
AKCIÓS HIRDETMÉNY 

a PontBankban vezetett PontSzámlához 

(amelyből megtudhatod, hogy a PontBankban vezetett PontSzámládhoz milyen díjak kapcsolódhatnak, 

és lekötött betéteid után mennyi kamatot fizet a PontBank.)  

Érvényes: 2019. szeptember 1-től 2022. december 31-ig 

Díj megnevezése Díj mértéke Megjegyzés 

   

Számlavezetési- és forgalmi díjak 

Számlanyitási díj 0 pont A PontBank ingyenesen nyitja meg a 
PontSzámládat. 

Számlavezetési díj 1 pont /hó  
 

AKCIÓ: 0 pont /hó 

A számlavezetési díjat minden hónapban 
felszámítja a PontBank, ez a díj fix. Ha 
viszont havonta legalább 1 betétlekötést 
végzel, a számlavezetési díjat elengedi a 
PontBank. AKCIÓ! (0 pont/hó)! 

Számlakivonat díja 0 pont A számlakivonat az adott hónapban a 
számládon történt műveleteket 
tartalmazza. A számlatörténetet a 
PontBankban ingyenesen megnézheted. 

Számlazárási díj 0 pont A PontBank ingyenesen zárja le a 
számládat, ha már nem lesz rá szükséged. 

   

Forgalmi díjak Azok a díjak, amiket azért kell fizetned, 
mert a számládra pont érkezik, vagy utalsz 
róla. 

Jóváírás a számlán 0 pont Ha pont érkezik a számládra, a PontBank 
azt jóváírja. A jóváírás ingyenes a 
számodra. 

Utalás saját számlák között 0 pont A saját számláid (Fő-, BónuszSzámlák) 
közötti utalások nem kerül pontba, ezek 
ingyenesek. 

Utalás más számlára az utalt pontok 
1%-a, maximum 3 

pont AKCIÓ: 0 
pont /utalás 

Ha más számlatulajdonosnak (pl. 
csoportnak) - 100 pontot utalsz, az 1 
pontodba kerül, - 200 pont utalása 2-be, - 
300, vagy annál több pont esetében pedig 
legfeljebb 3 pontot von le a PontBank a 
számládról.  
AKCIÓ! Jelenleg ez a díj most 0 pont, tehát 
az utalás számodra ingyenes! 

Utalás "Titkos számlaszám" 
játék számlájára 

0 pont A "Titkos számlaszám" játékban megadott 
számlaszámra történő utalás ingyenes. 

Pontbeváltás a FőSzámláról 1 pont /beváltás Ha a FőSzámláról váltasz be pontot a 
PontBoltban, 1 Bónuszpontot von le a 
PontBank beváltásonként. (Ha nincs 
Bónuszpontod, akkor pedig gyűjtési pontot 
vagy OkosPontot von le a Bank a 
FőSzámláról.) 



Tranzakciós díj (valamennyi 
típusú Számlára: Fő-, 
BónuszSzámlára is) 

minden tranzakció 
után 1%, 

maximum 10 pont 
AKCIÓ: 0 pont 

Tranzakciónak hívunk minden, a számlán 
történő pontmozgást (jóváírás, utalás, 
beváltást). Arról a számláról vonja le a 
Bank, amin a tranzakció történik. 
AKCIÓsan ezt a díjat a PontBank átvállalja, 
így Neked most ingyenes! 

   

Betétlekötéshez, - feltöréshez kapcsolódó díjak 

Betét lekötése 0 pont A betétlekötés ingyenes 

Kamat jóváírása a számlán 0 pont A betét után járó kamat jóváírása ingyenes. 

Betét feltörése 0 pont A betét lejárat előtti feltörése ingyenes. 
Figyelj azonban arra, hogy így elveszíted 
lekötés után járó kamatot, hiszen a lejárat 
előtt kéred vissza! 

   

Betétek után járó éves kamatok* 

 
 
 
 

2 hetes betét 

 
 
 
 

9% 
 
 
 
 

Ha a 2 hetes betétben kötöd le a pénzed, a 
Bank a betét lejárata (2 hét) után a lekötött 
pontok után az éves kamat 9%-ának 
lekötési időszakra vonatkozó részét jóváírja 
a számládon. (Pl. 1000 pontnál 3 pontot 
kapsz, mert 1000 pont 9%-a 90, de mivel 
csak 2 hétre kötötted le ezért el kell 
osztanod a hetek számával (52 hét) és 
megszoroznod kettővel: 90/52*2=3, 46 az 
eredmény, de kerekítünk.) 

 
 
 
 

1 hónapos betét 

 
 
 
 

10% 

Ha a 1 hónapos betétben kötöd le a 
pénzed, a Bank a betét lejárata (1 hónap) 
után a lekötött pont-ok után az éves kamat 
10%-ának lekötési időszakra vonatkozó 
részét jóváírja a számládon. (Pl. 1000 
pontnál 8 pontot kapsz, mert a 1000 pont 
10%-a 100, így az egy hónapra jutó részt 
úgy számíthatod, ki, ha a 100-at elosztod a 
hónapok számával: 100/12=8) 

 
 
 
 

3 hónapos betét 

 
 
 
 

12% 

Ha a 3 hónapos betétben kötöd le a 
pénzed, a Bank a betét lejárata (3 hónap) 
után a lekötött pontok után az éves kamat 
12%-ának lekötési időszakra vonatkozó 
részét jóváírja a számládon. (Pl. 1000 
pontnál 30 pontot kapsz, mert 1000 PONT 
12%-a 120, amit ha elosztasz a hónapok 
számával 120/12 és megszorzol 3-mal (3 
hónap), akkor megkapod a neked járó 
kamatot: 120/12*3=30) 

*A kamatláb egy évre vonatkozik. A lekötési időre az éves kamat időarányos része jár. Helyes 
előzetes kamatszámítás esetén, a feltüntetett kamatok mellé plusz 1% pontjóváírás kerül a 
számlára. 

 


