
 

  



 

A KELER Zrt. mindenkor fenntartja a jogot a kondíciós listában közölt feltételek megváltoztatására, üzletfelei 
tájékoztatása mellett. A kamatfizetési kondíciós listát a www.kozzetetelek.hu internetes oldalon közzéteszi. 

I. Forint kamatkondíciók 

A KELER Zrt. az általa vezetett, egyéni tulajdonban lévő pénzforgalmi számlák és alszámlák, illetve 

a kollektív garancia alapok nyilvántartására szolgáló pénzforgalmi számlák záró egyenlege után 

kamatot fizet, illetve számít fel az alábbiak szerint: 

1. pénzforgalmi számla saját és megbízói (al)számláinak követel egyenlegére a kamat 

mértéke: 

MNB egynapos betéti kamat -0,20 % 

2. pénzforgalmi számla biztosíték és vételár-letéti (al)számláinak követel egyenlegére a 

kamat mértéke: 

MNB egynapos betéti kamat -0,10% 

3. kollektív garancia alap számlák követel egyenlege után fizetett kamat mértéke: 

MNB egynapos betéti kamat -0,20% 

  



 

A KELER Zrt. mindenkor fenntartja a jogot a kondíciós listában közölt feltételek megváltoztatására, üzletfelei 
tájékoztatása mellett. A kamatfizetési kondíciós listát a www.kozzetetelek.hu internetes oldalon közzéteszi. 

II. Deviza kamatkondíciók 

A KELER Zrt. az általa vezetett deviza pénzforgalmi számlák után kamatot fizet, illetve számít fel az 

alábbiak szerint: 

1. EUR devizaszámlák követel egyenlegére a kamat mértéke: 

évi -1,05 % 

2. USD devizaszámlák követel egyenlegére a kamat mértéke: 

évi -0,50 % 

3. GBP devizaszámlák követel egyenlegére a kamat mértéke 

évi -0,50 % 

4. CHF devizaszámlák követel egyenlegére a kamat mértéke 

évi -1,05 % 

5. DKK devizaszámlák követel egyenlegére a kamat mértéke: 

évi -1,45 % 

6. SEK devizaszámlák követel egyenlegére a kamat mértéke: 

évi -1,05 % 

7. JPY devizaszámlák követel egyenlegére a kamat mértéke: 

évi -0,60 % 

8. PLN devizaszámlák követel egyenlegére a kamat mértéke: 

évi -0,20 % 

9. A KELER Zrt. által vezetett devizaszámlák tartozik egyenlegére felszámított kamat mértéke: 

évi 7,00 % 



 

A KELER Zrt. mindenkor fenntartja a jogot a kondíciós listában közölt feltételek megváltoztatására, üzletfelei 
tájékoztatása mellett. A kamatfizetési kondíciós listát a www.kozzetetelek.hu internetes oldalon közzéteszi. 

III. A kamatok elszámolása 

A KELER Zrt. a kamatokat havonta, a zárlati elszámolás keretében írja jóvá vagy terheli a 

számlatulajdonosok pénzforgalmi számláin, illetve a kollektív garanciaalap számlákon. A kollektív 

garancia számlákon a jóváírt hozam felosztása évente történik. 

Kamatszámítás módja: 

számla követel egyenlege x a kamat éves %-ban kifejezett mértéke x naptári napok száma 

36000 

Számlamegszüntetés esetén az utolsó napra a KELER Zrt. kamatot nem fizet. 


