
 

 

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK 
Posta Duett Megtakarítás 

Hatályos: 2016. január 18. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2016. március 
04. napjáig. 

 Közzététel: 2016. január 15. 
 

 
Jelen akcióban részt vevő befektetési alap: 
Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap „A” sorozat 

- Az alap forgalmazója a Magyar Posta Befektetési Zrt. az értékesítésben közreműködő függő 

ügynök: Magyar Posta Zrt. 
- Az alap ajánlott minimum tartási ideje 1-2 év 

 
Az Ügyfél által befizetett összeg minden esetben a következők szerint kerül elhelyezésre:  

- 50 %-a Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap „A” sorozatba 
- 50%-a 3 hónapos Posta Duett Betét lekötött betétben 

- A betét az FHB Bank Zrt. terméke, értékesíti: a Magyar Posta Zrt., mint az FHB Bank 
közvetítője. 

 
Különösen felhívjuk a figyelmet az akciós betéti kamatra való jogosultság azon feltételére, hogy a 
befektetendő pénzeszköz az akciós feltételeknek megfelelve „új pénznek” minősüljön, valamint a betét 
első kamatperiódusának időtartama alatt, a betét fordulónapját megelőző harmadik munkanapig az 
Ügyfél Magyar Posta Befektetési Zrt.-nél vezetett számláin, annak portfóliójában levő Magyar Posta 
Takarék Ingatlan Befektetési Alap „A” sorozat befektetési jegyei vonatkozásában visszaváltási 
megbízás megadására ne kerüljön sor abban az esetben sem, ha ezen befektetési jegyeket nem az 
akció időtartama alatt, vagy attól függetlenül helyezte a Magyar Posta Befektetési Zrt.-nél vezetett 
Összevont Értékpapírszámlájára vagy Tartós Befektetési Számlájára. 
 
 
1. A BETÉTI RÉSZRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 
BETÉTLEKÖTÉSI 
FELTÉTELEK 

 A Posta Duett Betét 
betétlekötés feltétele 

A betétlekötéssel egyidejűleg a Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap „A” 
sorozat befektetési jegyeinek megvásárlása 

Futamidő  3 hónap 

Referencia dátum (Új 
forrás figyeléséhez) 

 2016. január 18. napjától 2016. január 31. napjáig a referencia 
dátum: 2015. december 02. 

 2016. február 1. napjától 2016. február 29. napjáig a referencia 
dátum: 2016. január 04. 

 2016. március 1. napjától 2016. március 4. napjáig a referencia 
dátum: 2016. február 01.    

Elvárt lekötési minimum 250 000 Ft  

Leköthető maximum 
összeg 

A Magyar Posta Takarék Ingatlan Alapban elhelyezett összeg,  
de maximum 25 000 000 Ft 

Lekötési típusa folyamatos 

Kamat jóváírása futamidő végén 

 

KAMATOZÁS 
 Összeghatártól 

függetlenül Kamat (évi) és EBKM 

Új forrás esetén 
3,50% - kizárólag a betét első 3 hónapos futamidejére, a Posta Duett Megtakarítás 

kondíciói Hirdetményben foglalt feltételek teljesítése esetén.  

Feltétel nem 
teljesítése esetén 

a vonatkozó Hirdetmény szerinti, mindenkori nem akciós 3 havi betétlekötés 
kamata, 2016.01.14.-én 0,30%  

Betét feltörése 
esetén 0,00% 



 

 

 
Az OBA és Takarék Garanciaközösség védelem 
kizárólag a betéti részre vonatkozik. 
 
 
  
 
 
2. A BEFEKTETÉSI ALAP RÉSZRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 
Az Alap sorozatainak múltbeli hozamának megtekintéséhez használja a Diófa Alapkezelő Zrt. vagy a 
BAMOSZ hozamkalkulátorát vagy adattábláit, melyeket a www.diofaalapkezelo.hu, illetve a 
www.bamosz.hu honlapon érhet el. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok 
melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy a feltüntetett hozamból nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, 
változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni!  
 

A Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap „A” sorozatra vonatkozó további 
információk: 
 

 A Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap „A” sorozat vételi jutalék mentesen vásárolható meg. 

 Típusa: Ingatlanalap (nyilvános, nyíltvégű) 

 Elszámolása: T napos (a forgalmazási időn belül a megbízás megadásának napján, az 
aktuálisan érvényes árfolyamon) 

 A befektetési alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt. 

 A jelen Posta Duett megtakarítási akció keretében a Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap „A” 
sorozat forgalmazója: Magyar Posta Befektetési Zrt., letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 

 Forgalmazás költségei: vétel: 0 Ft, visszaváltás: 1%, max.2.000 HUF  

 A befektetési alap tőkevédelemmel, tőkegaranciával nem rendelkezik. 
 

A Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap „A” sorozatra vonatkozó Kiemelt Befektetői Információk alapján 
a Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap hozam-/kockázati mutatója 3-as. Az 1-7 skálán a 
legalacsonyabb szint sem jelent kockázatmentes befektetést. Az Alap 3. kategóriába sorolását a 
befektetési jegyek árfolyam-ingadozásának várható mértéke indokolja. A feltüntetett kockázati 
kategória nem feltétlenül marad változatlan, és idővel módosulhat. 

 
Felhívjuk figyelmet, hogy a Posta Duett Megtakarítás értékpapír befektetési része, a Magyar 
Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap befektetési jegyei esetében a forgalmazó által javasolt 
tartási idő 1-2 év, amely jelentősen meghaladja a betéti rész futamidejét. 
 

Javasoljuk, hogy befektetési döntése előtt körültekintően mérlegelje befektetése tárgyát, 
kockázatait, díjait, a befektetésből származó esetleges károkat, és tanulmányozza át a Magyar 
Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatát, Díjjegyzékét és vonatkozó Hirdetményeit, a Magyar 
Posta Takarék Ingatlan Alap Alapra vonatkozó Kiemelt Befektetői Információkat, a Magyar 
Posta Takarék Ingatlan Alap Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Tájékozódjon a Kezelési 
Szabályzatban a befektetési politikáról, a költségekről (vétel, tartás, eladás), az adózási 
szabályokról, valamint az Alap Tájékoztatójában a befektetés lehetséges kockázatairól!  

 
3. A KONSTRUKCIÓBAN BEFEKTETHETŐ ÖSSZEGEK  

 
Mind a Posta Duett Betétben, mind a Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap „A” 
sorozatban elhelyezett összegnek Új forrásból kell származnia:  
 
Új forrás a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap „A” sorozat esetén: a Magyar Posta 
Befektetési Zrt.-n kívüli forrásból származó megtakarítás. A Számlatulajdonos 2016. január 15. napján 
a Magyar Posta Befektetési Zrt.-nél vezetett Összevont Értékpapírszámláján és/vagy Tartós 
Befektetési Számláján lévő összesített értékpapír (befektetési jegyek piaci, egyéb értékpapírok 
névértéken) és pénz záró állományához képest elhelyezett forrásnövekmény. 
 
Új forrás Posta Duett Betét esetén: a Bank új forrásnak tekinti az akció hatálya alatt, Számlatulajdonos 
bankszámláin - 2016. január 18. napjától 2016. január 31. napjáig a 2015. december 02. napi, 2016. 

http://www.diofaalapkezelo.hu/


 

 

február 1. napjától 2016. február 29. napjáig a 2016. január 04. napi, 2016. március 1. napjától 2016. 
március 4. napjáig a 2016. február 01.napi - fennálló megtakarítási egyenlegéhez képest, a 
betétlekötés pillanatáig  megvalósult állománynövekedést. A meglévő megtakarítási állomány 
számításánál a Bank figyelembe veszi az Ügyfél valamennyi Posta számlacsomagján, lekötött 
betétjén fennálló egyenleget. 
 
4.  TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
 
A betéti szerződés részletes leírását az FHB Bank Zrt. Postahelyen értékesített Lakossági Bankszámlák 
és Kapcsolódó Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, részletes kondícióit az FHB Bank Zrt. -  
4.sz.melléklet Posta Duett Megtakarítás kondíciói Hirdetmény tartalmazza, melyek elérhetőek az 
értékesítésben résztvevő Postahelyeken, valamint a www.posta.hu és www.fhb.hu internetes 
oldalakon. 
 
Az alap visszaváltására munkanapokon üzleti órákban van lehetőség e-befektetésen, illetve a kiemelt 
postákon. Az értékpapír visszaváltásnak lehet díja, amit a Magyar Posta Befektetési Zrt. mindenkor 
hatályos Díjjegyzéke tartalmazza, melyet a Társaság internetes oldalán érhet el 
(www.postamegtakaritas.hu) 

http://www.posta.hu/
http://www.fhb.hu/
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