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Az OTP Bank az AXA Banktól átvett TisztaHaszon Tartós Lekötési Számlákat és az azon elhelyezett 
betéteket változatlan kondíciókkal, azaz az AXA Bank által meghirdetett kamatokkal és továbbra is 
díjmenetesen kezeli a betétek első lejáratáig, illetve a szerződések 5. évének végéig.  

Számlavezetés 

 A számla devizaneme: Forint (HUF) 

 Befizetés: A számlára a számlanyitás évét követő naptári években nem lehet befizetni.  

 A TisztaHaszon Tartós Lekötési Számlán (továbbiakban: TBSZ) elhelyezett összegek kamata, 
amennyiben az Ügyfél nem rendelkezett az összeg lekötéséről: évi 0,00% (EBKM 0,00%). 

Kamatok – 2016.05.25-től adott Lekötési megbízások esetén 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az OTP Bank az egyes lekötéseket elkülönítetten kezeli. Ez alól kivétel, ha az Ügyfél a gyűjtési időszakban azonos 
kamatozással és egységes véglejárattal több lekötési megbízást adott, ezeket a bank egy lekötésként tartja nyilván. 

Az egyes Lekötési módozatok között a betétek átcsoportosítására nincs lehetőség.  

A Lekötési módozat lejárat előtti feltörése esetén: 

 Az adott módozatra vonatkozó első Lekötési Megbízás megadásának napjától számított egy éven belül (éves 

kamat) a kamat és EBKM: 0,00% 

 Az adott módozatra vonatkozó első Lekötési Megbízás megadásának napjától számított egy éven túl (éves 

kamat): az adott lekötési módozatra meghirdetett Bázis kamat kerül elszámolásra 
 

A lejáró Lekötési módozatokat az OTP Bank 1+ éves, automatikusan megújuló Lekötési módozatként kezeli 
tovább, a megújuláskor érvényes mindenkori feltételek szerint.  

Az 1+ éves megújuló betét kamata a betétlekötés évében a mindenkori jegybanki alapkamat -0,50%, jelenleg 
évi 0,40%, az azt követő évben a mindenkori jegybanki alapkamat -0,25%, jelenleg évi 0,65% (2016. december 
30-i betétlekötés esetén az EBKM 0,65%). 
 

2016. november 1-étől új betétlekötési megbízás az OTP Bank mindenkor hatályos, a Tartós Befektetési 
Betétszámlán elérhető lekötött betétekről szóló Hirdetményében foglaltak szerint adható. Betétlekötés az OTP 
Bankfiókokban, valamint az OTPdirekt telefonos ügyintéző szolgáltatáson keresztül kezdeményezhető. 
 

A kamat kiszámítására vonatkozó rendelkezések: 
 

Kamatszámítás napi, 365 nap/év figyelembe vételével 

Kamatozás típusa fix  

Kamat jóváírása 
az adott lekötési módozat lejáratának napján/ 

TBSZ szerződés megszűnésekor 
 

Lekötési módozat lejárata  
(az adott év utolsó munkanapja) 

Bázis kamat 
és EBKM (évi) 

Hűség kamat 
és EBKM (évi) 

Bázis + Hűség kamat 
és EBKM (évi) 

2017. december 29. 0,03% 0,02% 0,05% 

2018. december 31. 0,03% 0,02% 0,05% 

2019. december 31. 0,10% 0,30% 0,40% 

2020. december 31. 0,10% 0,55% 0,65% 

 

Díjak 
 

Számlavezetési díj (havi) 0 Ft 

Átvezetés bankon belül az Ügyfél saját számlái között (bármely csatornán)  
A hitel-elszámolási számla nem minősül az ügyfél saját számlájának. 

0 Ft 

Utalás TisztaHaszon Tartós lekötési Számláról GIRO-n keresztül 0 Ft 

Lekötési megbízás megadása/feltörése 0 Ft 
 

A jelen Hirdetményben nem szabályozott díjtételek, kondíciók és egyéb feltételek tekintetében a mindenkor hatályos a 

Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) és betéti kártyák – OKÉ 5, OKÉ 6, OKÉ 7 és OKÉ Junior  Hirdetményben 

foglaltak az érvényesek. 
 

 

 

A TBSZ-hez kapcsolódó adózási kötelezettségre vonatkozó szabályokat A lakossági betéti termékek után fizetendő 
adókról szóló mindenkor hatályos tájékoztató tartalmazza. 
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A Betétes a kamatok, díjak, költségek és egyéb szerződési feltételek számára kedvezőtlen módosítása esetén jogosult a 
szerződést a módosítás hatálybalépését megelőző napig, azonnali hatállyal, díj, költség, vagy egyéb fizetési 
kötelezettségmentesen felmondani. 
 

A TBSZ általános szabályozása a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről – Betétek című 
Üzletszabályzatban található.  
 

A jelen hirdetményben szereplő betét betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat az OTP Bank Általános 

Üzletszabályzata tartalmazza. A Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 
törvény 214.§ (10) bekezdése értelmében a betétbiztosítási összeghatár szempontjából 3 hónapig, azaz 
2017. január 31-ig külön betétnek minősülnek egyazon betétesnek az AXA Bank Europe Magyarországi 
Fióktelepénél és az OTP Banknál 2016. november 1. előtt elhelyezett betétei. 

 

Jelen hirdetmény hatályba lépésével hatályon kívül helyezi a 2016. október 31-én közzétett és 2016. november 1-
től hatályos hirdetményt. A hirdetmény módosítását a jelen hirdetményben nem szabályozott díjtételek hirdetményi 
hivatkozásának pontosítása indokolja.   
 

 


