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Az OTP Bank Nyrt. 2016. november 1-jei hatállyal megvásárolta az AXA Europe S.A. Magyarországi Fióktelep (AXA) vállalkozói

üzletágát. Jelen hirdetményben szerepelnek az OTP Bank Nyt. által az AXA Banktól jogfolytonosan átvett forintban vezetett vállalkozói

bankszámlákra vonatkozó jutalékok, díjak és költségek. A hirdetményben szereplő kondíciók az AXA Banknál 2016. november 1.

előtt megkötött szerződésekre vonatkoznak, a dokumentumban szereplő bankszámlákra vonatkozóan az OTP Bank Nyrt. új

szerződést nem köt.

TARTALOMJEGYZÉK

Bankszámlák látra szóló kamatai

Közzététel:  2021. február 12.

Hatályba lépés: 2021. február 15.

Bonitásvizsgálat és kártya rendelkezésre bocsátása

HIVATKOZÁSOK

HIRDETMÉNY -
Az OTP Bank Nyrt. és az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe közti 

megállapodás alapján állomány átruházással érintett, forintban vezetett vállalkozói 

bankszámlák és üzleti betéti kártyák tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, 

költségekről

A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók. 

 A Hirdetmény módosítását a 2020. évi inflációs ráta miatti díjváltozások indokolják.

Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata alapján a díjak, költségek 2021. február 15-

től automatikusan módosulnak a KSH által 2021. január folyamán közzétett, 2020. évre vonatkozó inflációs ráta (3,3%) mértékével. Az 

érintett díjak, költségek dőlt betűvel kerülnek feltüntetésre.

Az OTP Bank Nyrt. a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata alapján jogosult arra, hogy ha egy évben az automatikus díj- és 

költségváltozást nem érvényesíti az Ügyfél felé, akkor ezt a lehetőséget egy ezt követő évben (kumuláltan) alkalmazza a fennálló 

jogviszonyokban. A 2021. február 15-től nem érvényesített díj- és költségváltozás a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzatának 

megfelelően egy ezt követő évben (kumuláltan) kerülhet érvényesítésre.

I.3. fejezetben található fizetési kérelem díjmentességi időszakára vonatkozó akció határidejének meghosszabítása 1 évvel. 

BANKSZÁMLÁK KONDÍCIÓI

Számlavezetési havidíj

Vegyes rendelkezések

Szolgáltatás

Díjak és költségek

Bankkártyához kapcsolódó limitek

Tranzakciós díjak

Egyéb díjak

MASTERCARD ÜZLETI OKÉ KÁRTYA KONDÍCIÓI

Szerződéskötési feltételek

DÍJAK, JUTALÉKOK, KÖLTSÉGEK ESEDÉKESSÉGE



I.

I.1

I.2

OTP direkt internetes / 

SmartBank szolgáltatással
 (13)

OTPdirekt telefonos ügyintézői 

szolgáltatással

Bankfiókban indítva

OTP direkt internetes / 

SmartBank szolgáltatással 
(13) 

(14)

OTPdirekt telefonos ügyintézői 

szolgáltatással 
(14)

Bankfiókban indítva 
(14)

OTP direkt internetes / 

SmartBank szolgáltatással 

OTPdirekt telefonos ügyintézői 

szolgáltatással 

Bankfiókban indítva

Bankon belül

Bankon kívül 
(14)

Bankon belül

Bankon kívül

Összeg terhelése előtt

Összeg terhelése után

562 Ft

OKÉ Vállalkozói 

megtakarítási számla

1.571 Ft

0 Ft 0 Ft

Megbízások visszavonásának 

/ visszahívásának díja

100 EUR-ig díjmentes, afölött 0,05%, min. 5 EUR max. 25 EUR.

562 Ft

Bankszámla típusa

Hitelesített elektronikus bankszámlakivonattal 
(2)

Havi gyakoriságú, papíralapú kivonatküldéssel

Forgalmi gyakoriságú, papíralapú kivonatküldéssel

BANKSZÁMLÁK KONDÍCIÓI 
(1)

Számlavezetési havidíj

OKÉ Ügyvédi letéti 

számla

0 Ft

124 Ft1.694 Ft

2.133 Ft

0 Ft

124 Ft

-

0 FtSaját számlák közötti átvezetés 
(3) 0 Ft0 Ft

Devizában érkező tételek jóváírása konverzióval

Tranzakciós díjak

Bankszámla típusa
OKÉ Ügyvédi letéti 

számla

OKÉ Vállalkozói pénzforgalmi 

számla 
(11)

- 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

224 Ft + (0,4% max 6.000Ft)

OKÉ Vállalkozói pénzforgalmi 

számla

OKÉ Vállalkozói 

megtakarítási számla

-

-

Pénztári kifizetés forintban

Pénztári befizetés forintban

"A mikro- és kisvállalati ügyfélkör forint- és devizaszámlái tekintetében érvényes 

jutalékokról, díjakról, költségekről" c. hirdetmény rendelkezései az irányadók

"A mikro- és kisvállalati ügyfélkör forint- és devizaszámlái tekintetében érvényes 

jutalékokról, díjakról, költségekről" c. hirdetmény rendelkezései az irányadók

0 Ft

0 Ft

0 Ft

-

-

107 Ft + (0,3%, max. 6.000 Ft)

Bankon belüli forint és deviza 

eseti átutalás

Bankon kívüli, belföldi forint 

eseti átutalás 

0 Ft

56 Ft + (0,3%, max. 6.000 Ft)

56 Ft + (0,3%, max. 6.000 Ft)

7.000 Ft

Rendszeres (állandó) 

átutalási megbízás 
(4)

56 Ft + (0,3%, max. 6.000 Ft)

56 Ft + (0,3%, max. 6.000 Ft)

11.000 Ft -

0 Ft

Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás és 

hatósági átutalási megbízás teljesítése

Készpénzátutalási megbízás (Postai sárga csekkes 

befizetés) jóváírása
125 Ft + 0,51%

VIBER utalások díja

2.000 Ft

Belföldi postautalvány (rózsaszín csekk) jóváírása

Átutalási megbízás nem banki nyomtatványon való 

benyújtása

2.000 Ft

-

-

0 Ft

125 Ft + 0,51%

100 Ft

0 Ft

125 Ft + 0,51%

100 Ft

0 Ft

100 Ft

-

264 Ft + (0,4% max 6.000Ft)

264 Ft + (0,4% max 6.000Ft)

224 Ft + (0,4% max 6.000Ft)

-

-

-

Csoportos beszedési 

megbízás (a fizető fél 

bankszámlája terhére 

felszámított jutalék)

-

0 Ft

0,3%, max.  6.000 Ft

SEPA átutalás 
(15)

107 Ft + (0,3%, max. 6.000 Ft) - 0 Ft

224 Ft + (0,4% max 6.000Ft) - 0 Ft

224 Ft + (0,4% max 6.000Ft) - 0 Ft



I.3

I.4

EBKM EBKM

1 - 10.000.000 Ft 0,10%

10.000.001 - 50.000.000 Ft 0,10%

50.000.001 - 500.000.000 Ft 0,10%

500.000.001 Ft-tól 0,08% 0,08%

Fizetési kérelem benyújtása bankon belüli fizető félnek 

címezve OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül 
(17)

Fizetési kérelem fogadásának ügyfélkérelem alapján 

történő letiltása / letiltás feloldása bankfiókban, 

OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatáson keresztül

50 Ft / kérelem 
(17)

(visszavonásig, de legkésőbb 2022. március 1-ig díjmentes)

500 Ft / számla 
(17)

(visszavonásig, de legkésőbb 2022. március 1-ig díjmentes)

Fizetési kérelemre bankon belüli fizető fél részéről 

érkező válasz tranzakció jóváírása

0,1%, min. 50 Ft 

(visszavonásig, de legkésőbb 2021. december 31-ig díjmentes)

Az OTP Bank Nyrt.-nél elhelyezett betéteket az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) biztosítja. A betétbiztosításra

vonatkozó részletes információkat jelenleg az „Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött

szerződésekre", valamint az "Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-től megkötött szerződésekre" című mindenkor

hatályos üzletszabályzatok tartalmazzák. 

Éves kamat

Bankszámla típusa

Online elektronikus cégkivonat lekérdezés szolgáltatás

0,00%

0,1% (MNB alapkamat - 1,5%, 

de minimum 0,1%)

Másodlagos számlaazonosító regisztrációja, 

ügyfélkérelem alapján történő törlése bankfiókban
500 Ft / ügyintézés 

(16)

(visszavonásig, de legkésőbb 2021. december 31-ig díjmentes)

Eseti számlakivonat díja

0,1% (MNB alapkamat - 1%, 

de minimum 0,1%)

0,00%

1.490 Ft

OKÉ vállalkozói megtakarítási és ügyvédi 

letéti számla

Éves kamat

Az EBKM számítás alapja 500.000.000 Ft-ig a számítás alapjául vett sáv felső határa. Az 500.000.000 Ft felett sáv esetén a számítás alapja 

600.000.000 Ft.

Betéti kamat

(sávos kamatozás) 
(6)

Ptk. szerint: késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 

alapkamat 8 százalékponttal növelt összege

Bankszámla egyenlege

Késedelmi kamat

Bank által kibocsátott készpénzátutalási megbízás (sárga 

csekk) rendelkezésre bocsátás (min. 50 db)

0 Ft

Látra szóló kamatok

0,1% (MNB alapkamat - 4%, de 

minimum 0,1%)

OKÉ Vállalkozói pénzforgalmi számla

Ügyfél által kezdeményezett éven belüli 

számlamegszüntetés díja

0,10%

1.100 Ft

3.250 Ft

0 Ft

Igazolások kiadása

Egyéb díjak (valamennyi számlatípusra vonatkozóan)

Felhatalmazó levél  befogadása (levelenként) 
(5)

500 Ft

Ügyfél által benyújtott hatósági átutalási megbízás 

ügyintézési díja
2.000 Ft

Bankinformáció kérése

KHR adatlap információ

500 Ft / levél

nem elérhető

300 Ft

Bank által rendszeresített nyomtatványok postázása

Fax küldése

Egyéb ügyféllevelezés postaköltsége

4,30 Ft + ÁFA / db

2.000 Ft

0,1% (MNB alapkamat - 2%, 

de minimum 0,1%)



II.

II.1

II.2

II.3

Alapérték Oszthatóság

500.000 Ft 1 Ft

--- 1 Ft

--- 1 Ft

--- 1 Ft

--- 1 Ft

II.4

ÚJ PIN kód igénylése 543 Ft

Letiltási díj

Napi virtuális vásárlási limit

Napi limitek

(a Szerződő Fél által beállítható értékek)
Minimum érték Maximum érték

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

korlátlan

korlátlan

korlátlan

Napi vásárlási limit

A Külföldi használat korlátozásának módosítása tranzakciós díj felszámítása mellett történik.

korlátlan

korlátlan

A virtuális vásárlási limit módosítása tranzakciós díj felszámítása mellett történik.

Napi POS készpénzfelvételi limit 

Pótkártya díj

Kártya éves díj

Érintőkártya limit 

1) Amennyiben a Szerződő Fél megfelel a szerződéskötés feltételeinek, a Bank jogosult lefolytatni a pénzügyi helyzetének megítélésére vonatkozó

eljárást. A Bank a bonitásvizsgálat eredményétől függően hagyja jóvá, vagy utasítja el a kártyaigénylést.

2) A Kártya rendelkezésre bocsátása a szerződéskötés időpontját követően Budapesten 5, vidéken 7 banki munkanapon belül történik.

Bankkártyához kapcsolódó limitek és egyéb beállítások

Az Érintőkártyaként kibocsátott Mastercard Üzleti OKÉ kártya a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett, az

alábbi feltételek együttes teljesítése esetén igényelhető:                                                                                                                                                                                                                            

A) A Szerződő Fél 

     a) a Banknál vezetett OKÉ Vállalkozói pénzforgalmi számlával vagy OKÉ Ügyvédi letéti számlával rendelkezik, és

     b) a Bank által meghatározott pénzügyi feltételeknek megfelel.

B) A Kártyabirtokos az a 18. életévét betöltött devizabelföldi vagy devizakülföldi természetes személy, aki maga a Szerződő Fél vagy a Szerződő Fél

     a) vezető tisztségviselője (törvényes képviselője),

     b) közvetlen tulajdonosa,

     c) alkalmazottja,

     d) családtagja (kizárólag egyéni vállalkozó esetén)

e) a Szerződő Féllel szerződéses kapcsolatban álló természetes vagy jogi személy vezető tisztségviselője, közvetlen tulajdonosa, alkalmazottja

vagy családtagja (egyéni vállalkozó esetén).

Bonitásvizsgálat és kártya rendelkezésre bocsátása

A limitek és a beállítások meghatározását a Betéti Kártya Üzletszabályzat III. Üzleti betéti kártyák része tartalmazza.

Az igényelt, egyes kártyákhoz tartozó napi limiteket és beállításokat a Szerződés részét képező Adatlapon adhatja meg és módosíthatja a 

Szerződő Fél. 

MASTERCARD ÜZLETI OKÉ KÁRTYA KONDÍCIÓI

Szerződéskötési feltételek

Az Érintőkártya limit összege országonként eltérő, Magyarországon 5.000 Ft.

A limit nem módosítható.

• Bankfiókban és beváltóhelyen a kártyaszámla egyenlegéig vehető fel készpénz, illetőleg az egyenleg erejéig biztosított a vásárlás, kivéve: a Bank az

OTP Bankfiókban, az idegen bankfiókban és beváltóhelyen történő POS készpénzfelvételi napi limit felső határát 200 millió Ft-ban határozza meg.

• 0 Ft limit beállítása esetén a kártyával az adott tranzakció nem végezhető. 

• Korlátlan limit beállítása esetén a kártyával az adott tranzakció a kártyaszámla egyenlegének erejéig végezhető.

Díjak és költségek

Napi ATM készpénzfelvételi limit

Letéti díj

5.421 Ft 
(7)

1.698 Ft

0 Ft

0 Ft / hó

Bankkártyához kapcsolódó díjak

Külföldi használat korlátozása

(a Szerződő Fél által beállítható értékek)

• csak Magyarországon használható vagy

• csak Európában (az Európai Unió tagországai és egyes országok) használható vagy

• világszerte használható. 

Napi összesített készpénzfelvételi limit



OTP azonnali befizetésre 

alkalmas ATM 
(12)

Magyar Posta

OTP bankfióki POS

OTP azonnali befizetésre 

alkalmas ATM 
(12)

OTP belföldi ATM

Idegen ATM

Magyar Posta

Az éves díj felszámítása előre történik az első, illetve megújított bankkártya gyártásának időpontjában, egyéb esetben évente, az érvényesség 

fordulónapján.

A Magyar Posta hivatalaiban fedezethiány miatt 

meghiúsult készpénzfelvételi tranzakció 
0 Ft

Belföldi beváltóhely

Tranzakciós díjak - készpénzfelvétel

65.307 Ft

21.769 Ft

Belföldi bankfiók

Belföldi ATM

Sürgősségi készpénzfelvétel

Sürgősségi készpénzfelvétel visszamondása

419 Ft + (0,7%, max. 6.000 Ft)OTP által üzemeltetett Ft és Euró töltésű ATM-ek

517 Ft + (0,64%, max. 64.000 Ft)

517 Ft + (0,64%, max. 64.000 Ft)

517 Ft + (0,64%, max. 64.000 Ft)

Készpénzbefizetés nem 

kártyaszámlára

A nem kártyaszámlára történő befizetés díját Az ATM-eken a befizetéshez használt 

kártya mögötti kártyaszámlától eltérő számlára történő készpénzbefizetésről szóló 

Hirdetmény tartalmazza.

Külföldi ATM

1.197 Ft

419 Ft + (0,7%, max. 6.000 Ft)

419 Ft + (0,7%, max. 6.000 Ft)

Külföldi bankfiók

EGT államokban 
(8) 

euróban felvett készpénz esetén 
(9) 

1.034 Ft + 0,63%

EGT államokban 
(8) 

nem euróban felvett készpénz esetén 

és EGT államokon kívül
1.034 Ft + 0,63%

517 Ft + (0,64%, max. 64.000 Ft)
Egyéb - a Magyar Államkincstár fiókjaiban értékpapírok 

ellenértékének kártyával történő kiegyenlítése

Magyar Posta

EGT államokban 
(8) 

euróban felvett készpénz esetén 
(9) 

Külföldi beváltóhely

Vásárlásra csak a  kártyához beállított - és a vásárlási csatornától függő - vásárlási limit vagy virtuális vásárlási limit erejéig van lehetőség. 

A kártyához kapcsolódó vásárlási limitről és virtuális vásárlási limitről információk jelen Hirdetmény BANKKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ LIMITEK ÉS

EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK fejezetében találhatóak.

EGT államokban 
(8) 

nem euróban felvett készpénz esetén 

és EGT államokon kívül

517 Ft + (0,64%, max. 64.000 Ft)

Készpénzfelvételre csak a kártyához beállított ATM, POS és Összesített készpénzfelvételi limit erejéig van lehetőség. 

A kártyához kapcsolódó ATM, POS és Összesített készpénzfelvételi limitekről információk jelen Hirdetmény BANKKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ

LIMITEK ÉS EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK fejezetében találhatóak.

A bankkártyával történő készpénzfelvétel valutanemét minden esetben az adott ország szabályai határozzák meg, Magyarországon ATM-ből,

bankfiókban és beváltóhelyen bankkártyával forint felvételére van lehetőség. Kivétel: az OTP Bank által üzemeltetett eurótöltésű ATM-ből euró

felvételére van lehetőség.

Idegen

OTP

EGT államokban 
(8) 

nem euróban felvett készpénz esetén 

és EGT államokon kívül

EGT államokban 
(8) 

euróban felvett készpénz esetén 
(9) 

Idegen

517 Ft + (0,64%, max. 64.000 Ft)

Egyenleglekérdezés

Virtuális vásárlási limit módosítása 24 Ft

0 Ft

33 Ft

Egyenleglekérdezés nem lehetséges az OTPdirekt 

szűkített funkciós kártyával.

0,05%, min. 220 Ft 

(visszavonásig, de legkésőbb 2021.03.01-ig 0,025% min.110 Ft)

175 Ft + 0,27%

0 Ft

Azon kártyák esetén, amelyhez nincs beállítva Virtuális 

vásárlási limit, az első beállítás díjmentes

PIN kód csere
A PIN kód csere tranzakció kizárólag a technikailag 

arra alkalmas ATM-en keresztül végezhető.

0 Ft

115 Ft

0 Ft

Egyéb tranzakciós díjak 

Készpénzbefizetés 

kártyaszámlára, azaz a kártya 

mögött álló számlára

Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése (vásárlás)



másolat

eredeti példány

szállodák, utazási irodák, 

szórakoztatóipari egységek 

bizonylata

II.5

II.6

vezetékes telefonról

mobiltelefonról

vezetékes telefonról

mobiltelefonról

III.

a)

b)

c)

d)
Az egyéb (a és b és c pontokban nem szereplő) díjak jutalékok, költségek megfizetése (a számlavezetés devizanemében) felmerüléskor

esedékes az elszámolás időpontjában érvényes kondícióknak megfelelően. 

0 Ft

0 Ft

+36-1/366-6666

a) Telenor:                      +36-20/366-6666 

b) Magyar Telekom:      +36-30/366-6666

c) Vodafone:                  +36-70/366-6666

Vegyes rendelkezések

Az ATM készpénzfelvétel mértéke

ATM-en keresztüli vásárlásra csak a kártyához beállított vásárlási limit erejéig van lehetőség. 

A kártyához kapcsolódó vásárlási limitről információk jelen Hirdetmény BANKKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ LIMITEK ÉS EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK

fejezetében találhatóak.

24 FtKülföldi használat korlátozás módosítása

Az OTPdirekt szolgáltatásra vonatkozó szabályokat és 

díjakat a következő dokumentumok tartalmazzák:

Helpdesk

1) a Betéti Kártya Üzletszabályzat, 

2) a Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat, 

3) a Hirdetmény a kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt

szolgáltatásokról, és 

4) az OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós lista Kereskedelmi banki ügyfelek részére

0 Ft

A Banktól írásban kért 

bizonylat beszerzés költsége

OTP forinttöltésű ATM berendezésein keresztül 

végezhető vásárlási tranzakciók
50 Ft 

(10)
Telefonkártya feltöltése 

Számla kiegyenlítése

Az ATM készpénzfelvétel mértékéről a mindenkor hatályos „A bankjegyek és érmék 

forgalmazásának díjtételeiről” szóló Hirdetmény rendelkezik

A HelpDesk szolgáltatás igénybevétele díjtalan.

DÍJAK, JUTALÉKOK, KÖLTSÉGEK ESEDÉKESSÉGE

A következő jutalékok, költségek és díjak megfizetése havonta, a hónap utolsó munkanapján esedékes (a számlavezetés devizanemében) az

elszámolás időpontjában érvényes kondícióknak megfelelően: számlavezetési havidíj, bankon belüli forint és deviza átutalások, bankon kívüli

belföldi forint eseti átutalások, állandó jellegű és terhelési nap jelölésével adott eseti megbízások, csoportos beszedési megbízások esetén a

fizető fél bankszámlája terhére felszámított jutalék, ügyféllevelezéshez kapcsolódó díjak. A terhelés a hónap utolsó munkanapját megelőző

munkanapon a számlavezető rendszer zárásakor fennálló tranzakciószám alapján történik. A számlavezetési havidíj terhelése a hónap utolsó

munkanapját megelőző munkanapon a számlavezető rendszer zárásakor fennálló számlatípus alapján történik.

Az OTPdirekt szolgáltatások díjainak terhelése az "OTPdirekt szolgáltatások, Kondíciós Lista Kereskedelmi banki ügyfelek részére" című

hirdetményben meghatározottak szerint, a betéti kártyák díjainak terhelése a "Betéti Kártya Üzletszabályzatban" meghatározottak szerint

történik.

A nem bankfiókban kezdeményezett készpénzátutalási megbízás (postai sárga csekk) és belföldi postautalvány (rózsaszín csekk) jóváírások

díjának megfizetése havonta, utólag, egy összegben kerül terhelésre a hó tizedik munkanapján az előző hónapban az adott számlára történő

postai sárga csekk befizetések alapján. 

telefax száma: +36-1/366-2444

telefonszámai

+36-1/366-6000   

a) Telenor:                      +36-20/366-6000 

b) Magyar Telekom:      +36-30/366-6000

c) Vodafone:                  +36-70/366-6000

Az OTPdirekt automata telefonos szolgáltatások igénybétele díjtalan.

telefonszámai

Szolgáltatás

OTPdirekt



IV.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Az eBiz szolgáltatáson keresztül indított utalásokra ugyanazok a kondíciók vonatkoznak, mint az OTPdirekt szolgáltatáson keresztül indított tételekre, vagyis az 

OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül indított tranzakciókra vonatkozó díjtételek lesznek érvényesek beleértve a 0 Ft-os eseti utalásokat is, amennyiben egy 

számlacsomag tartalmaz ilyet.

Jogszabály módosítás következtében az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. által vezetett Széchenyi Pihenőkártya számlákra történő utalás bankon belüli utalás helyett 

bankon kívüli utalásnak minősül. A munkáltatók terheinek csökkentése érdekében az OTP Bank Nyrt. 2019. január 6-tól az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. által 

vezetett Széchenyi Pihenőkártya számlákra történő bankon kívüli eseti, állandó jellegű és terhelési nap megjelölésével indított eseti átutalások, valamint a 

csoportos átutalások esetén is ugyanazokat a kondíciókat alkalmazza, mint a bankon belül bankfiókban-, vagy OTPdirekt szolgáltatáson keresztül indított 

tételekre, beleértve a 0 Ft-os eseti utalásokat is, amennyiben egy számlacsomag tartalmaz ilyet. 

Sávos kamatozás esetén a nap végi egyenleg egyes sávokba eső részösszegeire az adott sávokra meghatározott kamatlábak szerinti kamatösszeg kerül

kiszámításra.

Új kártya igénylés esetén a Bank az első éves díjat nem számítja fel.

EGT államok: az Európai Unió országai, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia

A Bank az „EGT államokban nem euróban felvett készpénz esetén és EGT államokon kívül” alkalmazott díjat számítja fel, amennyiben az elfogadó bank vagy a

kártyatársaság a készpénzfelvételi tranzakció adatai között nem küldi meg a felvett összeg devizanemét

A díj akciósan elengedésre kerül, melyet a Bank visszavonásig, de legkésőbb a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 2021. évi infláció közzétételét követő 2.

hónap első napjáig biztosít.

OKÉ Vállalkozói megtakarítási, és OKÉ Ügyvédi letéti számlára felhatalmazó levél befogadása nem lehetséges.

A 2016. március 22-ig befogadott vállalkozói pénzforgalmi számla igénylések esetén a 2015. november 1. után megnyitott bankszámlák számlavezetési havidíja

a számlanyitás hónapját követő első 12 hónapban nem kerül felszámításra.

Az ATM-en keresztüli azonnali befizetés részletes feltételeit a Betéti Kártya Üzletszabályzat tartalmazza.

SEPA átutalás: kizárólag EUR devizanemben, SEPA-tagországok (https://www.europeanpaymentscouncil.eu/document-library/other/epc-list-sepa-scheme-

countries) viszonylatában kezdeményezhető, amennyiben a kedvezményezett bankja tagja a SEPA-nak. A SEPA átutalások elektronikus csatornán benyújtott 

megbízás esetén legkésőbb a megbízás benyújtását követő 1., papíralapú megbízás esetén 2. munkanapon jóváírásra kerülnek a kedvezményezett számláján. 

(Adott napon benyújtottnak 14:00 óráig minősülnek a megbízások.) 

A jelen hirdetményben nem részletezett számlavezetési szolgáltatások, kondíciók és fogalmak tekintetében a mindenkor hatályos "A mikro- és kisvállalati

ügyfélkör forint- és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről" c. hirdetmény rendelkezései az irányadók (kivéve a II.11.2, II.10.7.a.,

II.10.2 pontokban szereplő díjakat). Az OTP Bank Nyrt. nem biztosítja újonnan az alábbi szolgáltatásokat mindaddig, amíg az ügyfél bármelyik OTP Bank Nyrt.-

nél vezetett számlájára a jelen hirdetmény vonatkozik: 

- lekötött betét

- kötelezettségvállalás

- OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás

- új bankszámla vagy értékpapírszámla nyitás

- Mastercard Üzleti OKÉ kártya kivételével egyéb kártyatípus

A fent felsorolt szolgáltatások akkor lesznek elérhetők újonnan, ha az ügyfél összes számlájára a "A mikro- és kisvállalati ügyfélkör forint- és devizaszámlái

tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről forgalmi különdíj mellett” c. hirdetmény vonatkozik. Az átszerződés az említett hirdetményben szereplő

feltételek mellett lehetséges.

Bankfiókban visszatartott, vagy fiókbérlet mellett kapott számlakivonat választása esetén a számlavezetési havidíj megegyezik a hitelesített elektronikus

bankszámlakivonat esetén felszámított számlavezetési havidíjjal.

Saját számlák közötti átutalásnak minősülnek – a 2012. évi CXVI. törvény rendelkezéseire tekintettel – azok a bankon belüli átutalások, melyek esetében

azonos az átutalást indító és fogadó számlatulajdonos. Ide értendő a Számlatulajdonos egyéni vállalkozói bankszámlája és saját lakossági bankszámlája közötti

átutalás is (beleértve azokat a több tulajdonosú lakossági bankszámlákat, ahol az egyéni vállalkozó az egyik tulajdonos). Nem minősül saját számlák közötti

átutalásnak a hitelszámlára történő átutalás. A Számlatulajdonos OTP Lakástakarék Zrt. Lakáselőtakarékossági számlájára történő átutalás során a bankon

belüli saját számlák közötti átvezetés díjtétele kerül alkalmazásra.

A terhelési nap megjelölésével adott eseti megbízások díja megegyezik a bankszámlához tartozó rendszeres (állandó) átutalási megbízás díjával a rendelkezés

módjától függetlenül.

HIVATKOZÁSOK

Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi Az OTP Bank Nyrt. és az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe közti megállapodás 

alapján állományátruházással érintett, forintban vezetett vállalkozói bankszámlák és üzleti betéti kártyák tekintetében érvényes 

jutalékokról, díjakról, költségekről című 2021. január 1-től hatályos Hirdetményt.

A fizetési kérelem szolgáltatás a HIRDETMÉNY a kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról c. tájékoztatóban történő közzétételt 

követően a Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzatban foglaltak szerint vehető igénybe

Ügyintézésenként, a kezelt másodlagos számlaazonosítók számától függetlenül kerül felszámításra. 


