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Az OTP Bank az AXA Banktól átvett lekötött betéteket változatlan kondíciókkal, azaz az AXA Bank által 
meghirdetett kamatokkal és továbbra is díjmentesen kezeli azok első lejáratáig.  

 

I. AKCIÓS BETÉTEK – AJÁNLAT ÚJ PÉNZRE 
 

KAMATOZÁS 

 
 

 

 
 

AKCIÓS BETÉT ÚJ 
PÉNZRE 

2 hónap 3 hónap 6 hónap 12 hónap 24 hónap 

kamat és 
EBKM (évi) 

kamat és 
EBKM (évi) 

kamat és 
EBKM (évi) 

kamat és 
EBKM (évi) 

kamat és 
EBKM (évi) 

100 000 - 49 999 999 Ft 1,00% 0,75% 
0,10% 

50 000 000 Ft és e felett 0,60% 0,35% 

FELTÉTELEK 

Az akciós ajánlat kizárólag azon lekötési megbízásokra vonatkozott, amelyek teljes összege a jelen 
Hirdetmény értelmében Új megtakarításnak minősült. 
 

Referencia dátum (új forrás figyeléséhez): 2016.07.07 
 

Új megtakarítás: 
a lekötési megbízás megadásának időpontjában a meglévő megtakarításként definiált összegen felüli, a 
betétszámlához kapcsolódó Bankszámlán nyilvántartott és betétlekötési megbízás céljából szabadon 
felhasználható összeg. 

 

Nem számít Új megtakarításnak: 

 Az Ügyfél nevén vezetett TisztaHaszon Tartós Lekötési Számla(inak) egyenlege, kivéve, ha a 
Tisztahaszon Tartós Lekötési Számla feltörésre kerül. 

 A referencia dátum és a betétlekötési megbízás megadásnak időpontja között, az Ügyfél bank-, illetve 
betétszámláin jóváírt kamat. 

 A referencia dátum első kihirdetésének napja és a betétlekötési megbízás megadásának időpontja 
között megadott, akciós ajánlati kamattal lekötött betétek egyenlege.  

 

Meglévő megtakarítás: 

az Ügyfél banknál vezetett bank- és betétszámláinak referencia napi zárásakor nyilvántartott egyenlege.  

Nem minősül meglévő megtakarításnak: 
a TisztaHaszon Tartós Lekötési Számlá(ko)n nyilvántartott egyenleg, továbbá az Ügyfél azon bank- és 
betétszámláinak egyenlege, amelyen a Bank az Ügyfél rendelkezése alól kikerült, elkülönített pénzeszközöket 
tart nyilván (pl. óvadék, letét stb.) 

  
 

 

II. NEM AKCIÓS BETÉTEK 
 

 

KAMATOZÁS 
 

NEM AKCIÓS BETÉT  

2 hónap 3 hónap 6 hónap 12 hónap 24 hónap 

kamat és 
EBKM (évi) 

kamat és 
EBKM (évi) 

kamat és 
EBKM (évi) 

kamat és 
EBKM (évi) 

kamat és 
EBKM (évi) 

100 000 - 49 999 999 Ft 0,50% 
0,10% 

50 000 000 Ft és e felett 0,10% 
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III. AZ AKCIÓS ÉS NEM AKCIÓS BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK 

Futamidő 2, 3, 6, 12, 24 hónap 

Lekötési minimum 100.000 Ft  

Kamat jóváírása futamidő végén 

Bankszámlák, amelyekhez lekötött betét kapcsolódhat OKÉ 5, OKÉ 6 
 

Az akciós és nem akciós lekötött betéteket fix kamatozással, egyszeri lekötési megbízással lehetett 
indítani.  

A 2016. szeptember 1. előtt folyamatos lekötési megbízással indított lekötések a 2016. október 31-ét 
követő első fordulónappal lejáratásra kerülnek.  

Lejáratkor a betétek összege kamattal együtt az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.    

A már élő lekötés összege és lejárata a futamidő alatt nem módosítható. 

A lejárat előtti betétfeltörés esetén a Bank a betétekre nem fizet kamatot. 

Amennyiben egy és ugyanazon Ügyfél élő Lekötött Betétjének/betéteinek összege meghaladja a 100.000.000 
Ft-ot, úgy a Bank annak a betétnek a teljes összegére, amellyel az Ügyfél a 100.000.000 Ft-os határt átlépte és 
időrendben a legkésőbbi időpontban került lekötésre, nem fizet kamatot. 

 

2016. november 1-étől új betétlekötési megbízás az OTP Bank mindenkor hatályos, a Lakossági lekötött forint 
betétekről szóló Hirdetményében foglaltak szerint adható. Betétlekötés az OTP Bankfiókokban, valamint az OTPdirekt 
telefonos ügyintézői, OTPdirekt internetes és SmartBank szolgáltatáson keresztül kezdeményezhető.  

 
 

 
 

Az Ügyfél 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 kötelezettség mentesen felmondani. 
 
 

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

A jelen hirdetményben szereplő lekötött betétek betétbiztosítására vonatkozó részletes információkat a 
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. 
 

 

 
 

 

 

 


