
HIRDETMÉNY 
AZ ADÓSVÉDELMI PROGRAMBA BEVONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL  

A hatályba lépés napja: 2020. október 29. 
(A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!) 

1. oldal  

I. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK 

Az Adósvédelmi Program a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása 
/bemutatása mellett, a Bank belföldi fiókhálózatában igényelhető. 
Jelen hirdetményben szereplő díjtételek kiegészítik a mindenkor hatályos: 

• Hirdetmény a hitelkártya termékről 2012. április 2 és 2017. július 16 között kötött 
szerződések esetén, 

• Hirdetmény a hitelkártya termékről 2012. április 2 előtt kötött szerződések esetén, 
• Hirdetmény a hitelkártya termékről 2017. július 17-től kötött szerződések esetén, 
• Hirdetmény a Multipont hitelkártyáról, 
• Hirdetmény a 2017. július 16-ig megkötött American Express Platinum hitelkártya 

termékről, 
• Hirdetmény a VISA Infinite hitelkártya termékről 

dokumentumokat és kizárólag az attól eltérő díjtételeket és feltételeket tartalmazza. A két 
hirdetmény együtt érvényes.  

II. ADÓSVÉDELMI PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK 

Az Adósvédelmi Program igénybevétele esetén az Adósvédelmi Program futamideje alatt, a 
hitelszámla elérhető egyenlege 0 Ft-, azaz nulla forint.  
Törlesztőrészlet csökkentés esetén a hitelszámlához kapcsolódó valamennyi díj megegyezik az 
I. pontban felsorolt hirdetményekben szereplő díjakkal,  
Fix törlesztésű hitelkártya konstrukció esetén a hitelszámlához tartozó valamennyi kártya (fő-, 
társ és duál) megszűntetésre kerül. 

III. ADÓSVÉDELMI ESZKÖZHÖZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, KÖLTSÉGEK, KAMATOK  

Törlesztőrészlet csökkentés esetén a hitelszámlához kapcsolódó valamennyi díj költség és kamat 
megegyezik az I. pontban felsorolt hirdetményekben szereplő díjakkal, költségekkel és 
kamatokkal. 
Fix törlesztésű hitelkártya konstrukció esetén az I. pontban felsorolt hirdetményben szereplő 
díjaktól, költségektől és kamatoktól eltérő mértékű díj: 

a) zárlati díj (havi)     582 Ft 

IV. A HITELSZÁMLÁVAL KAPCSOLATOS FOGALMAK 

Az elszámolási időszak minden hónap 9-én zárul. 
Minimum fizetendő összeg a Szerződő fél által vállalt nagyságú havi törlesztő részlet mértékével 
egyezik meg.  
Türelmi időszak 15 nap 
Havi kamat:  2021.01.14-ig 2,43%, 2021.01.15-től 2,46% 

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A hirdetmény módosításának oka: a Hitelkártya üzletszabályzat II. Szerződésre vonatkozó 
rendelkezések 2. A szerződés módosítása 2.2. A szerződés egyoldalú módosítása részének 
2.2.1.2. A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása. Jelen Hirdetmény 
hatályba lépésével a jövőre nézve hatályát veszti a 2020. szeptember 25-én hatályba lépett 
Hirdetmény, valamint a módosításokkal érintett rendelkezések. 
Közzététel: 2020. október 29.                                                    OTP BANK Nyrt. 


