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I. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK 

A Bank 2021. január 1-től megszünteti a korábban Adósvédelmi Programban 
hitelkártya kapcsán igénybe vehető Törlesztőrészlet csökkentést és a Fix törlesztésű 
hitelkártyát, melyeket 2020. december 31-ig jelen hirdetményben foglaltak szerint 
lehetett igénybe venni. A 2020. december 31-ig a Adósvédelmi Programba bevont 
hitelkártyás ügyletek lejáratukig az eredeti adósvédelmi konstrukcióban maradnak. 

2021. január 1-jétől kezdődően Adósvédelmi Programon belül hitelkártya kapcsán 
Egyenlegrendező szolgáltatás igénylésére van lehetőség. A szolgáltatás részleteit jelen 
Hirdetmény, valamint a „Kiegészítő Üzletszabályzat Adósvédelmi Programban résztvevő 
lakossági hitelkártya termékhez” c. dokumentum tartalmazza. 

Egyenlegrendező szolgáltatás 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, 

 Hirdetmény az Áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön közvetítő partnereknél 

igényelt hitelkártya termékről  

elnevezésű dokumentumokat és kizárólag az attól eltérő díjtételeket és feltételeket tartalmazza. 

A két hirdetmény együtt érvényes.  

 

II. ADÓSVÉDELMI PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK 

Egyenlegrendező szolgáltatás igénylése esetén a Bank a hitelszámlához tartozó valamennyi 
hitelkártyát megszünteti, a már korábban terhelt éves kártyadíjak időarányos visszatérítése 
mellett (amennyiben a hitelkártya korábban hátralék miatt nem került letiltásra), és a 
hitelszámlához 12 hónapig vagy a részletfizetés megszüntetéséig (amennyiben az 12 hónapon 
belül történik), avagy, ha a hitelszámlához fizetési moratórium kapcsolódik, annak lejártától 
számított 12 hónapig - új hitelkártya igénylésre nem biztosít lehetőséget. A törlesztőrészletek 
szerződésszerű teljesítése esetén a Bank 12 hónap elteltét követően, a hitelszámlához új 
hitelkártyá(ka)t (fő- és társ) és PIN kódot bocsát az ügyfél rendelkezésére a korábbi nyilatkozata 
szerinti módon, postai úton vagy bankfiókban. 

Az Egyenlegrendező szolgáltatás igénylését követő 12 hónapban a hitelszámla elérhető 
egyenlege 0 Ft-, azaz nulla forint. 12 hónap elteltével (ha a hitelszámlához fizetési moratórium 
kapcsolódik, annak lejártától számított 12 hónap elteltével) – a törlesztőrészletek szerződésszerű 
rendezése esetén - a megfizetett törlesztő részletek összege, valamint a korábban fel nem 
használt hitelkeret összege elérhetővé válik. 
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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) megszüntetésre kerül. 
 

III. ADÓSVÉDELMI ESZKÖZHÖZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, KÖLTSÉGEK, KAMATOK  

Egyenlegrendező szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatáshoz kapcsolódóan az 
ügyfélnek az alábbi hiteldíjakat kell megfizetnie: 

Törlesztőrészlet minimuma 3000 Ft 

Futamidő fix 72 hónap 

Ügyleti kamat megfizetési módja havi – tőkerészt is tartalmazó – törlesztőrészletekben 

Éves hitelkamat 29% 

Havi hitelkamat 2,42% 

Teljes hiteldíj mutató 33,2%* 

Előtörlesztési díj (részleges és teljes 
előtörlesztés esetén) 

0 Ft 

 

*A THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. 
(III.25.) Kormányrendelet alapján 375.000 Ft hitelösszeg, fix 72 hónap futamidő, 2,42% 
rögzített havi hitelkamat figyelembevételével került meghatározásra. (Az Egyenlegrendező 
szolgáltatás esetében a Kormányrendeletben meghatározott 12 havi futamidőtől eltérően, a 
termék egyedi futamidejét figyelembevéve történik a THM meghatározása.)  

A THM értéke az egyes ügyletekre vonatkozó egyedileg meghatározott hitelkamat függvényében 
és a feltételek változása esetén módosulhat. 

Az Egyenlegrendező szolgáltatás igénybevételétől számított 12 hónapon át a Főkártya és 
Társkártya éves díja, valamint a Hitelkeret túllépési díj nem kerül felszámításra. A 
törlesztőrészletek megfizetésének szerződésszerű teljesítése esetén a Bank 12 hónap elteltét 
követően (ha a hitelszámlához fizetési moratórium kapcsolódik, annak lejártától számított 12 
hónapot követően) a hitelszámlához díjmentesen új hitelkártyá(ka)t (fő- és társ) és PIN kódot 
biztosít a korábbi hitelkártyával/hitelkártyákéval megegyező (I. pontban felsorolt 
hirdetményekben részletezett) kondíciókkal. 

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: 

Zárlati díj (havi) 601 Ft 

Havi kamat:  2021.04.14-ig 2,46%, 2021.04.15-től 2,45% 

Fix törlesztésű hitelkártya esetén az elszámolási időszak minden hónap 9-én zárul, a minimum 
fizetendő összeg a Szerződő fél által vállalt nagyságú havi törlesztőrészlet mértékével egyezik 
meg. Türelmi időszak: 15 nap. 
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IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A hirdetmény módosításának oka: Hitelkártya üzletszabályzat II. Szerződésre vonatkozó 
rendelkezések 2. A szerződés módosítása részének 2.3. Díj, költség automatikus módosulása a) 
pontja miatti díjváltozások; valamint a Hitelkártya üzletszabályzat II. Szerződésre vonatkozó 
rendelkezések 2. A szerződés módosítása 2.2. A szerződés egyoldalú módosítása 2.2.1.2. A 
pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása miatti kamatváltozás. Jelen 
Hirdetmény hatályba lépésével a jövőre nézve hatályát veszti a 2021. január 1-jén hatályba 
lépett Hirdetmény, valamint a módosításokkal érintett rendelkezések. 
 

Közzététel: 2021. március 1.                                                    OTP BANK Nyrt. 


