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MILYEN LAKOSSÁGI SZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDHAT AKCIÓS BETÉTLEKÖTÉS? 
 

Forintbetétek: 

Tempó-, Net-, Prémium-, Prémium Plusz-, JUMP- és Junior számlacsomag, Lakossági Forint Folyószámla, 
Junior Folyószámla, Diákszámla, Alapszámla, Lakossági Elektronikus- és Lakossági Aktív Számlacsomag, 
Lakossági Takarékbetét-számla, Lakossági Bázis számla, Lakossági Junior számla, Lakossági EU 
alapszámla, OKÉ 5 számla, OKÉ 6 számla, OKÉ Junior számla, Privát banki számlacsomag és Lakossági 
Grátisz számlacsomag 

Devizabetétek: 

Lakossági devizaszámla 
A Tartós Befektetési Betétszámlán elérhető akciós betétlekötési lehetőségeket az adott akciós betétről szóló 
külön hirdetmény tartalmazza. 

 

HOGYAN LEHET AKCIÓS BETÉTET ELHELYEZNI? 
 

Akciós betétet a bankszámlára adott fix kamatozással, forint betétek esetében egyszeri, deviza betétek 
esetében folyamatos, kamattal növelt lekötési megbízással lehet indítani, kivéve, ha az akciós 
hirdetmény ettől eltérően rendelkezik.  

Lekötési megbízást fiókhálózatban és OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatáson keresztül lehet adni. 
Az OTPdirekt internetes és SmartBank szolgáltatáson keresztül is indítható betétlekötéseket az adott 
akciós hirdetmény tartalmazza. OTPdirekt internetes és SmartBank szolgáltatáson keresztül az akció 
indulásának napján reggel 8 órától adható megbízás.  
Lekötési megbízást munkanapon 21:00 órát követően és hétvégén a következő banki munkanapra lehet adni. 
OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatáson, valamint OTPdirekt internetes és SmartBank szolgáltatáson 
keresztül adott lekötési megbízás időkorlátjára vonatkozó szabályokat a mindenkor hatályos Lakossági 
OTPdirekt Üzletszabályzat tartalmazza. 

Betétlekötés nem indítható előre dátumozottan. 
 

MI MINŐSÜL ÚJ FORRÁSNAK? 
 

Új forrásnak egy adott referencia dátumhoz viszonyított növekmény összeg minősül, az alábbiak szerint: 

 A növekmény kiszámításánál a bank megvizsgálja, hogy milyen forgalmak történtek - nap végi záró 
összeghez képest – a referencia dátum nap végi záró összegéhez képest a lekötés időpontjáig az ügyfél: 

 lakossági forint és deviza megtakarítási típusú számláján,  

 lakossági forint és deviza lekötött betéteiben, valamint  

 forint és deviza értékpapírszámláján. 

Értékpapír számla esetében a vizsgálat azokra a számlákra is kiterjed, amelyeken az ügyfél 
meghatalmazott. Az értékpapírszámlán bonyolított forgalmakat a bank az ügyletben szereplő 
árfolyamértéken veszi figyelembe.  

 A deviza megtakarításokat az OTP Bank a referencia dátum szerinti nap végi záró középárfolyamon 
számolja át forintra. 

 A növekmény összegébe nem számít bele az adott akciós időszakban új forrásként akciós betétben 
elhelyezett összeg. 

Amennyiben a megtakarítási állomány a referencia dátum és a lekötés időpontja között nem csökkent, akkor 
az ezen felüli összeg új forrásként köthető le. 

 

HOGYAN KAMATOZNAK AZ AKCIÓS BETÉTEK? 
 

Az akciós betétek küszöbös kamatozásúak, ami azt jelenti, hogy az adott összeghatár felett a teljes betét a 
magasabb összegre érvényes feltételek szerint kamatozik. 

 

 

 

MI TÖRTÉNIK A FUTAMIDŐ LEJÁRTÁT KÖVETŐEN? 

Az akciós forint betétek a lejáratot követően a látra szóló számlán kerülnek jóváírásra, az akciós 
deviza betétek a lejáratot követően az 1 hónapos nem akciós betétként kamatoznak tovább. Az ettől 
esetlegesen eltérő feltételeket az adott akciós hirdetmény tartalmazza. 
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 HOL TALÁLHATÓ A LEKÖTÖTT BETÉTEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁS? 

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

 

 

HOL TALÁLHATÓ A KAMATADÓRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS? 

2006. szeptember 1-étől a lakossági betétekből származó kamatjövedelmet kamatadó fizetési kötelezettség 
terheli. A kamatadóra vonatkozó információkat „A lakossági betéti termékek után fizetendő adóról” szóló 
mindenkor hatályos tájékoztató tartalmazza. 

 

 

 KI BIZTOSÍTJA AZ AKCIÓS BETÉTEKET? 
 

Az OTP Banknál elhelyezett betéteket az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) biztosítja. A 
betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat Az OTP Bank Általános Üzletszabályzata 
tartalmazza. 
Az OBA biztosítását az adott hirdetményen található jelen ábra jelzi. 

 

 

Jelen hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2016. november 25-én közzétett, 2016. 
november 26-tól hatályos, Az akciós betétlekötések általános feltételeiről szóló hirdetmény. 

 

A hirdetmény módosítását az Egészségügyi hozzájárulás (Eho) eltörlése indokolja.  

 


