Hirdetmény az Árfolyam+
kedvezményes számlacsomag elemről
Érvényes: 2022. március 02-től visszavonásig, legkésőbb 2023. február 28 -ig
I.

Számlacsomag elem tartalma
A jelen hirdetmény II. pontjában meghatározott lakossági fizetési számlákhoz, számlacsomagokhoz igényelhető,
Árfolyam+ kedvezményes számlacsomag elem igénybevételével a következő tranzakciók esetén biztosít
kedvezményes árfolyamot a megadott havi limitek 1 erejéig a III. pontban meghatározott havidíj felszámítása mellett:
a/ Elektronikus2 devizautalások havi 150 000 Ft-ig
A II. pontban meghatározott típusú lakossági forint számlákról indított devizában (valamennyi, az OTP Bank által
jegyzett devizanemben) megadott:
 saját számlák közötti átutalás,
 bankon belüli nem saját számlák között indított átutalások és
 bankon kívüli (belföldi és nemzetközi) átutalások.
A kedvezmény az átutalást indító fél számláján kerül érvényesítésre.
A forint számlákról deviza számlára indított forint átutalás esetén nem érvényesül a kedvezményes árfolyam.
b/ Devizában3 végrehajtott kártyás vásárlások havi 150 000 Ft-ig
Az Árfolyam+ számlacsomag elem által biztosított kedvezményes árfolyam kizárólag a forint alapú betéti kártyával
devizában3 végrehajtott fizikai vásárlások esetén érvényesül, internetes kártyás vásárlás esetén nem. Az árfolyam
kedvezmény az ahhoz a számlához tartozó valamennyi betéti kártyára érvényes (beleértve a társkártyát is),
amelyhez az Árfolyam+ számlacsomag elem tartozik.
A számlacsomag elem aktiválása esetén alkalmazásra kerülő (a tranzakció devizanemének megfelelő)
árfolyam:
Akciós* jelleggel:
Középárfolyam alkalmazására vonatkozó
akció visszavonása, megszüntetése esetén:

OTP hivatalos középárfolyam
Kedvezményes árfolyam4

A számlacsomag elem kizárólag az alkalmazott árfolyam vonatkozásában biztosít kedvezményt, az adott számla
konstrukcióra érvényes hirdetményekben meghatározott tranzakciós költség felszámítása mellett.
Az igényelt számlacsomag elemhez kapcsolódó havi limitek 1 nem az egyes tranzakciók tranzakciós összegére,
hanem az adott hónapban, a megadott csatornán kezdeményezett tranzakciók összesített tranzakció összegére
vonatkozik: valamennyi olyan kedvezményben érintett tranzakció összegének szummájára, mely deviza utalások
esetén az adott naptári hónapban került könyvelésre, kártyás vásárlások esetén az adott naptári hónapban került
engedélyezésre (autorizációra). Kártyás vásárlás esetén a meghatározott limit a kártya mögötti számlához
kapcsolódik, azaz, ha az adott számlához több lakossági forint betéti kártya is tartozik, akkor az összes kártyára
kumuláltan vonatkozik a havi limit. Amennyiben egy tranzakció összegével, az összesített tranzakció összeg a
csomaghoz meghatározott havi limitnél nagyobb lesz az adott hónapban, akkor az utolsó devizautalás tranzakció a
lakossági bankszámlák árfolyam-alkalmazásáról szóló Hirdetményben meghatározott, míg a devizában végrehajtott
kártyás vásárlások esetén a Lakossági Betéti kártya Üzletszabályzatban meghatározott normál árfolyamon kerül
teljesítésre, a havi limit összegét nem csökkentve.
II.

Igénybevételre jogosult számlák, számlacsomagok
Az Árfolyam+ kedvezményes számlacsomag elem az alábbi típusú lakossági számlák, számlacsomagok esetén
vehető igénybe:
 Lakossági Bázis Számla (Junior és Prémium kedvezménnyel együtt is igénybe vehető),
 Smart számlacsomag,
 Junior számla,
 Prémium Plusz számlacsomag,
 Net számlacsomag,
 Jump számlacsomag.
Közzététel: 2022. február 15.
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Számlacsomag elem havi díja

III.

Akciós** havidíj:

99 Ft/ hó

Normál havidíj:

360 Ft/ hó

A számlacsomag elem díja mindig a tárgyhó első napján kerül terhelésre azon lakossági számlán, melyhez a
számlacsomag elem aktiválásra került.
Igénylés, megszüntetés feltételei

IV.

Az Árfolyam+ kedvezményes számlacsomag elem a III. pontban meghatározott típusú lakossági számlákhoz
kapcsolódó OTPdirekt internetes szolgáltatás / Kedvezményes számlacsomag elemek (illetve Smart számlacsomag
esetén Kedvezménycsomagok menüpont) útján bármikor beállítható. A tranzakciós számlacsomag elemek
igénylésére és lemondására az adott hónap utolsó munkanapján 17 óráig van lehetőség, melyek a következő hónap
első napján 0 órakor lépnek hatályba. A számlacsomag elem az igénylés napját követő naptári hónap első napjától
biztosít kedvezményes árfolyamot a meghatározott tranzakciók esetén. A beállításra került számlacsomag elem
tetszőleges alkalommal beállítható és lemondható az OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül. Az utolsó
érvényes módosítás a következő naptári hónap első napján lép életbe. A számlacsomag elem lemondás esetén a
lemondást követő hónap 1-jén szűnik meg.

* Az akciót a Bank visszavonásig, de legkésőbb a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 2022. évi infláció közzétételét
követő 2. hónap első napjáig biztosítja.
** Az akciós havidíjat a Bank visszavonásig, de legkésőbb a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 2022. évi infláció
közzétételét követő 2. hónap első napjáig biztosítja.
A havi limitek az elektronikus devizautalások és devizában végrehajtott kártyás vásárlások esetén külön-külön
(150 000 Ft és 150 000 Ft /hó) értendőek.
1

Elektronikus devizautalásnak minősül a lakossági OTPdirekt internetes szolgáltatáson, harmadik fél szolgáltatón
(TPP-n), valamint a kereskedelmi banki OTPdirekt internetes, SmartBank és Electra Terminál szolgáltatásokon
(amennyiben a lakossági számla bevonásra került a kereskedelmi banki OTPdirekt szerződés számlakörébe)
keresztül megadott, az I. a/ pontban megnevezett átutalási megbízás.
2

A devizában végzett kártyás vásárlások esetén a kedvezmény kizárólag az EUR, GBP, USD, HRK és CHF
devizanemek árfolyama esetén érvényesül.
3

A hivatalos OTP középárfolyam alkalmazására vonatkozó akció megszüntetését követően érvényes kedvezményes
árfolyam aktuális mértékét forint értékben megadva az OTP Bank Nyrt. honlapján közzétett árfolyam táblázat
tartalmazza.
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A Hirdetmény létrejöttét a kedvezményes árfolyamot biztosító számlacsomag elem bevezetése indokolta.
Jelen Hirdetmény 2022. március 02-től hatályos.
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