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HIRDETMÉNY 

Az OTP Bank felfüggesztett Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön 
termékeinek feltételeiről, hiteldíj, díj és költség tételeiről 

Hatályos: 2020. február 15-től 

 

 

 

Jelen Hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön felfüggesztett termékeit 

tartalmazza, amelyek keretében nem történik hitelengedélyezés. 

 
 
 

I. AZ EGYES ALAPTERMÉKEK IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS A HITELDÍJ MÉRTÉKE 

 
A. SZTENDERD konstrukciók 
 

Konstrukció megnevezése SZTENDERD4 

 Ügyfelek OTP ügyfelek* 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (hitelösszeg függvényében) 
300.000 Ft alatt minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

300.000 Ft alatt minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható) 
Minimum 6 hónap 

Maximum 48 hónap 

Minimum 6 hónap 

Maximum 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 19% 19% 

Havi kezelési költség (fix, induló hitelösszegre 
vetítve) 

Törlesztés módjától függően: 

OTP folyószámláról 0,7% 

Más bankos folyószámláról 0,9% 

Postai befizetési lappal 0,9% 

Törlesztés módjától függően: 

OTP folyószámláról 0,7% 

Más bankos folyószámláról 0,9% 

Postai befizetési lappal 0,9% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű, 

- OTP folyószámláról törlesztett kölcsön esetén. 

37,38% 37,38% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű,  

- 36 hónap futamidejű,  

- postai befizetési lappal, vagy más bankos 
folyószámláról törlesztett kölcsön esetén. 

42,22% 42,22% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, legalább 3 hónapja rendszeresen forgalmazó, jövedelem átutalásos lakossági folyószámlával 
rendelkező ügyfél. 
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Konstrukció megnevezése SZTENDERD6 

 Ügyfelek OTP ügyfelek* 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (hitelösszeg függvényében) 
300.000 Ft alatt minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

300.000 Ft alatt minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható) 
Minimum 6 hónap 

Maximum 48 hónap 

Minimum 6 hónap 

Maximum 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 19,5% 19,5% 

Havi kezelési költség (fix, induló hitelösszegre 
vetítve) 

Törlesztés módjától függően: 

OTP folyószámláról 0,8% 

Más bankos folyószámláról 0,9% 

Postai befizetési lappal 0,9% 

Törlesztés módjától függően: 

OTP folyószámláról 0,8% 

Más bankos folyószámláról 0,9% 

Postai befizetési lappal 0,9% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű, 

- OTP folyószámláról törlesztett kölcsön esetén. 

40,41% 40,41% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű,  

- 36 hónap futamidejű,  

- postai befizetési lappal, vagy más bankos 
folyószámláról törlesztett kölcsön esetén. 

42,83% 42,83% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, legalább 3 hónapja rendszeresen forgalmazó, jövedelem átutalásos lakossági folyószámlával 
rendelkező ügyfél. 
 

Konstrukció megnevezése SZTENDERD7 

 Ügyfelek OTP ügyfelek* 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (hitelösszeg függvényében) 
300.000 Ft alatt minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

300.000 Ft alatt minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható) 
Minimum 6 hónap 

Maximum 48 hónap 

Minimum 6 hónap 

Maximum 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 20% 20% 

Havi kezelési költség (fix, induló hitelösszegre 
vetítve) 

Törlesztés módjától függően: 

OTP bankszámláról 0,8% 

Más bankos bankszámláról 0,9% 

Postai befizetési lappal 0,9% 

Törlesztés módjától függően: 

OTP bankszámláról 0,8% 

Más bankos bankszámláról 0,9% 

Postai befizetési lappal 0,9% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű, 

- OTP bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

41,02% 41,02% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű,  

- 36 hónap futamidejű,  

- postai befizetési lappal, vagy más bankos 
bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

43,45% 43,45% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, legalább 3 hónapja rendszeresen forgalmazó, jövedelem átutalásos lakossági folyószámlával 
rendelkező ügyfél. 
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Konstrukció megnevezése SZTENDERD8 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  6 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 19,25% 

Havi kezelési költség (fix, az induló 
kölcsönösszegre vetítve) 

Törlesztés módjától függően: 

OTP bankszámláról  havi 0,8% 

Más banki bankszámláról havi 0,9% 

Postai befizetési lappal havi 0,9% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű, 

- OTP bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

40,04% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű,  

- 36 hónap futamidejű,  

- postai befizetési lappal, vagy más banki 
bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

42,46% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

 
 
 
 

Konstrukció megnevezése SZTENDERD9 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  6 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 18,35% 

Havi kezelési költség (fix, az induló 
kölcsönösszegre vetítve) 

Törlesztés módjától függően: 

OTP bankszámláról  havi 0,8% 

Más banki bankszámláról havi 0,9% 

Postai befizetési lappal havi 0,9% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű, 

- OTP bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

38,95% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű,  

- 36 hónap futamidejű,  

- postai befizetési lappal, vagy más banki 
bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

41,36% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 
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Konstrukció megnevezése SZTENDERD10 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  6 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 17,35% 

Havi kezelési költség (fix, az induló 
kölcsönösszegre vetítve) 

Törlesztés módjától függően: 

OTP bankszámláról  havi 0,8% 

Más banki bankszámláról havi 0,9% 

Postai befizetési lappal havi 0,9% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű, 

- OTP bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

37,74% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű,  

- 36 hónap futamidejű,  

- postai befizetési lappal, vagy más banki 
bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

40,15% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

 
 
 
 

Konstrukció megnevezése SZTENDERD11 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  6 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 16,75% 

Havi kezelési költség (fix, az induló 
kölcsönösszegre vetítve) 

Törlesztés módjától függően: 

OTP bankszámláról  havi 0,8% 

Más banki bankszámláról havi 0,9% 

Postai befizetési lappal havi 0,9% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű, 

- OTP bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

37,02% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű,  

- 36 hónap futamidejű,  

- postai befizetési lappal, vagy más banki 
bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

39,43% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 
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Konstrukció megnevezése ÁRUHITEL SZTENDERD 201501 

 Ügyfelek OTP ügyfelek* 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
150.000 Ft-ig minimum 10% 

150.000 Ft felett minimum 20% 

300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható) 6 - 48 hónap 6 - 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 16,5% 16,5% 

Havi kezelési költség (fix, induló kölcsönösszegre 
vetítve) 

Törlesztés módjától függően: 

OTP bankszámláról 0,8% 

Más banki bankszámláról 0,9% 

Postai befizetési lappal 0,9% 

Törlesztés módjától függően: 

OTP bankszámláról 0,8% 

Más banki bankszámláról 0,9% 

Postai befizetési lappal 0,9% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű, 

- OTP bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

36,72% 36,72% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű,  

- 36 hónap futamidejű,  

- postai befizetési lappal, vagy más banki 
bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

39,13% 39,13% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*Azon ügyfél, akinek az OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakossági bankszámlájára minimum 3 hónapja jövedelem átutalás érkezik. 
 
 
 
 

Konstrukció megnevezése SZTENDERD12 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  6 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 16,5% 

Havi kezelési költség (fix, az induló 
kölcsönösszegre vetítve) 

Törlesztés módjától függően: 

OTP bankszámláról  havi 0,8% 

Más banki bankszámláról havi 0,9% 

Postai befizetési lappal havi 0,9% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű, 

- OTP bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

36,72% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű,  

- 36 hónap futamidejű,  
postai befizetési lappal, vagy más banki 
bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

39,13% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 
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Konstrukció megnevezése SZTENDERD13 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  6 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 34,95% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

41,07% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

 
 
 
 

Konstrukció megnevezése ÁRUHITEL SZTENDERD 201507 

 Ügyfelek OTP ügyfelek* 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
150.000 Ft-ig minimum 10% 

150.000 Ft felett minimum 20% 

300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható) 6 - 48 hónap 6 - 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 34,6% 34,6% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű,  

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

40,59% 40,59% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*Azon ügyfél, akinek az OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakossági bankszámlájára minimum 3 hónapja jövedelem átutalás érkezik. 
 
 
 
 

Konstrukció megnevezése SZTENDERD14 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  6 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 34,6% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

40,59% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 
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Konstrukció megnevezése ÁRUHITEL SZTENDERD 201601 

 Ügyfelek OTP ügyfelek* 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
150.000 Ft-ig minimum 10% 

150.000 Ft felett minimum 20% 

300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható) 6 - 48 hónap 6 - 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 34,4% 34,4% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű,  

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

40,32% 40,32% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*Azon ügyfél, akinek az OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakossági bankszámlájára minimum 3 hónapja jövedelem átutalás érkezik. 
 
 

 
 

Konstrukció megnevezése SZTENDERD15 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  6 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 34,4% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

40,32% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

 
 
 
 

Konstrukció megnevezése ÁRUHITEL SZTENDERD 201607 

 Ügyfelek OTP ügyfelek* 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
150.000 Ft-ig minimum 10% 

150.000 Ft felett minimum 20% 

300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható) 6 - 48 hónap 6 - 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 34,05% 34,05% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű,  

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

39,8%** 39,8%** 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*Azon ügyfél, akinek az OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakossági bankszámlájára minimum 3 hónapja jövedelem átutalás érkezik. 
**A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került 

figyelembe vételre. 
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Konstrukció megnevezése SZTENDERD16 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  6 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 34,05% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

39,8%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került 
figyelembe vételre. 

 
 

Konstrukció megnevezése ÁRUHITEL SZTENDERD201804 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  6 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 34,05% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

39,8%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 

vételre. 

 
B. ZEPTER STANDARD konstrukciók 
 
Csak a Zepter Kft. kereskedőinél volt igényelhető. 
 

Konstrukció megnevezése ZEPTER STANDARD 10 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
500.000 Ft-ig minimum 0% 

500.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  6 – 60 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 29,25% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

33,5%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került 
figyelembe vételre. 
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C. AKCIÓS konstrukciók 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ82 

Kölcsön összege 
Minimum 50.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
500.000 Ft alatt minimum 0% 

500.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  18 – 60 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 7,69% 

Havi kezelési költség (fix) (az induló kölcsönösszegre vetítve) 0,5% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

19,99% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ121 

Kölcsön összege 
Minimum 50.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
500.000 Ft alatt minimum 0% 

500.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  18 – 60 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 8,19% 

Havi kezelési költség (fix) (az induló kölcsönösszegre vetítve) 0,5% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

21,63% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ126 

Kölcsön összege 
Minimum 50.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
500.000 Ft alatt minimum 0% 

500.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  18 – 60 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 8,89% 

Havi kezelési költség (fix) (az induló kölcsönösszegre vetítve) 0,5% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

24,98% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 
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Konstrukció megnevezése AKCIÓ157 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
500.000 Ft-ig minimum 0% 

500.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  12 – 60 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 13% 

Havi kezelési költség (fix, az induló 
kölcsönösszegre vetítve) 

havi 0,6% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

27,88% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ159 

 Ügyfelek OTP ügyfelek* 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Minimum 30.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
150.000 Ft-ig minimum 0% 

150.000 Ft felett minimum 20% 

300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható) 6 – 48 hónap 6 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 22% 22% 

Havi kezelési költség (fix, az induló 
kölcsönösszegre vetítve) 

havi 0,6% havi 0,6% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű,  

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

38,61% 38,61% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*Azon ügyfél, akinek az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett lakossági bankszámlájára minimum 3 hónapja jövedelem átutalás érkezik. 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ163 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
500.000 Ft-ig minimum 0% 

500.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  12 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 20,04% 

Havi kezelési költség (fix, az induló 
kölcsönösszegre vetítve) 

0% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

21,96% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 
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Konstrukció megnevezése AKCIÓ171 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
400.000 Ft-ig minimum 0% 

400.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  6 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 19% 

Havi kezelési költség (fix, az induló 
kölcsönösszegre vetítve) 

Törlesztés módjától függően: 

OTP bankszámláról  havi 0,7% 

Más banki bankszámláról havi 0,9% 

Postai befizetési lappal havi 0,9% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű, 

- OTP bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

37,33% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű,  

- 36 hónap futamidejű,  

- postai befizetési lappal, vagy más banki 
bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

42,15% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

 
 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ177 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  6 – 36 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 0% 

Havi kezelési költség (fix, az induló 
kölcsönösszegre vetítve) 

havi 1,2% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

28,08% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 
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Konstrukció megnevezése AKCIÓ187 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
400.000 Ft-ig minimum 0% 

400.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  6 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 19,35% 

Havi kezelési költség (fix, az induló 
kölcsönösszegre vetítve) 

Törlesztés módjától függően: 

OTP bankszámláról  havi 0,8% 

Más banki bankszámláról havi 0,9% 

Postai befizetési lappal havi 0,9% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű, 

- OTP bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

40,04% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű,  

- 36 hónap futamidejű,  

- postai befizetési lappal, vagy más banki 
bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

42,46% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ191 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
400.000 Ft-ig minimum 0% 

400.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  6 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 18,35% 

Havi kezelési költség (fix, az induló 
kölcsönösszegre vetítve) 

Törlesztés módjától függően: 

OTP bankszámláról  havi 0,8% 

Más banki bankszámláról havi 0,9% 

Postai befizetési lappal havi 0,9% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű, 

- OTP bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

38,95% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű,  

- 36 hónap futamidejű,  

- postai befizetési lappal, vagy más banki 
bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

41,36% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 
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Konstrukció megnevezése AKCIÓ192 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  12 – 36 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 0% 

Havi kezelési költség (fix, az induló 
kölcsönösszegre vetítve) 

havi 1,74% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

41,00% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

 
 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ194 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
400.000 Ft-ig minimum 0% 

400.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  6 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 17,35% 

Havi kezelési költség (fix, az induló 
kölcsönösszegre vetítve) 

Törlesztés módjától függően: 

OTP bankszámláról  havi 0,8% 

Más banki bankszámláról havi 0,9% 

Postai befizetési lappal havi 0,9% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű, 

- OTP bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

37,74% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű,  

- 36 hónap futamidejű,  

- postai befizetési lappal, vagy más banki 
bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

40,15% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 
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Konstrukció megnevezése AKCIÓ195 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  12 – 36 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 0% 

Havi kezelési költség (fix, az induló 
kölcsönösszegre vetítve) 

havi 1,7% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

40,03% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

 
 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ196 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
400.000 Ft-ig minimum 0% 

400.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  6 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 16,75% 

Havi kezelési költség (fix, az induló 
kölcsönösszegre vetítve) 

Törlesztés módjától függően: 

OTP bankszámláról  havi 0,8% 

Más banki bankszámláról havi 0,9% 

Postai befizetési lappal havi 0,9% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű, 

- OTP bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

37,02% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű,  

- 36 hónap futamidejű,  

- postai befizetési lappal, vagy más banki 
bankszámláról törlesztett kölcsön esetén. 

39,43% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 
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Konstrukció megnevezése AKCIÓ197 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  12 – 36 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 0% 

Havi kezelési költség (fix, az induló 
kölcsönösszegre vetítve) 

havi 1,67% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

39,31% 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ198 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  12 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 0% 

Havi kezelési költség (fix, az induló 
kölcsönösszegre vetítve) 

havi 1,95% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

40,20% 

Rendszeres törlesztési nap Nem választható, az a Bank által kerül meghatározásra 

Egyéb elem 
Az első törlesztőrészlet a szerződés aláírását követő 3 hónap múlva, az 

áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön szerződésben megjelölt 
napon esedékes. 

 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ201 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  12 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 31,6% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

32,1% 

Rendszeres törlesztési nap Nem választható, az a Bank által kerül meghatározásra 

Egyéb elem 
Az első törlesztőrészlet a szerződés aláírását követő 3 hónap múlva, az 

áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön szerződésben megjelölt 
napon esedékes. 
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Konstrukció megnevezése AKCIÓ202 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
500.000 Ft-ig minimum 0% 

500.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  12 – 60 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 25,6% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

28,8%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ203 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke Minimum 20% 

Futamidő (fixen választható)  15 vagy 20 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 
15 hónapos futamidő esetén  31,0% 

20 hónapos futamidő esetén 31,5% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 20 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

36,4%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ204 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  12 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 37,5% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

38,94% 

Rendszeres törlesztési nap Nem választható, az a Bank által kerül meghatározásra 

Egyéb elem 
Az első törlesztőrészlet a szerződés aláírását követő 3 hónap múlva, az 

áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön szerződésben megjelölt 
napon esedékes. 
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Konstrukció megnevezése AKCIÓ205 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
400.000 Ft-ig minimum 0% 

400.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  6 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 34,95% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

41,07%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ206 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 360.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) Minimum 0% 

Futamidő (fix)  10 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 0% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 360 ezer forint összegű, 

- 10 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

0,0%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ208 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 500.000 Ft 

Saját erő mértéke (fix) 10%* 

Futamidő (fix)  10 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 23,56% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 10 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

26,2%** 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*Amennyiben a vételár 10%-a nem egész szám, akkor a Bank a sajáterő meghatározásakor minden esetben felfelé kerít.  
**A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került 
figyelembe vételre. 
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Konstrukció megnevezése AKCIÓ214 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
500.000 Ft-ig minimum 0% 

500.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  12 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 20,04% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

22,0%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ216 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  12 – 36 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 9,56% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

10,0%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ217 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  12 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 24,93% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

27,9%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
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Konstrukció megnevezése AKCIÓ219 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 500.000 Ft 

Saját erő mértéke (fix)  13%* 

Futamidő (fix)  10 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 31,39% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 10 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

36,2%** 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*Amennyiben a vételár 13%-a nem egész szám, akkor a Bank a sajáterő meghatározásakor minden esetben felfelé kerít.  
**A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került 
figyelembe vételre. 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ221 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 500.000 Ft 

Saját erő mértéke (fix)  14%* 

Futamidő (fix)  10 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 34,09% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 10 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

39,8%** 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*Amennyiben a vételár 14%-a nem egész szám, akkor a Bank a sajáterő meghatározásakor minden esetben felfelé kerít.  
**A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került 
figyelembe vételre. 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ223 

Kölcsön összege 
Minimum 50.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  12 – 36 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 18,30% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

19,9%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
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Konstrukció megnevezése AKCIÓ226 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
400.000 Ft-ig minimum 0% 

400.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  6 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 34,6% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

40,59%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ229 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 500.000 Ft 

Saját erő mértéke (fix)  12%* 

Futamidő (fix)  10 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 28,7% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 10 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

32,7%** 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*Amennyiben a vételár 12%-a nem egész szám, akkor a Bank a sajáterő meghatározásakor minden esetben felfelé kerít.  
**A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került 
figyelembe vételre. 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ231 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
400.000 Ft-ig minimum 0% 

400.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  6 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 34,4% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

40,32%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
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Konstrukció megnevezése AKCIÓ234 

Kölcsön összege 
Minimum 60.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  30 vagy 36 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 20% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

21,9%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 

 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ235 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  12 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 37,45% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

38,9% 

Rendszeres törlesztési nap Nem választható, az a Bank által kerül meghatározásra 

Egyéb elem 
Az első törlesztőrészlet a szerződés aláírását követő 3 hónap múlva, az 

áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön szerződésben megjelölt 
napon esedékes. 

 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ236 

Kölcsön összege 
Minimum 20.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
400.000 Ft-ig minimum 0% 

400.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  6 – 48 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 34,05% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

39,8%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
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Konstrukció megnevezése AKCIÓ238 

Kölcsön összege 
Minimum 95.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (fix)  36 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 9,56% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

10,0%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ239 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (választható)  12 – 36 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 9,53% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

9,9%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ240 

Kölcsön összege 
Minimum 95.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (fix)  36 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 9,52% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

9,9%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
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Konstrukció megnevezése AKCIÓ241 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 500.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (fix)  6 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 0% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 6 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

0,0%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ242 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 500.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (fix)  10 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 0% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 10 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

0,0%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ245 

Kölcsön összege 
Minimum 72.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
400.000 Ft-ig minimum 0% 

400.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (fix)  24 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 0% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 24 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

0,0%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
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Konstrukció megnevezése AKCIÓ246 

Kölcsön összege 
Minimum 72.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
400.000 Ft-ig minimum 0% 

400.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (fix)  24 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 0% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 24 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

0,0%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ250 

Kölcsön összege 
Minimum 72.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
400.000 Ft-ig minimum 0% 

400.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (fix)  24 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 0% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 24 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

0,0%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ251 

Kölcsön összege 
Minimum 50.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (fix)  20 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 0% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 20 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

0,0%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
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Konstrukció megnevezése AKCIÓ252 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
400.000 Ft-ig minimum 0% 

400.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (fix)  10 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 0% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 10 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

0,0%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ253 

Kölcsön összege 
Minimum 50.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (fixen választható) 10, 12, 18, 24, 30, 36 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 

10 hónapos futamidő esetén 34,05% 

12 hónapos futamidő esetén 32,00% 

18 hónapos futamidő esetén 25,00% 

24 hónapos futamidő esetén 20,00% 

30 hónapos futamidő esetén 15,00% 

36 hónapos futamidő esetén 9,53% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 36 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

9,9%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ254 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (fix)  10 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 0% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 10 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

0,0%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
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Konstrukció megnevezése AKCIÓ256 

Kölcsön összege 
Minimum 50.000 Ft 

Maximum 1.000.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (fix)  20 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 0% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 20 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

0,0%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ315 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 500.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (fix)  10 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 0% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 10 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

0,0%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
 
 
 

Konstrukció megnevezése AKCIÓ341 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 500.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (fix)  6 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 0% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 6 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

0,0%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
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Konstrukció megnevezése AKCIÓ342 

Kölcsön összege 
Minimum 30.000 Ft 

Maximum 500.000 Ft 

Saját erő mértéke (kölcsönösszeg függvényében) 
300.000 Ft-ig minimum 0% 

300.000 Ft felett minimum 20% 

Futamidő (fix)  10 hónap 

Éves ügyleti kamat (fix) 0% 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

- 500 ezer forint összegű, 

- 10 hónap futamidejű kölcsön esetén. 

0,0%* 

Rendszeres törlesztési nap Választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe 
vételre. 
 
 

II. AZ ÁRUVÁSÁRLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI GYORSKÖLCSÖN DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEI 

A Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett gyorstájékoztató alapján, a 2019. évi éves fogyasztói árindex 3,4%. A 
díjtételek az Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzatának „Az egyoldalú szerződésmódosítás szabályai” 
című pontjában foglalt rendelkezések alapján (a nem szerződésszerű teljesítés következtében kiküldött levelek esetén fizetendő 
levelezési költség kivételével) a fogyasztói árindex mértékének megfelelően módosításra kerülnek 2020. április 1-től. 

Megnevezés 
Mértéke 

2020. március 31-ig 
Mértéke 

2020. április 1-től 
Fizetendő 

Kölcsönszerződés ügyintézésével, lejárat előtti teljes visszafizetéssel és előtörlesztéssel összefüggő díjak 

Ügyintézési díj 

2005.05.14-ig igényelt 
kölcsönök esetén: 

3.166,- Ft 
2005.05.15 – 2006.01.15. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
5.277,- Ft 

2006.01.16 – 2006.12.31. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
5.805,- Ft 

2007.01.01 – 2007.12.26. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
6.333,- Ft 

2007.12.27 – 2009.02.15. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
6.860,- Ft 

2009.02.16 – 2009.07.31. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
7.284,- Ft 

2009.08.01-től igényelt 
kölcsönök esetén: 

8.579,- Ft 

2005.05.14-ig igényelt 
kölcsönök esetén: 

3.273,- Ft 
2005.05.15 – 2006.01.15. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
5.456,- Ft 

2006.01.16 – 2006.12.31. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
6.002,- Ft 

2007.01.01 – 2007.12.26. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
6.548,- Ft 

2007.12.27 – 2009.02.15. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
7.093,- Ft 

2009.02.16 – 2009.07.31. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
7.531,- Ft 

2009.08.01-től igényelt 
kölcsönök esetén: 

8.870,- Ft 

Minden olyan ügyben, amellyel 
kapcsolatban az OTP Bank Nyrt. 
szerződésben foglaltaktól eltérő 
feladatokat lát el az ügyfél 
kérésére. 
Pl. a prolongáció, a futamidő 
csökkentése, valamint az ügyfél 
kérésére történő, hitelszámlákhoz 
kapcsolódó igazolás kiadása. 

Előtörlesztési díj teljes 2010. március 1-ig kötött szerződések esetén: 
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Megnevezés 
Mértéke 

2020. március 31-ig 
Mértéke 

2020. április 1-től 
Fizetendő 

előtörlesztés esetén 
(2017. november 19-ig  

ügyintézési díj) 
 

2005.05.14-ig igényelt 
kölcsönök esetén: 

3.166,- Ft 
2005.05.15 – 2006.01.15. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
5.277,- Ft 

2006.01.16 – 2006.12.31. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
5.805,- Ft 

2007.01.01 – 2007.12.26. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
6.333,- Ft 

2007.12.27 – 2009.02.15. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
6.860,- Ft 

2009.02.16 – 2009.07.31. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
7.284,- Ft 

2009.08.01-től igényelt 
kölcsönök esetén: 

8.579,- Ft 

2005.05.14-ig igényelt 
kölcsönök esetén: 

3.273,- Ft 

2005.05.15 – 2006.01.15. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
5.456,- Ft 

2006.01.16 – 2006.12.31. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
6.002,- Ft 

2007.01.01 – 2007.12.26. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
6.548,- Ft 

2007.12.27 – 2009.02.15. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
7.093,- Ft 

2009.02.16 – 2009.07.31. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
7.531,- Ft 

2009.08.01-től igényelt 
kölcsönök esetén: 

8.870,- Ft 

Lejárat előtti teljes visszafizetés 
(teljes előtörlesztés) esetén 

2010. március 2-től kötött szerződések esetén: 

8.579,- Ft, 
de maximum 

- az előtörlesztett tartozás 
összegének 1%-a, 
amennyiben a 
végtörlesztés időpontja és a 
hitel szerződésszerű 
lejáratának időpontja közötti 
időtartam meghaladja az 
egy évet, 

- az előtörlesztett tartozás 
összegének 0,5%-a, 
amennyiben a 
végtörlesztés időpontja és a 
hitel szerződésszerű 
lejáratának időpontja közötti 
időtartam nem haladja meg 
az egy évet, 

- az előtörlesztés időpontja 
és a hitel szerződésszerű 
lejáratának időpontja közötti 
időtartamra fizetendő 
hitelkamat összege. 

8.870,- Ft, 

de maximum 

- az előtörlesztett tartozás 
összegének 1%-a, 
amennyiben a 
végtörlesztés időpontja és a 
hitel szerződésszerű 
lejáratának időpontja közötti 
időtartam meghaladja az 
egy évet, 

- az előtörlesztett tartozás 
összegének 0,5%-a, 
amennyiben a 
végtörlesztés időpontja és a 
hitel szerződésszerű 
lejáratának időpontja közötti 
időtartam nem haladja meg 
az egy évet, 

- az előtörlesztés időpontja 
és a hitel szerződésszerű 
lejáratának időpontja közötti 
időtartamra fizetendő 
hitelkamat összege. 

Lejárat előtti teljes visszafizetés 
(teljes előtörlesztés) esetén. 
 
Nem kerül felszámításra, ha a 
teljes visszafizetett összeg 
kevesebb, mint kétszázezer 
forint, és a kölcsön lejárat előtti 
teljes visszafizetését megelőző 
12 hónap alatt egyszer sem 
teljesített az ügyfél díjmentes 
részleges előtörlesztést. 

Előtörlesztési díj részleges 2010. március 1-ig kötött szerződések esetén: 
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Megnevezés 
Mértéke 

2020. március 31-ig 
Mértéke 

2020. április 1-től 
Fizetendő 

előtörlesztés esetén  
(2017. november 19-ig 

átütemezési díj) 
 

2005.05.14-ig igényelt 
kölcsönök esetén: 

Előtörlesztés összegének 
7%-a. 

2005.05.15 – 2006.01.15. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
Előtörlesztés összegének 

7%-a,  
minimum 5.277,- Ft, 

maximum 105.370,- Ft. 
2006.01.16 – 2006.12.31. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: Előtörlesztés 
összegének 7%-a, 

minimum 5.805,- Ft, 
maximum 105.370,- Ft. 

2007.01.01 – 2007.12.26. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
Előtörlesztés összegének 

7%-a, 
minimum 6.333,- Ft, 

maximum 105.370,- Ft. 
2007.12.27 – 2009.02.15. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
Előtörlesztés összegének 

7%-a, 
minimum 6.860,- Ft, 

maximum 105.370,- Ft. 
2009.02.16 – 2009.07.31. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
Előtörlesztés összegének 

7%-a, 
minimum 7.284,- Ft, 

maximum 105.370,- Ft. 
2009.08.01-től 

igényelt kölcsönök esetén: 
Előtörlesztés összegének 

7%-a, 
minimum 8.579,- Ft, 

maximum 105.370,- Ft. 
 

2005.05.14-ig igényelt 
kölcsönök esetén: 

Előtörlesztés összegének 
7%-a. 

2005.05.15 – 2006.01.15. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
Előtörlesztés összegének 

7%-a,  
minimum 5.456,- Ft, 

maximum 108.952,- Ft. 
2006.01.16 – 2006.12.31. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: Előtörlesztés 
összegének 7%-a, 

minimum 6.002,- Ft, 
maximum 108.952,- Ft. 

2007.01.01 – 2007.12.26. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
Előtörlesztés összegének 

7%-a, 
minimum 6.548,- Ft, 

maximum 108.952,- Ft. 
2007.12.27 – 2009.02.15. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
Előtörlesztés összegének 

7%-a, 
minimum 7.093,- Ft, 

maximum 108.952,- Ft. 
2009.02.16 – 2009.07.31. 
között igényelt kölcsönök 

esetén: 
Előtörlesztés összegének 

7%-a, 
minimum 7.531,- Ft, 

maximum 108.952,- Ft. 
2009.08.01-től 

igényelt kölcsönök esetén: 
Előtörlesztés összegének 

7%-a, 
minimum 8.870,- Ft, 

maximum 108.952,- Ft. 
 

Részleges előtörlesztés 
esetében, ha az ügyfél 
előtörlesztést teljesít (törlesztő 
részlet csökkentés, vagy 
futamidő rövidítés céljából).  

2010. március 2-től kötött szerződések esetén: 

8.579,- Ft 
de maximum 

- az előtörlesztett tartozás  
összegének 1%-a, 
amennyiben az 
előtörlesztés időpontja és a 
hitel szerződésszerű 
lejáratának időpontja közötti 
időtartam meghaladja az 
egy évet, 

- az előtörlesztett tartozás  
összegének 0,5%-a, 
amennyiben az 
előtörlesztés időpontja és a 
hitel szerződésszerű 
lejáratának időpontja közötti 
időtartam nem haladja meg 
az egy évet, 

- az előtörlesztés időpontja 
és a hitel szerződésszerű 
lejáratának időpontja közötti 
időtartamra fizetendő 
hitelkamat összege. 

8.870,- Ft 

de maximum 

- az előtörlesztett tartozás  
összegének 1%-a, 
amennyiben az 
előtörlesztés időpontja és a 
hitel szerződésszerű 
lejáratának időpontja közötti 
időtartam meghaladja az 
egy évet, 

- az előtörlesztett tartozás  
összegének 0,5%-a, 
amennyiben az 
előtörlesztés időpontja és a 
hitel szerződésszerű 
lejáratának időpontja közötti 
időtartam nem haladja meg 
az egy évet, 

az előtörlesztés időpontja és 
a hitel szerződésszerű 

lejáratának időpontja közötti 
időtartamra fizetendő 
hitelkamat összege. 

Részleges előtörlesztés 
esetében, ha az ügyfél 
előtörlesztést teljesít (törlesztő 
részlet csökkentés, vagy 
futamidő rövidítés céljából). 
 
Az ügyfél tizenkét havonta 
egyszer díjmentesen 
előtörleszthet, amennyiben az 
előtörlesztés összege nem 
haladja meg a kétszázezer 
forintot. 
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Megnevezés 
Mértéke 

2020. március 31-ig 
Mértéke 

2020. április 1-től 
Fizetendő 

Számlakezeléssel összefüggő egyéb költségek és díjak 

Hitelbírálati díj 0 %, 0,- Ft 0 %, 0,- Ft  

Szüneteltetési díj* 
Havi 2,2% 

minimum 2.225,- Ft 
Havi 2,2% 

minimum 2.300,- Ft 

A fennálló tartozás alapján kell 
számítani, a szüneteltetés végén 
kell megfizetni. 

Szerződés-módosítási díj 12.821,- Ft 13.256,- Ft 

Ügyfél kérésére végrehajtott 
törlesztés felfüggesztés, 
törlesztés felfüggesztéssel 
kombinált prolongáció esetén. 

Levelezési költség 324,- Ft/levél 380,- Ft/levél 

Nem szerződésszerű teljesítés 
következtében kiküldött levelek 
esetén fizetendő (pl. felmondó 
levelek küldésekor Adós és 
Adóstárs esetén is) az ajánlott 
levelekre vonatkozó mindenkori 
díjszabás szerint. 

Levelezési díj 91,- Ft/levél 94,- Ft/levél 

A 2015. február 1-től megkötött 
szerződések esetén a levelezési 
díj a költség / díj módosítása 
következtében kiküldött 
tájékoztató levelek esetén 
fizetendő. (Adós és Adóstárs 
esetén is). 

Hátralékos tartozásokkal 
kapcsolatos banki 
tevékenység díja  
(Monitoring Tevékenység 
Díja, 2015. január 31-ig 
kötött szerződések 
esetében Monitoring 
Tevékenység Költsége) 

Általános esetben 
1.151,- Ft/hónap 

Általános esetben 
1.190,- Ft/hónap 

A hátralékos tartozás folyamatos 
kezeléséért, figyeléséért, a 
felszólítással kapcsolatos 
tevékenységért szerződés-
szegéssel okozott kár 
megtérítése jogcímén fizetendő 
díj. Fizetendő a késedelembe 
esés napján, továbbá a 
késedelem fennállása esetén 
havonta kerül terhelésre. 

Felmondás kezdeményezése 
esetén 

1.746,- Ft/hónap 

Felmondás kezdeményezése 
esetén 

1.805,- Ft/hónap 

A hátralékos tartozás folyamatos 
kezeléséért, figyeléséért, a 
felszólítással kapcsolatos 
tevékenységért szerződés-
szegéssel okozott kár 
megtérítése jogcímén fizetendő 
díj. Fizetendő a felmondás 
kezdeményezésekor. 

Befizetési lap kiadásának 
díja (2015. január 31-ig 
kötött szerződések 
esetében Befizetési lap 
kiadásának költsége) 

351,- Ft/db 
(276,- Ft + ÁFA) 

362,- Ft/db 
(285,- Ft + ÁFA) 

Fizetendő a kölcsön 
visszafizetéséhez biztosított – a 
futamidő hónapjainak számával 
megegyező - garnitúrán túl 
igényelt befizetési lap darabjai 
után. 

*Szüneteltetés csak a 2009. augusztus 31-e előtt folyósított ügyletek esetében igényelhető 
 
 

III. KÉSEDELMI KAMAT 

Késedelmes teljesítés esetén a lejárt, meg nem fizetett tartozás után, a hiteldíjon felül késedelmi kamatot kell  fizetni. 

2015. január 31-ig szerződött ügyletek esetében a késedelmi kamat az alábbiak szerint kerül megállapításra: 

A tőketartozás késedelme esetén a késedelem időszaka alatt a mindenkor érvényes hiteldíj, plusz a késedelem időszakában a 
Ptk.6:48.§ (2) bekezdése szerinti kamatmérték együttes összegének megfelelő mértékű, de legalább a késedelemmel érintett 
naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező nagyságú késedelmi kamatot tartozik megfizetni az 
Adós. A hiteldíj megfizetésének késedelme esetén a késedelmi kamat a késedelem időszaka alatt a mindenkor érvényes ügyleti 
kamatmérték, kezelési költség, plusz a késedelem időszakában a Ptk.6:48.§ (2) bekezdése szerinti kamatmérték együttes 
összege, de legalább a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mérték A 
Ptk. hivatkozott 6:48. § (2) bekezdésének rendelkezése szerinti kamatmérték a késedelemmel érintett naptári félév első napján 
érvényes jegybanki alapkamat egyharmada. 
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A késedelmi kamat mértéke nem haladhatja meg a késedelem időszakában a kölcsönszerződésben kikötött ügyleti kamat 
másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértékét, de legfeljebb a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző hónap első 
napján érvényes jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét. 

2015. február 1. napjától szerződött ügyletek esetében a késedelmi kamat az alábbiak szerint kerül megállapításra: 

A késedelmi kamat mértéke: a késedelem időszaka alatt a késedelem időszakában a kölcsönszerződésben kikötött ügyleti 
kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértéke, de legfeljebb a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző 
hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékével megegyező mérték. 
 
 

IV. 2011. ÁPRILIS 1-ÉT KÖVETŐEN EGYEDÜLI KÖTELEZETT ELHUNYT ÜGYFELEK MEGÖRÖKÖLT 
KÖLCSÖNEIVEL KAPCSOLATBAN NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK AZ ÖRÖKÖS(ÖK) RÉSZÉRE 

 

Megnevezés Mértéke Fizetendő 

Előtörlesztési díj teljes előtörlesztés 
esetén 
(2017. november 19-ig ügyintézési 
díj) 

0,- Ft 
Egyedüli kötelezett elhunyt ügyfél örököse a 
kölcsönt teljes összegben előtörleszti. 

Ügyintézési díj 0,- Ft 

Egyedüli kötelezett elhunyt ügyfél örököse a 
megörökölt kölcsönhöz adósvédelmi program 
keretében prolongációt vesz igénybe vagy 
adóscserével a kölcsön kötelembe belép. 

Szerződés-módosítási díj 0,- Ft 

Egyedüli kötelezett elhunyt ügyfél örököse a 
megörökölt kölcsönhöz adósvédelmi program 
keretében törlesztés felfüggesztést, törlesztés 
felfüggesztéssel kombinált prolongációt vesz 
igénybe.  

Levelezési költség és levelezési díj 0,- Ft 

A halálesetről való hitelt érdemlő 
tudomásszerzéstől kezdve, a hagyatéki végzés 
jogerőre emelkedését követő 30. napig 
bezárólag a Bank nem számítja fel/utólagosan 
jóváírja.  

Hátralékos tartozásokkal 
kapcsolatos banki tevékenység díja 
(Monitoring Tevékenység Díja, 
2015. január 31-ig kötött 
szerződések esetében Monitoring 
Tevékenység Költsége) 

0,- Ft 

A halálesetről való hitelt érdemlő 
tudomásszerzéstől kezdve, a hagyatéki végzés 
jogerőre emelkedését követő 30. napig 
bezárólag a Bank nem számítja fel/utólagosan 
jóváírja.  

Késedelmi kamat 
A halálesetről való hitelt érdemlő tudomásszerzéstől kezdve, a hagyatéki végzés 
jogerőre emelkedését követő 30. napig bezárólag a Bank a késedelmi kamatot nem 
számít fel/utólagosan jóváírja.  

Biztosítás miatti kamat és 2015. 
január 31-ig kötött szerződések 
esetén kezelési költség 

Egyedüli kötelezett halála esetén, amennyiben a kölcsönhöz érvényesíthető biztosítás 
is kapcsolódik az ügyfél halálának időpontja és a Biztosítási díj átutalása közti 
időszakban a bank a kölcsön hiteldíjait (ügyleti kamat és kezelési költség) az elhunyt 
ügyfél hitelszámláján nem számítja fel/utólagosan jóváírja. 

 
 

V. 2011. JÚLIUS 1-ÉT KÖVETŐEN EGYEDÜLI KÖTELEZETT ELHUNYT ÜGYFELEK KÖLCSÖNEINEK 
LEJÁRAT ELŐTTI TELJES ELŐTÖRLESZTÉSE KAPCSÁN NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY 

 

Megnevezés Mértéke Fizetendő 

Előtörlesztési díj teljes előtörlesztés 
esetén 
(2017. november 19-ig ügyintézési 
díj) 

0,- Ft 

Egyedüli kötelezett elhunyt ügyfelek esetén, a 
halálesetről való hitelt érdemlő tudomásszerzés 
és a hagyatéki eljárás lezárta közti időszakban a 
hitelszámlára beérkező, a fennálló hitel 
tartozással megegyező összegű vagy azt 
meghaladó mértékű befizetések automatikusan – 
külön rendelkezés nélkül – a kölcsön teljes 
előtörlesztésére kerülnek elszámolásra, amely 
után előtörlesztési  díjat a Bank nem számít fel. 
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VI. 2016. JÚNIUS 1-ÉT KÖVETŐEN EGYEDÜLI KÖTELEZETT ELHUNYT ÜGYFELEK MEGÖRÖKÖLT 
KÖLCSÖNEIVEL KAPCSOLATBAN NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK AZ ÖRÖKÖS(ÖK) RÉSZÉRE 

 

Megnevezés Mértéke Fizetendő 

Ügyintézési díj 0,- Ft 
Egyedüli kötelezett elhunyt ügyfél örököse a 
megörökölt kölcsönhöz adósvédelmi program 
keretében prolongációt vesz igénybe. 

Szerződés-módosítási díj 0,- Ft 

Egyedüli kötelezett elhunyt ügyfél örököse a 
megörökölt kölcsönhöz adósvédelmi program 
keretében törlesztés felfüggesztést, törlesztés 
felfüggesztéssel kombinált prolongációt vesz 
igénybe.  

 
 

VII. KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS 

Az Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön-szerződéshez díjmentes, automatikus haláleseti és 51%-os vagy ezt meghaladó 
mértékű balesetből eredő rokkantsági kockázati biztosítás kapcsolódik. A Biztosító szolgáltatása az Adós a hitelfelvételt 
(kölcsönszerződés aláírását) követő 90 napon túl bekövetkezett természetes elhalálozása, a hitelfelvételt követő baleseti jellegű 
halála vagy 51%-os, vagy ezt meghaladó baleseti rokkantság esetén a biztosítási esemény bekövetkezésekor fennálló kölcsön 
és hiteldíjának visszafizetése. Balesetből eredő 100%-os rokkantság esetén a Biztosító – a balesetből eredő 51%-os vagy a 
feletti rokkantságra vonatkozó szolgáltatás mellett – 100 000 Ft egyösszegű biztosítási szolgáltatást nyújt. A biztosítási 
esemény bármelyik OTP Bank Nyrt. fiókban bejelenthető. A biztosítási események részletes leírását a „Hirdetmény az OTP 
Lakossági Folyószámlahitel (A-Hitel), az OTP Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön, a C-Hitel, a Deviza alapú OTP 
Személyi Kölcsön, a Forint alapú OTP Személyi Kölcsön termékekhez kapcsolódó biztosítások feltételeiről” tartalmazza. 

 
 

VIII. A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÁS 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy azon ügyfelek esetében, akik adósként vagy adóstársként adósságrendezési eljárás 
(Magáncsőd) hatálya alatt állnak, illetőleg adósságrendezési eljárást kezdeményeztek, a természetes személyek 
adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 26. § (10) bekezdése alapján, az adósságrendezési eljárással érintett hitel- 
vagy kölcsönszerződésükkel kapcsolatosan szerződésmódosításra nem kerülhet sor. 

Amennyiben a Bank és az Adós közötti jogviszony fennállása alatt az Adós a természetes személyek adósságrendezéséről 
szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési (Magáncsőd védelmi) eljárást kezdeményez, a szerződésre jelen 
Hirdetmény rendelkezéseit a „Hirdetmény a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti 
adósságrendezési eljárás (Magáncsőd) hatálya alatt, lakossági ügyfelek esetében alkalmazott kamat- díj- és költségekről” című 
Hirdetményben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
 

Jelen Hirdetmény a hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 2020. február 6-án közzétett, 2020. február 6-
tól hatályos az OTP Bank felfüggesztett Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön termékeinek feltételeiről, hiteldíj, díj és 

költség tételeiről szóló Hirdetményt. 

 

 
Közzététel: 2020. február 15. 

 
OTP Bank Nyrt. 


