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(1) Az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10-
041585) (továbbiakban: Bank), promóciót szervez a lakossági Bázis Számlára átszerződő 
Ügyfelei számára az alábbiak szerint. 

I. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA  

(2) A promóció 2018. október 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2018. november 30. 
napjáig tart. 

II.  A PROMÓCIÓ SORÁN BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY 

(3) Meglévő lakossági OTP fizetési számláról Lakossági Bázis Számlára átszerződő ügyfelek 
(továbbiakban: Résztvevők) az átszerződést követően a jelen promóciós szabályzatban 
részletezett feltételek szerint: 

a)  három havi számlavezetési díjkedvezményben részesülnek és 

b) 3.000,- Ft összegű ajándékkupont kapnak, melyet az Extreme Digital vagy a Rossmann 
kijelölt üzleteiben és webshopjában, vagy a MOL kijelölt töltőállomásain vehetnek igénybe.  

II.1. Kedvezményre való jogosultság feltételei 

(4) Azok a promócióban Résztvevők, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek, 
számlánként három havi számlavezetési díjmentességre válnak jogosulttá: 

a. jelenleg OTP Banknál vezetett lakossági fizetési számlával rendelkeznek; és 
b. a promóció időtartama alatt Bázis számlára szerződnek át, és 
c. a II.1.(4) b. pont szerinti Bázis számlához igényelnek - a Lakossági Bázis Számla és Junior 

Számla kamatairól és díjairól c. hirdetményben részletezettek szerint -  minimum egy 
darab tranzakciós számlacsomag elemet az alábbi a közül: 

• Csoportos beszedés 30.000 Ft - Csoportos beszedések korlátlan számban 

összesen havi 30.000 Ft-ig    

• Csoportos beszedés 60.000 Ft - Csoportos beszedések korlátlan számban 

összesen havi 60.000 Ft-ig    

• Csoportos beszedés 0,3% - Csoportos beszedések korlátlan számban 0,3%-os 

díjon 

• E-utalás 100.000 Ft - Korlátlan számú elektronikus úton kezdeményezett eseti és 

állandó átutalás összesen havi 100.000 Ft-ig       
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• E-utalás 0,3% - Korlátlan számú elektronikus úton kezdeményezett eseti és állandó 

átutalások összeghatár nélkül 0,3%, tranzakciónként maximum 6.000 Ft díjért  

• Fióki utalás 100.000 Ft - Korlátlan számú eseti és állandó átutalás havi 100 000 

Ft-ig OTP bankfiókokban    

• ATM KP. felvétel 150.000 Ft - Jogszabály által, bármely belföldi ATM-en 

díjmentesen biztosított maximum havi 150.000 Ft készpénzfelvétel esetén, az első 

két tranzakció során a 150.000 Ft-ból nem igénybe vett összeg felvétele a második 

tranzakciót követően belföldi OTP ATM-ből korlátlan részletben kerül biztosításra.  

• ATM KP. felvétel 300.000 Ft - A havi első két készpénzfelvétel során a jogszabály 

alapján díjmentesen biztosított havi maximum 150 ezer Ft felett további 150 ezer Ft 

(összesen maximum 300 ezer Ft) készpénzfelvétel biztosítása belföldi ATM 

készülékből, további készpénzfelvételi díj felszámítása nélkül   

• Korlátlan SMS - Korlátlan számú SMS kontroll értesítés; és 

d. az átszerződéssel létrejött lakossági Bázis Számlához nem kapcsolódik - a Lakossági 

Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól c. hirdetményben részletezett - 
Junior kedvezmény, vagy Minimum kedvezmény vagy Prémium szolgáltatás; és 

e. az átszerződéssel létrejött lakossági Bázis Számlára minimum a mindenkori minimálbér 
összegét elérő jövedelem érkezik havonta 

II.2. A kedvezmény biztosítása 

(5) A II.(3) b. szerinti kedvezményes vásárlási kódok számlánként kerülnek biztosításra, 
amennyiben a Résztvevő a II.1.(4) és a  II.3.(10) szerint jogosult arra. 

(6) Az átszerződést követő első három havi számlavezetési díjmentesség feltételei (beleértve az 
elvárt jövedelem érkezését) havonta kerülnek kiértékelésre. Az egyes hónapokra vonatkozó 
jövedelem vizsgálat időszaka a megelőző hónap 16-ától az adott hónap 15-ig tart. A II.1.(4) c. 
valamint a II.1.(4) d. pont szerinti számlacsomag elemek igénybevételének vizsgálata az adott 
hónap 15. napján érvényes állapot szerint történik. 

(7) Az első esedékes havi számlavezetési díjmentesség a feltétel vizsgálatok eredményétől 
függetlenül biztosításra kerül. 

(8) A jogosultsági feltételeknek megfelelő, lakossági Bázis Számlára átszerződő Résztvevők 
számára a Bank legkésőbb az átszerződést követő hónap 15. napján elérhetővé teszi a 
kuponkedvezményt.   

(9) Az  ajándékkupon az arra való jogosultság esetén az OTPdirekt internetbank vagy a 
SmartBank mobil applikáció Vásárlási kedvezmények menüpontjában érhető el.  
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II.3. Az ajándékkupon igénybevételének feltételei 

(10) A Résztvevőnek a pénzvisszatérítés igénybevételéhez - a II. 1-es fejezetben említett 
feltételeken túl - az alábbiakat kell teljesítenie: 

a/ Az átszerződés során OTP bankfiókban, vagy azt követően az OTPdirekt 
internetbankban / SmartBank mobil applikációban regisztrálnia szükséges a „Vásárlási 
kedvezmények” menüpontban az OTP Kedvezményprogramba; 

b/ Ezt követően a Vásárlási kedvezmények menüpontban vásárlás előtt aktiválni kell az 
ajándékkupont. 

c/ Az aktiválást követően, legkésőbb 2019. január 31. napjáig 3.000,- Ft összeget elérő 
illetve meghaladó bankkártyás vásárlás végrehajtása az ajánlat részletes leírásában 
megjelölt feltételek szerint.. 

(11) A pénzvisszatérítés az aktiválást követő első 3.000,- Ft összeget elérő illetve meghaladó 
bankkártyás vásárlásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy melyik partnernél kerül sor a 
bankkártyás vásárlásra. 

(12) Vásárláskor az ügyfél a saját nevére szóló bankkártyájával a teljes összeget kiegyenlíti, a 
3.000,- Ft összegű pénzvisszatérítés jóváírása utólag - a vásárlás időpontját, azaz a tárgyhónapot 
követő hónap elején - kerül sor. További részletek az OTP Kedvezményprogram Szabályzatában 
ismerhetők meg. 

III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

(13) A Promóció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen részvételi szabályzat szerint 
történik. A Bank fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat bármely időpontban történő 
módosítására, különös tekintettel a promócióban biztosított kedvezmények, valamint azok 
rendelkezésre bocsátási módja vonatkozásában. 

(14) A jelen Hirdetményt a Bank a www.otpbank.hu internet címen teszi közzé. A Bank a 
Promóció teljes időtartama alatt biztosítja a Hirdetmény előbbiek szerinti – folyamatos – 
elérhetőségét.  

(15) A promócióban foglalt ajándékkupon felhasználására a Bank 2019. január 31. napjáig 
biztosít lehetőséget. 

(16) Az ajándékkupon felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek 
és kiadások (pl.: utazás költségei) a Résztvevőket terhelik. 

(17) Az ajándékkupon készpénzre, vagy más, jelen részvételi szabályzatban meghatározott 
előnytől eltérő kedvezményre (pl. tárgyi ajándékra) át nem váltható. 
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(18) Az ajándékkupon, valamint annak felhasználása vonatkozásában a Résztvevőket 
adófizetési kötelezettség nem terheli. 

(19) A lakossági Bázis számlára és a kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint az OTP 
Kedvezményprogramra vonatkozó további részletes információk megtalálhatóak a Bank 
honlapján (www.otpbank.hu) közzétett vonatkozó üzletszabályzatokban és hirdetményekben.  

IV. A BANK FELELŐSSÉGE  

(20) A Bank kizárja a felelősségét a Résztvevő téves, pontatlan vagy hiányos 
adatszolgáltatásából, valamint a rajta kívül álló okokból bekövetkező, postai vagy elektronikus 
úton küldött értesítések meghiúsulásából, illetve késedelméből eredő, a Résztvevő vagy bármely 
harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

 

Közzététel: 2018. október 01. 

 

http://www.otpbank.hu/
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