
HIRDETMÉNY 

a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla 

kamatairól és díjairól

Közzététel: 2019. augusztus 02.  napja

Hatályos: 2019. augusztus 02.  napjától visszavonásig

A hirdetményben a módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Jelen hirdetmény hatálybalépésével hatályát veszíti a 2019. július 24 -én közzétett és 2019. augusztus 1 -től hatályos, a Lakossági 

Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól szóló Hirdetmény.

A Hirdetmény módosítását a Pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. Törvény módosítása, valamint az általa okozott banki 

költségcsökkenés indokolja.



1. oldal

Bankon belül

0,5% (min. 464 Ft/ max. 10.280 Ft)

0,35% (min. 227 Ft/ max. 10.280 Ft)

Bankon belül

0,5% (min. 464 Ft/ max. 10.280 Ft)

0,35% (min. 227Ft/ max. 10.280 Ft)

0,35% (min. 227Ft/ max. 10.280 Ft)

Bankon belül

0,4% (min. 73 Ft/ max. - )

0,4% (min. 73 Ft/ max. - )

Bankon belül

0,4% (min. 73 Ft/ max. - )

0,4% (min. 73 Ft/ max. - )

Elem: E-utalás 200.000 Ft - Korlátlan számú elektronikus úton kezdeményezett eseti és állandó átutalás összesen havi

200.000 Ft-ig – kizárólag Prémium szolgáltatás esetén választható! 

154 Ft

Eseti átutalási megbízás forintban (belföldre)

  OTP bankfiókban 

0,4% (min. 152 Ft / max. - )

0,6% (min. 152 Ft / max. - )

zöld bankszámlakivonattal

számlakivonat postázással

Kedvezményes számlavezetési díj

(jelen hirdetmény III.1 pontja szerint)

Normál számlavezetési díj

104 Ft + 1,49%

1.045 Ft + 0,6%

211 Ft + 1,49%

205 Ft + 1,49%

1.150 Ft + 0,6%

OTP által üzemeltetett

Idegen

OTP fiókban bankkártyával

OTP fiókban bankkártya nélkül

Idegen fiókban bankkártyával

zöld bankszámlakivonattal

számlakivonat postázással

0,01% (EBKM 0,01%)Látra szóló betét éves kamata

2.101 Ft

a számlához elsőként igényelt kártya első éves díja díjmentes (*)

2. KAMATOK

Az ajánlott bankkártya a választott számla/számlacsomag függvényében változhat. Az ajánlott bankkártya helyett vagy további bankkártyaként másik kártya is választható.
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I. Bázis Számla

Akciós számlavezetési díj (*)

(jelen hirdetmény III.1 pontja szerint)

0,4% (min. 152 Ft / max. - )

1. SZÁMLAVEZETÉS

Elem: E-utalás 100.000 Ft - Korlátlan számú elektronikus úton kezdeményezett eseti és állandó átutalás összesen havi

100.000 Ft-ig

513 Ft/hó

0,3% (min. 2.680 Ft/ max. 42.100 Ft)

0,35% (min. 2.680 Ft/ max. 42.100 Ft)

Bankon kívül

0 Ft

2411 Ft

OTPdirekt (telefonos ügyintézői szolgáltatás, internetes szolgáltatás, mobiltelefonos szolgáltatás, SmartBank 

szolgáltatás)

  OTPdirekt internetes, telefonos vagy SmartBank szolgáltatáson keresztül 

Az OTPdirektre vonatkozó részletes kondíciók megtalálhatóak a OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista Lakossági ügyfelek részére című dokumentumban.

Bankon kívül

  OTP bankfiókban 

A díjtétel nem vonatkozik a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben közzétett „Egyéb beszedések” alá sorolt tételekre.

5. TERHELÉSI TRANZAKCIÓK

Bankon kívül

  OTP bankfiókban 

  OTPdirekt internetes, telefonos vagy SmartBank szolgáltatáson keresztül 

Mastercard Online kártya kibocsátási díja

Mastercard Online főkártya első éves díja

Mastercard Online kártya éves díja a második évtől

Rendszeres átutalási megbízás devizában (belföldre)

OTPdirekt internetes, valamint SmartBank szolgáltatás - kizárólag lekérdezői jogosultsággal

Készpénzfelvétel díja a számlához ajánlott bankkártya esetén

Belföldi ATM

Belföldi bankfiók

4.741 Ft

616 Ft/hó

719 Ft/hó

Elem: Korlátlan SMS - Korlátlan számú SMS kontroll értesítés 616 Ft/hó

  OTPdirekt internetes vagy SmartBank szolgáltatáson keresztül 

  OTP bankfiókban 

A betéti kártyákra vonatkozó részletes kondíciók megtalálhatóak a Lakossági forint alapú kártyákról szóló, valamint a Multipont kártyákról szóló hatályos hirdetményekben. 

Elem: E-utalás 0,3% - Korlátlan számú elektronikus úton kezdeményezett eseti és állandó átutalások összeghatár nélkül 0,3%,

tranzakciónként maximum 6.000 Ft díjért

Kategória: SMS Kontroll (*) (***)

Elem: Csoportos beszedés 60.000 Ft - Csoportos beszedések korlátlan számban összesen havi 60.000 Ft-ig

307 Ft/hó

Kategória: ATM készpénz felvétel (*)

0,4% (min. 2.680 Ft/ max. 42.100 Ft)

0,5% (min. 464 Ft/ max. 10.280 Ft)

Elem: Csoportos beszedés 0,3% - Csoportos beszedések korlátlan számban 0,3%-os díjon 205 Ft/hó

Eseti átutalási megbízás devizában

307 Ft/hó

359 Ft/hó

410 Ft/hó

462 Ft/hó

966 Ft/hó

1.018 Ft/hó

zöld bankszámlakivonattal

számlakivonat postázással

Elem: 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. 

Elem: 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

307 Ft/hó

3. DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK A SZÁMLÁHOZ AJÁNLOTT  BANKKÁRTYA ESETÉN

Saját számlák között (bővebben: jelen hirdetmény III./4. pontjában) díjmentes

  OTPdirekt telefonos szolgáltatáson keresztül 

  OTP bankfiókban postai kifizetési utalvánnyal

4. IGÉNYELHETŐ TRANZAKCIÓS SZÁMLACSOMAG ELEMEK

Csoportos beszedési megbízás 46 Ft + 0,3%

  OTPdirekt internetes, telefonos vagy SmartBank szolgáltatáson keresztül 

153 Ft/hó

277 Ft/hó

díjmentes

307 Ft/hó

Elem: Fióki utalás 100.000 Ft - Korlátlan számú eseti és állandó átutalás havi 100.000 Ft-ig OTP bankfiókokban

Rendszeres átutalási megbízás forintban (belföldre)

Kategória: Csoportos beszedések (*)

Kategória: Átutalások (*)

Elem: Csoportos beszedés 30.000 Ft - Csoportos beszedések korlátlan számban összesen havi 30.000 Ft-ig

Bankon kívül

0,35% (min. 227 Ft/ max. 10.280 Ft)

OTPdirekt Kontroll szolgáltatás

OTPdirekt Bróker szolgáltatás

6. OTPdirekt HAVI DÍJAK



2. oldal

Bankon belül

0,5% (min. 464 Ft/ max. 10.280 Ft)

0,35% (min. 227 Ft/ max. 10.280Ft)

Bankon belül

0,5% (min. 464 Ft/ max. 10.280 Ft)

0,35% (min. 227Ft/ max. 10.280 Ft)

0,35% (min. 227Ft/ max. 10.280 Ft)

Bankon belül

0,4% (min. 73 Ft/ max. - )

0,4% (min. 73 Ft/ max. - )

Bankon belül

0,4% (min. 73 Ft/ max. - )

0,4% (min. 73 Ft/ max. - )

Az OTPdirektre vonatkozó részletes kondíciók megtalálhatóak a OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista Lakossági ügyfelek részére című dokumentumban.

OTPdirekt Kontroll szolgáltatás

OTPdirekt Bróker szolgáltatás

díjmentes

díjmentes (*)

0 Ft

2.411 Ft

A Junior számlák elszámolási időszaka naptári hónap elsejétől a hónap utolsó napjáig tart. Zárlati nap minden tárgyhót követő hónap elseje.

Rendszeres átutalási megbízás devizában (belföldre)

OTP fiókban bankkártya nélkül

Idegen fiókban bankkártyával

104 Ft + 1,49%

580 Ft + 0,6%

211 Ft + 1,49%

205 Ft + 1,49%

687 Ft + 0,6%

Eseti átutalási megbízás devizában

  OTPdirekt internetes, telefonos vagy SmartBank szolgáltatáson keresztül 

Eseti átutalási megbízás forintban (belföldre)

  OTP bankfiókban 

  OTPdirekt internetes, telefonos vagy SmartBank szolgáltatáson keresztül 

  OTP bankfiókban 

  OTPdirekt telefonos szolgáltatáson keresztül 

Rendszeres átutalási megbízás forintban (belföldre)

Belföldi bankfiók

OTP által üzemeltetett

Idegen

OTP fiókban bankkártyával

0,4% (min. 152 Ft / max. - )

  OTPdirekt internetes, telefonos vagy SmartBank szolgáltatáson keresztül 

  OTP bankfiókban 

  OTP bankfiókban 

0 Ft/hó

  OTPdirekt internetes vagy SmartBank szolgáltatáson keresztül 

A betéti kártyákra vonatkozó részletes kondíciók megtalálhatóak a Lakossági forint alapú kártyákról szóló, valamint a Multipont kártyákról szóló hatályos hirdetményekben. 

Bankon kívül

4. IGÉNYELHETŐ TRANZAKCIÓS SZÁMLACSOMAG ELEMEK

A fiatalkorú ügyfelek számára értékesített Lakossági Junior számlához nem választható tranzakciós kedvezményt tartalmazó számlacsomag elem.

0,5% (min. 464 Ft/ max. 10.280 Ft)

Bankon kívül

5. TERHELÉSI TRANZAKCIÓK

Saját számlák között (bővebben: jelen hirdetmény III./4. pontjában)

0,35% (min. 2.680 Ft/ max. 42.100 Ft)

0,3% (min. 2.680 Ft/ max. 42.100 Ft)

0,35% (min. 227 Ft/ max. 10.280 Ft)

díjmentes

  OTP bankfiókban postai kifizetési utalvánnyal

Junior számla esetében kizárólag Mastercard Online Junior, Mastercard Online Junior Sajátkártya, Mastercard Online PTE Junior, valamint Mastercard Online ISIC Junior betéti kártya igényelhető. 

II. Junior Számla (14-18 éves korig)
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0,6% (min. 152 Ft / max. - )

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

2. KAMATOK

OTPdirekt internetes, valamint SmartBank szolgáltatás - kizárólag lekérdezői jogosultsággal

OTPdirekt (telefonos ügyintézői szolgáltatás, internetes szolgáltatás, mobiltelefonos szolgáltatás, SmartBank 

szolgáltatás)

A Lakossági Junior Számla 18 éves korig vehető igénybe. Amennyiben a Számlatulajdonos betöltötte a 18. születésnapját a Junior Számlája a születésnapját követő hónaptól automatikusan a Lakossági Bázis

Számla feltételei és kondíciói szerint él tovább, melyhez automatikusan biztosításra kerül a Junior kedvezmény. 

Bankon kívül

0,4% (min. 2.680 Ft/ max. 42.100 Ft)

A Junior számlához Junior webKÁRTYA számla igényelhető. Igénylése esetén a webKÁRTYA számlához egy webKÁRTYA kötelezően kapcsolódik. A webKÁRTYA számlához Folyószámlahitel nem igényelhető.

A webKÁRTYA számlán jóváírás kizárólag a Junior számláról érkezhet, terhelés internetes vásárlás céljából, valamint a Junior Számlára történhet a fel nem használt összeg visszautalásával. A Junior számla és

az opcionálisan kapcsolódó webKÁRTYA számla fedezetlensége esetén felszámított kamat havonta, a havi zárás alkalmával kerül elszámolásra a Junior számla terhére.

Csoportos beszedési megbízás 46 Ft + 0,3%

A díjtétel nem vonatkozik a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben közzétett „Egyéb beszedések” alá sorolt tételekre.

6. OTPdirekt HAVI DÍJAK

0,4% (min. 152 Ft/  max. - )

Bankon kívül

0,01% (EBKM 0,01%)Látra szóló betét éves kamata

Belföldi ATM

3. DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK A SZÁMLÁHOZ AJÁNLOTT  BANKKÁRTYA ESETÉN

zöld bankszámlakivonattal

számlakivonat postázással

zöld bankszámlakivonattal

számlakivonat postázással
Normál számlavezetési díj

díjmentes (**)

a számlához igényelt 1 db kártya első éves díja díjmentes (*)

a számlához igényelt 1 db kártya a második évtől díjmentes (*)

MCO Junior kártya kibocsátási díja

MCO Junior kártya első éves díja

MCO Junior kártya éves díja a második évtől

Készpénzfelvétel díja a számlához ajánlott bankkártya esetén

Kedvezményes számlavezetési díj

Jelen Hirdetményben szereplő Junior Számla kondíciók kizárólag a 14 év feletti Számlatulajdonosokkal, 2016.12.12-e után kötött szerződésekre, valamint a 2016.11.14-2016.12.12. között a 1131 Budapest, Babér

u. 9. sz. alatti bankfiókban megkötött szerződésekre vonatkoznak. Minden egyéb Junior Számla esetén a hatályos kondíciókat a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetmény

tartalmazza.

1. SZÁMLAVEZETÉS



3. oldal

Az OTPdirekt szolgáltatáson kezdeményezett tranzakciók közé az internetes -, SmartBank - és telefonos ügyintézői szolgáltatáson keresztül kezdeményezett, valamint a kártyafedezet biztosítására végzett eseti 

átutalások is beleértendőek.

Bázis számla esetében: valamennyi forint alapú betéti kártya igényelhető (Junior típusú kártyák csak Junior kedvezménnyel igényelt Bázis Számla esetében), amennyiben a Számlatulajdonos megfelel az adott 

betéti kártya igénylési feltételeinek a Lakossági forint alapú betéti kártyáról szóló, valamint a Multipont kártyákról szóló Hirdetmény szerint. 

4. TERHELÉSI TRANZAKCIÓK

Eseti és rendszeres átutalási megbízás indítása a Lakossági Bázis és Junior Számláról:

A tranzakciós számlacsomag elemek beállítása és módosítása bankfiókban, OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatáson, valamint OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül kezdeményezhető. 

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 Bank a számlacsomag elemek darabszámára felső korlátot nem határoz meg. Az egy kategóriába tartozó elemek közül egyszerre csak egy választható. A választott számlacsomag elemek havi díja a

tárgyhó – legelőször az igénylést követő hónap – első napján kerül terhelésre azon a Bázis Számlán, amelyhez igényelték.

Az igényelt elemekhez kapcsolódó limit 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 az adott naptári hónapban könyvelődött.

A Számlatulajdonos Merkantil Bank Zrt. MOBIL Betétszámlájára és OTP Lakástakarék Zrt. Lakáselőtakarékossági számlájára történő átutalás során a bankon belüli nem saját számlák közötti átutalás díjtétele 

kerül alkalmazásra.

Kategória: Csoportos beszedések (*)

A csoportos beszedések összesített tranzakciós összegébe a csoportos beszedések mellett a hitel és egyéb beszedések is beleszámítanak.

Kategória: Átutalások (*)

a számla tulajdonosa 28 évnél idősebb ÉS az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Bázis számla esetében: első évben a számlához elsőként igényelt kártya éves díj mentes (*)

Zöld bankszámlakivonat:

Saját számlák közötti átutalásnak minősülnek – a 2012. évi CXVI. törvény rendelkezéseire tekintettel – azok a bankon belüli átutalások, melyek esetében az átutalást indító és fogadó számla tulajdonosainak 

köre legalább részben azonos. Ide értendő a Számlatulajdonos saját lakossági bankszámlája és egyéni vállalkozói bankszámlája közötti átutalás is. Nem minősül saját számlák közötti átutalásnak a hitelszámlára 

– kivéve lakossági hitelkártya számlára – történő átutalás.

a Bázis Számlára vonatkozó, kedvezményes számlavezetéshez szükséges feltételek teljesülnek ÉS
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A fiatalkorú ügyfelek számára értékesített Lakossági Junior számlához nem választható tranzakciós kedvezményt tartalmazó számlacsomag elem.

a havi vizsgálatot megelőző 2 hónapból (havi zárlati napot megelőző második hónap 16-a és havi zárlati napot megelőző 15-e között) legalább az egyik hónapban a nettó minimálbér összegét elérő 

összjövedelem érkezik a Bázis számlára és/vagy a Bázis számlához kapcsolódó Deviza számlára ÉS az adott hónapban (T-1. hó 16-tól T. hó 15-ig) volt legalább 2 db kártyás vásárlás és/vagy 1 db teljesült 

csoportos beszedési megbízás (kivéve, a mindenkor hatályos Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben közzétett „Egyéb beszedések” közé sorolt tételek, 

valamint a hitelkártyákhoz kapcsolódó beszedéseket)

a vizsgálatot megelőző 2 hónapból (T-2. hó 16-tól T. hó 15-ig) legalább az egyik hónapban elérte a havi 50.000 Ft-ot az átlagos látra szóló egyenleg (napi záróegyenlegek átlaga) ÉS az adott hónapban (T-1. 

hó 16-tól T. hó 15-ig) volt legalább 2 db kártyás vásárlás és/vagy 1 db teljesült csoportos beszedési megbízás (kivéve, a mindenkor hatályos Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól 

szóló Hirdetményben közzétett „Egyéb beszedések” közé sorolt tételek, valamint a hitelkártyákhoz kapcsolódó hitelbeszedéseket)

a számla tulajdonosa 18-28 éves vagy

Az OTP Bank a feltételek teljesülését havonta vizsgálja. Amennyiben a számlanyitás/szerződés módosítás az adott havi vizsgálatot megelőző hónap 15-e után történt, feltétel teljesüléstől függetlenül a

kedvezményes - nem akciós - számlavezetési díj kerül felszámításra.

2. IGÉNYELHETŐ BETÉTI KÁRTYÁK KÖRE

Az OTP Bank Nyrt. 2016.11.14-től visszavonásig, legkésőbb a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 2019. évi infláció közzétételét követő 2. hónap 1. napjáig akciót hirdet. Az akcióban valamennyi Bázis számlával 

rendelkező lakossági Ügyfél részt vesz.

Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén a vizsgálatot követő hónap első napján esedékes számlavezetési díj terheléskor a kedvezményes (akciós) számlavezetési díj kerül felszámításra, amennyiben:

Elektronikus úton kezdeményezett átutalásnak minősül az OTPdirekt internetes, SmartBank vagy telefonos ügyintézői szolgáltatáson keresztül kezdeményezett átutalás.

a vizsgálatot megelőző 2 hónapból (T-2. hó 16-tól T. hó 15-ig) legalább az egyik hónapban minimum 150.000 Ft jövedelem érkezik a Bázis Számlára vagy a Bázis Számlához kapcsolódó Deviza 

számlára

Kategória: SMS Kontroll (*)

A díjkedvezmény feltételét az OTP Bank évente jogosult felülvizsgálni.

III. A Bázis Számlára és a Junior Számlára vonatkozó részletes feltételek

A kategória eleme kizárólag OTPdirekt Kontroll szolgáltatással együtt vehető igénybe.

Amennyiben a Számlatulajdonos OTPdirekt számlakörébe egyéb fizetési számla is bevonásra kerül, amely vonatkozásában OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó kedvezmény érvényesíthető, a kedvezmények 

biztosítását meghatározó díjcsomag prioritást a hatályos, OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista tartalmazza.

Az OTP Bank a feltételek teljesülését havonta vizsgálja. Amennyiben a számlanyitás/szerződés módosítás az adott havi vizsgálatot megelőző hónap 15-e után történt, az akciós feltétel teljesüléstől függetlenül a 

kedvezményes - nem akciós - számlavezetési díj kerül felszámításra.

Állandó átutalás esetén az állandó átutalási megbízás rögzítésének vagy utolsó módosításának csatornája dönti el, hogy bankfiókban vagy OTPdirekt szolgáltatáson keresztül kezdeményezett átutalásként kerül-e

a tranzakció figyelembe vételre.

Az átutalások kategóriában bármely számlacsomag elem választása esetén kedvezményes tranzakcióként a bankon belüli forint vagy deviza (kivéve saját számlák közötti átutalások), valamint a bankon

kívüli belföldi forint átutalás kerül kizárólag figyelembe vételre. A belföldi forint eseti átutalások között a VIBER rendszeren keresztül kezdeményezett eseti átutalások, valamint a kártyafedezet biztosítására

végzett eseti átutalások nem kerülnek figyelembevételre kedvezményes tranzakcióként, annak normál díja terhelésre kerül a számlán.

A Bázis Számla kedvezményes számlavezetési díj feltétele:

Kategória: ATM készpénz felvétel (*)

Zöld bankszámlakivonattal azok a Számlatulajdonosok rendelkezhetnek, akik a bankszámlakivonatukat kizárólag elektronikusan (OTPdirekt internetes szolgáltatáson) érik el.

A Bázis Számla akciós számlavezetési díj feltétele:

Az ajánlott bankkártya a választott számlacsomag függvényében változhat. Az ajánlott bankkártya helyett vagy további bankkártyaként másik kártya is választható.

1. SZÁMLAVEZETÉS

3. IGÉNYELHETŐ TRANZAKCIÓS SZÁMLACSOMAG ELEMEK

Az ATM készpénzfelvétel kategóriában igényelhető elemek igénybevételének feltétele, hogy a Számlatulajdonos az adott számlára vonatkozóan érvényes díjmentes készpénzfelvételi nyilatkozattal

rendelkezzen.

A jogszabály által díjmentesen biztosítandó készpénzfelvétel részletes feltételeit A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A §-a alapján biztosított díjmentes készpénzfelvétel c.

Hirdetmény és a vonatkozó jogszabály tartalmazza.

Amennyiben egy tranzakció összegével, az összesített tranzakció összeg a csomaghoz meghatározott limitnél nagyobb lesz az adott hónapban, akkor az utolsó tranzakció normál díja csak a limit feletti tranzakció

összeg és a teljes tranzakció összeg hányadában kerül terhelésre.

A kategória elektronikus átutalási kedvezményt tartalmazó elemei kizárólag teljeskörű OTPdirekt szolgáltatással együtt vehetőek igénybe.
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Az igényelhető betéti kártyák köre: 

Az igényelhető betéti kártyák köre: 

OTPdirekt (telefonos ügyintézői szolgáltatás, internetes szolgáltatás, mobiltelefonos szolgáltatás, SmartBank szolgáltatás) 0 Ft/hó

HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól       Közzététel: 2019. augusztus 02. napja. Hatályos: 2019. augusztus 02. napjától visszavonásig

Junior kedvezmény (*)

0% (EBKM 0%)

102 Ft/hó

Prémium szolgáltatás kedvezményes havi díjának feltétele (2019.05.01-től igényelt Prémium szolgáltatás esetén):

A webKÁRTYÁ-ra vonatkozó díjtételeket a Lakossági forint alapú kártyáról szóló Hirdetmény tartalmazza.

webKÁRTYA számla

Megtakarítási kedvezmény (*)

Megtakarítási kedvezmény: Az igénylő valamennyi értékpapír számlája esetén kedvezményes, a Prémium ügyfeleknek szóló 

értékpapír számlavezetési díj kerül felszámításra a mindenkor hatályos, Az OTP Bank Nyrt. fiókhálózatában és az OTPdirekt 

szolgáltatáson keresztül alkalmazott értékpapír üzletági szolgáltatásainak díjtételeiről (C. melléklet a Befektetési Szolgáltatási 

Üzletági Üzletszabályzathoz) c. hirdetmény szerint. (Prémium és Prémium Plusz számlacsomagba tartozó értékpapírszámlákra 

vonatkozó díjtételek) 

103 Ft/hó

Kedvezmény biztosítása: A Megtakarítási kedvezmény az igénylést követő naptól kerül biztosításra, lemondás esetén a kedvezmény a lemondást követő naptól szűnik meg. 

OTPdirekt telefonos ügyintézői -, internetes -, valamint SmartBank szolgáltatásán keresztül kezdeményezett átutalás a 

Számlatulajdonos Bázis vagy Junior számlájára

webKÁRTYA 

Látraszóló betét éves kamata és EBKM értéke

webKÁRTYA számla számlavezetési díj

A kedvezményt Bázis számlához 18-24 év közötti Számlatulajdonos igényelheti (utolsó alkalommal a Számlatulajdonos 24. születésnapját megelőző hónapban.) A kedvezmény utolsó alkalommal abban a

hónapban kerül biztosításra, amikor a Számlatulajdonos betölti a 24. életévét, azt követően megszüntetésre kerül.

1 db Junior típusú betéti kártya kibocsátási és éves díja

éves díjmentes (*)

díjmentes

Bázis számla számlavezetési díja Junior kedvezménnyel 0 Ft/hó

0 Ft

A Junior kedvezmény igénylésére és lemondására az adott hónap utolsó munkanapján 17 óráig van lehetőség, melyek a következő hónap első napján 0 órakor lépnek hatályba.

A Minimum kedvezmény igénylésére és lemondására az adott hónap utolsó munkanapján 17 óráig van lehetőség, melyek a következő hónap első napján 0 órakor lépnek hatályba.

Szolgáltatás kedvezményes havi díja feltétel teljesülés esetén 

Szolgáltatás normál havi díja feltétel nem teljesülése esetén

OTPdirekt szolgáltatás havi díj (kivéve: OTPdirekt Bróker) és Kontroll szolgáltatás havi díj

3 db tranzakciós számlacsomag elem havi díja

1.027 Ft/hó

Minimum kedvezménnyel igényelt Bázis Számla esetében kizárólag Mastercard Online Next kártya igényelhető a Betéti Kártya Üzletszabályzat II. Lakossági betéti 

és Prepaid kártyák c. dokumentumban foglalt feltételekkel, azonban ezen kártya igénylése nem kötelező.

A betéti kártyákra vonatkozó részletes kondíciók megtalálhatóak a Lakossági forint alapú kártyákról szóló, valamint a Multipont kártyákról szóló hatályos 

hirdetményekben. 

ha a Számlatulajdonos OTP Banknál vezetett számláin elhelyezett megtakarítás (lekötött egyenlegek, értékpapírszámla (portfolió értékelési áron számítva), Deviza számla (napi közép árfolyamon 

számítva), Tartós Befektetési Betétszámla, Tartós Befektetési Értékpapír-számla (portfolió értékelési áron számítva), Nyugdíj-előtakarékossági Számla (portfolió értékelési áron számítva), 

számlacsomaghoz kapcsolódó megtakarítási számla, egyenlege összesen) napi záró egyenlegének átlaga a hónap végi zárást megelőző 3 hónapból (havi zárlati napot megelőző harmadik hónap 16-a 

és havi zárlati napot megelőző 15-e között) 2 hónapban meghaladta 18 és 35 év közötti Számlatulajdonos esetében a 2 millió Ft-ot, 35 év feletti Számlatulajdonos esetében az 5 millió Ft-ot, vagy

ha a havi vizsgálatot megelőző 3 hónapból (havi zárlati napot megelőző harmadik hónap 16-a és a havi zárlati napot megelőző 15-e között) 2 hónapban havonta 18 és 35 év közötti Számlatulajdonos 

esetében minimum 200 000 Ft, 35 év feletti Számlatulajdonos esetében minimum 350 000 Ft nettó jövedelem érkezett a számlára és/vagy azon Devizaszámlá(k)ra (deviza vételi árfolyamon számítva), 

melynek költségviselő számlájaként az a Bázis Számla van megjelölve, amelyhez a Prémium szolgáltatások igénylésre kerültek.

A jelen pontban feltüntetett kedvezmény elemek igénylésére, lemondására kizárólag OTP bankfiókban van lehetőség.

Minimum kedvezmény, Junior kedvezmény, valamint Prémium szolgáltatás kizárólag Bázis Számlához igényelhető. A Megtakarítási kedvezmény, valamint a webKÁRTYA számla a Junior és Bázis Számlához

egyaránt igényelhető.

0 Ft/hó

Junior kedvezménnyel igényelt Bázis Számla esetében kizárólag Mastercard Online Junior, Mastercard Online Junior Sajátkártya, Mastercard Online PTE 

Junior, valamint Mastercard Online ISIC Junior betéti kártya igényelhető. 

Amennyiben a Junior kedvezményt igénylő ügyfél 3 hónapon belül betölti 24. születésnapját, részére kizárólag felnőtt kártya rendelhető. A felnőtt kártyára az éves - 

és kibocsátási díjkedvezmény nem vonatkozik.

A betéti kártyákra vonatkozó részletes kondíciók megtalálhatóak a Lakossági forint alapú kártyákról szóló, valamint a Multipont kártyákról szóló hatályos 

hirdetményekben.

A Bázis számlához egy időben csak egy Junior - vagy Minimum kedvezmény vagy Prémium szolgáltatás igényelhető.

A Prémium szolgáltatás igénylésekor az első 3 (teljes) hónapban a feltételek teljesülésétől függetlenül kedvezményes havi díj kerül felszámításra.

A Prémium szolgáltatás igénylésére és lemondására az adott hónap utolsó munkanapján 17 óráig van lehetőség, melyek a következő hónap első napján 0 órakor lépnek hatályba.

0 Ft

4.625 Ft/hó

Minimum kedvezmény

0 Ft/hó

Junior kedvezmény igénylése esetén tranzakciós számlacsomag elemek nem vehetőek igénybe.

0 Ft

A Bázis számlához egy időben csak egy Junior - vagy Minimum kedvezmény vagy Prémium szolgáltatás igényelhető.

Minimum kedvezmény igénylése esetén tranzakciós számlacsomag elem nem vehető igénybe.

Bázis számla számlavezetési díja Minimum kedvezménnyel

Bázis számlához igényelt Minimum kedvezmény esetén, a kedvezmények kizárólag az Üzletszabályzatban foglalt Minimum kedvezmény feltételek teljesülése esetén kerülnek érvényesítésre. 

Minimum kedvezmény igénylése esetén a tranzakciós számlacsomag elemek nem vehetőek igénybe.

Prémium szolgáltatás (*)

5. TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ELEMEK

Junior kedvezmény lemondásakor a Junior típusú kártyát/kártyákat le kell adni, meg kell szüntetni, Junior típusú kártyák csak Junior kedvezménnyel rendelkező Bázis Számlához kapcsolódhatnak. 

Bázis számláról kezdeményezett alábbi beszedések díja, Minimum kedvezménnyel:

- OTP Bank Nyrt. által folyósított lakossági hitel törlesztés beszedése

- 2013. január 1-jét követően befogadott kérelmek esetén OTP Jelzálogbank Zrt. és OTP Lakástakarék Zrt. által folyósított 

lakossági hiteltörlesztés beszedése

Minimum kedvezmény biztosítása: A Minimum kedvezmény az igénylés hónapjában (tört hónap), valamint az igénylést követő 1. teljes hónap vonatkozásában feltétel nélkül, azt követően a Lakossági

bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat – Fizetési számlák (Bankszámlák) c. dokumentumban foglalt feltételek teljesülésétől függően kerül biztosításra. Adott havi vizsgálat során

teljesült feltételek esetén a kedvezmény a következő hónapban esedékes díjak vonatkozásában lép érvénybe.

A Bázis számlához egy időben csak egy Junior - vagy Minimum kedvezmény vagy Prémium szolgáltatás igényelhető.

Prémium szolgáltatás kedvezményes havi díjának feltétele (2019.05.01 előtt igényelt Prémium szolgáltatás esetén):

ha a Számlatulajdonos OTP Banknál vezetett számláin elhelyezett megtakarítás (lekötött egyenlegek, értékpapírszámla (portfolió értékelési áron számítva), Deviza számla (napi közép árfolyamon 

számítva), Tartós Befektetési Betétszámla, Tartós Befektetési Értékpapír-számla (portfolió értékelési áron számítva), Nyugdíj-előtakarékossági Számla (portfolió értékelési áron számítva), 

számlacsomaghoz kapcsolódó megtakarítási számla, egyenlege összesen) napi záró egyenlegének átlaga a hónap végi zárást megelőző 3 hónapból (havi zárlati napot megelőző harmadik hónap 16-a 

és havi zárlati napot megelőző 15-e között) 2 hónapban meghaladta a 7,5 millió Ft-ot, vagy

ha a havi vizsgálatot megelőző 3 hónapból (havi zárlati napot megelőző harmadik hónap 16-a és a havi zárlati napot megelőző 15-e között) 2 hónapban havonta minimum 500 000 Ft nettó jövedelem 

érkezett a számlára és/vagy azon Devizaszámlá(k)ra (deviza vételi árfolyamon számítva), melynek költségviselő számlájaként az a Bázis Számla van megjelölve, amelyhez a Prémium szolgáltatások 

igénylésre kerültek.
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(**) Az akció keretében meghirdetett díjak, kedvezmények részletes szabályait a  Lakossági forint alapú kártyákról szóló, valamint a Multipont kártyákról szóló hatályos hirdetményei tartalmazzák.

(***) Az akció keretében meghirdetett díjak, kedvezmények részletes szabályait  a hatályos OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista Lakossági ügyfelek részére tartalmazza.

Amennyiben jelen hirdetmény és az OTP Bank Nyrt. mindenkor hatályos egyéb üzletági hirdetménye között eltérés mutatkozik, abban az esetben a kapcsolódó termékre vonatkozó hirdetményben

foglaltak tekintendők érvényesnek.

Hirdetmény – a Lakossági Folyószámlahitel kamatairól, valamint díj - és költség tételeiről

A vonatkozó hirdetmények különösen:

Hirdetmény a lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól - A Bázis és Junior Számla további, jelen Hirdetményben nem szereplő díjtételei a Net számlacsomagra vonatkozó díjakkal 

egyeznek meg. (A Net számlacsomagnál feltüntetett kedvezmények a Bázis és Junior Számla esetében nem kerülnek figyelembe vételre.)

A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formában kerül feltüntetésre: ("minimum érték"/"maximum érték"). 

A Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat - Fizetési számlák (Bankszámlák) V. Záró rendelkezések V.1.4.1 pontja alapján a Számlatulajdonos a kamatok, díjak,

költségek és egyéb szerződési feltételek számára kedvezőtlen módosítása esetén a módosítás hatálybalépése előtti napig jogosult a szerződés azonnali és díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség-mentes

felmondására. 

(*) Akció keretében meghirdetett díjak, kedvezmények. Az akció visszavonásig, legkésőbb a 2019. évi infláció közzétételét követő 2. hónap 1. napjáig érvényes. A számlacsomag elemekre vonatkozó akció

visszavonását követően a kedvezményt a Bank nem biztosítja, a fizetési számlákhoz rögzített számlacsomag elemek megszüntetésre kerülnek.

Az OTP fenntartja magának a jogot, hogy az akciót visszavonása, illetve érvényességének lejárta után újra meghirdesse.

Jelen hirdetményben nem szereplő díjtételeket, kamatokat, azok esedékességét, valamint az egyéb hirdetményi meghatározásokat a mindenkor hatályos, vonatkozó üzletági Hirdetmények

tartalmazzák.

HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól       Közzététel: 2019. augusztus 02. napja. Hatályos: 2019. augusztus 02. napjától visszavonásig

Bázis Számla, Minimum kedvezménnyel

a számlához elsőnek igényelt betéti kártya az első évben éves díj mentes (ajánlott kártya a Mastercard Online Next kártya)(*)

OTPdirekt internetes szolgáltatás – kizárólag lekérdező jogosultsággal

Prémium+ számlacsomag ajánlat

Hirdetmény Az OTP Bank Nyrt. fiókhálózatában és az OTPdirekt szolgáltatáson keresztül alkalmazott értékpapír üzletági szolgáltatásainak díjtételeiről

Hirdetmény a Lakossági Forint alapú kártyákról 

OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista Lakossági ügyfelek részére

Csoportos beszedési megbízások korlátlan számban összesen havi 30.000 Ft-ig (*)

Klasszikus számlacsomag ajánlat

IV. Számlacsomag ajánlatok

Az alábbi számlák, számlacsomagok a Lakossági Bázis Számlán alapuló, a tranzakciós számlacsomag elemekből és a további kedvezmény  elemekből előre összeállított ajánlatok. Az egyes számlacsomag 

elemek szabadon módosíthatóak, a jelen fejezetben található megnevezések marketing megjelölések, amelyek a Bank által ajánlott kombinációkat jelölik.

a számlához elsőnek igényelt betéti kártya az első éves díj mentes (ajánlott kártya a Multipont Mastercard Prémium kártya, amely kibocsátási díja nem kerül felszámításra)*

Bázis Számla, Prémium szolgáltatásokkal (*)

Havi díj mentes OTPdirekt szolgáltatások (kivéve: OTPdirekt Bróker) - teljeskörű (***)

6. EGYÉB

Hirdetmény A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A §-a alapján biztosított díjmentes készpénzfelvételről

Ezen kívül a Bank a Multipont Mastercard Prémium kártya éves díját elengedi, amennyiben a kártyával elvégzett vásárlások összege a díjterhelést megelőző 12 hónapban a 600.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja (a 

kedvezményt a Bank visszavonásig biztosítja). (**)

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 biztosítása. (*)

Korlátlan számú SMS kontroll üzenetet

Korlátlan számú, elektronikus úton kezdeményezett eseti és állandó átutalást összesen havi 200.000 Ft-ig. (*)

Aktív számlacsomag ajánlat

Bázis Számla

a számlához elsőnek igényelt betéti kártya az első évben éves díj mentes (ajánlott kártya a Mastercard Online kártya)(*)

OTPdirekt szolgáltatások - teljeskörű

Korlátlan számú elektronikus úton kezdeményezett eseti és állandó átutalás összesen havi 100.000 Ft-ig (*)

Junior Számla (18 év felettieknek) ajánlat

Bázis Számla, Junior kedvezménnyel (*)

a számlához elsőnek igényelt Junior betéti kártya éves és kibocsátási díj mentes (ajánlott kártya a Mastercard Online Junior kártya)(*)

OTPdirekt internetes szolgáltatás – kizárólag lekérdező jogosultsággal

Bázis Számla

a számlához elsőnek igényelt betéti kártya az első évben éves díj mentes (ajánlott kártya a Mastercard Online kártya)(*)

OTPdirekt internetes szolgáltatás – kizárólag lekérdező jogosultsággal

Hirdetmény a Multipont kártyákról

Minimum Számla ajánlat


