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

I. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA  

(2) A promóció 2018. október 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2018. november 30. 
17:00 –ig tart. 

II.  A PROMÓCIÓ SORÁN BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY 

(3) A promóció ideje alatt az alábbi tranzakciós számlacsomag elemek köréből igénylő ügyfelek 
(továbbiakban: Résztvevők) részére az igényelt tranzakciós számlacsomag elem havidíjának 
összege II.2. szerint jóváírásra kerül három egymást követő hónapban (továbbiakban: 
Kedvezmény).  

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

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

 Korlátlan SMS - Korlátlan számú SMS kontroll értesítés      

II.1. A Kedvezmény feltételei 

(4) Azok a Résztvevők, akik az alábbi együttes feltételeknek maradéktalanul megfelelnek, 
számlánként három havi a II. (3) bekezdés szerinti tranzakciós számlacsomag elem havidíj 
jóváírásra válnak jogosulttá: 

a. a promóció időszakában élő lakossági Bázis Számlával és 
b. a promóció időszakában igényelt II. (3.) szerinti tranzakciós számlacsomag elemek 

legalább egyikével rendelkeznek és 
c. a promócióval érintett számlacsomag elem havidíja a kapcsolódó lakossági Bázis 

Számlán terhelésre került a tárgyhónapban és 
d. a díj jóváírás esedékességekor a II. (3.) szerinti tranzakciós számlacsomag elem 

díjterhelésével érintett lakossági fizetési számla jóváírás teljesítésére alkalmas. 
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II.2. A Kedvezmény biztosítása 

(5) A II. (1.) Kedvezmény feltételeknek megfelelő Résztvevők számára a II. (1.) Kedvezmény 
havonta, számlánként kerül biztosításra, maximum három egymást követő alkalommal.  

(6) A Bank legkésőbb az érintett tárgyhavi tranzakciós számlacsomag elem díjterhelés 
hónapjának 10. munkanapjáig teljesíti a Kedvezmény biztosítását. 

(7) A II. (1) A jóváírás összege megegyezik a Kedvezménnyel érintett tranzakciós 
számlacsomag elem tárgyhóban terhelt havidíjának összegével. Amennyiben jelen promóció 
ideje alatt egyszerre több - az II. (3) bekezdésben részletezett - tranzakciós számlacsomag 
elem is igénylésre kerül, abban az esetben a mindenkor hatályos Lakossági Bázis Számla és 
Junior Számla kamatairól és díjairól c. hirdetményében közzétett legalacsonyabb havidíjjal 
rendelkező számlacsomag elem havidíjának összege kerül jóváírásra.  

(8) Megszűntetett II. (3) pontban szereplő tranzakciós számlacsomag elem esetén a Részvevő 
a továbbiakban nem jogosult a még nem terhelt tranzakciós számlacsomag elem havidíjak II.1 
pontban részletezettek szerinti jóváírásra. 

(9) A Résztvevő nem jogosult a II.1 pontban részletezettek szerinti jóváírandó összegre, ha a II. 
(3.) szerinti tranzakciós számlacsomag elem díjterhelésével érintett lakossági fizetési számlát a 
II.1 pontban részletezettek szerinti tárgyhavi jóváírást megelőzően megszünteteti. 

III.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK   

(10) 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 promóció időtartamának, valamint a promócióban biztosított 
számlacsomag elemek körének vonatkozásában. 

(11) 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.  

(12) A díjjóváírás vonatkozásában a Résztvevőket adófizetési kötelezettség nem terheli. 

(13) A Bázis számlára és a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó további részletes 
információk megtalálhatóak a Bank honlapján (www.otpbank.hu) közzétett vonatkozó 
üzletszabályzatokban és hirdetményekben. 

IV. A BANK FELELŐSSÉGE  

(14) A Bank kizárja a felelősségét a Résztvevő téves, pontatlan vagy hiányos 
adatszolgáltatásából, valamint a rajta kívül álló okokból bekövetkező, postai vagy elektronikus 

http://www.otpbank.hu/
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úton küldött értesítések meghiúsulásából, illetve késedelméből eredő, a Résztvevő vagy 
bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

 

Közzététel: 2018. október 01. 
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