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Jelen Hirdetmény a BETÉTDUÓ - Lakáselőtakarékossággal kombinált betét betétszámla részének kamat és díj 
feltételeit tartalmazza. 
 

2009. július 1-jétől új BETÉTDUÓ - Lakáselőtakarékossággal kombinált betét számlaszerződés nem köthető. 
A BETÉTDUÓ lakáselőtakarékossági számla részének kamatozása az OTP Lakástakarék Zrt. Általános 
Szerződési Feltételei szerint történik, a költségekre, díjakra pedig az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség 
tételei Hirdetmény (Díjtáblázat) vonatkozik. 
 

 
 

I. BETÉTSZÁMLA KAMATOK – 2016. május 25-től 
 A BETÉTDUÓ Betétszámla kamata a mindenkori jegybanki kamatszinthez kötött.  

Számla neve Kamat mértéke Kamat jóváírása Elhelyezhető összeg 

BETÉTDUÓ - 
Betétszámla 

a mindenkori jegybanki 
alapkamat – 0,50% 
jelenleg 0,40%1 

A betéti időszak 
végén2 

Fix összeg 
500.000 Ft, 1.000.000 Ft, 
1.500.000 Ft, 2.000.000 Ft 

1 A Hirdetmény az érvénybe lépésének időpontjában érvényes kamatot tartalmazza. Az esetleges jegybanki 
kamatváltozások automatikusan érvényesítésre kerülnek. 
2 A betétnyitás hónapjának első napjától számított 100. hónap vége. 
A kamat mértéke megegyezik az EBKM-mel. Felmondás (betéti időszak vége előtti megszüntetés) esetén a 
betétszámla rész után kamat nem jár. 

 

 
 

II. BETÉTSZÁMLA KÖLTSÉGEK, DÍJAK3 – 2018. március 1-től 
  

Számlavezetési díj  150 Ft/hó 
Rendszeres átutalás a lakáselőtakarékossági számlára díjmentes 
Kedvezményezett jelölés és módosítás díjmentes 
Készpénz felvét pénztárban, forintban (bankkártya nélkül)  0,60% (626 Ft/-) 
Készpénz felvét pénztárban, valutában (bankkártya nélkül) 0,30% (374 Ft/-) 
Eseti átutalási megbízás bankfiókban bankon belül forintban  0,20% (276 Ft/2 775 Ft) 
Eseti átutalási megbízás bankfiókban bankon belül devizában 0,20% (276 Ft/2 775 Ft) 
Eseti átutalási megbízás bankfiókban bankon kívül belföldre forintban 0,20% (462 Ft/7 843 Ft) 
Az itt fel nem sorolt szolgáltatások díjtételei, illetve a díjak esedékességei megegyeznek a Lakossági fizetési számlák 
(bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló hirdetmény III. Számlavezetés további költségei, illetve a VIII. Szolgáltatások, 
tranzakciók költségeinek, díjainak, jutalékainak esedékessége részekben feltüntetett feltételekkel. 

 
 

3 A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formátumban kerül feltüntetésre: (min./max.) 
 

 

  
 

A Betétes a kamatok, díjak, költségek és egyéb szerződési feltételek számára kedvezőtlen módosítása esetén 
jogosult a szerződést a módosítás hatálybalépéséig, 15 napos felmondási idővel díj, költség, vagy egyéb fizetési 
kötelezettségmentesen felmondani. 

A BetétDuó - Lakáselőtakarékossággal kombinált betét általános szabályozása a BetétDuó Lakáselőtakarékossággal 
kombinált betétről szóló Üzletszabályzatban található. 

A jelen hirdetményben szereplő betétek az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosítottak. A 
betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat Az OTP Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza.  
 

Jelen hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2017. február 14-én közzétett, 2017. 
március 1-től hatályos BETÉTDUÓ - Lakáselőtakarékossággal kombinált betétről szóló hirdetmény. 

 
A Hirdetmény módosítását az egyes akciósan meghirdetett kedvezmények meghosszabbítása, valamint a 2017. évi 
infláció - a fogyasztó árakban bekövetkező emelkedés - indokolja, mely mértékével a megjelölt díjak emelkednek.  

A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre. 

 


