HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról

Érvényes: 2019. március 1-től visszavonásig, legkésőbb 2020. február 29-ig

I. Az igénybevétel feltételei
A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei:
1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése.
2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat
2.1. Aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok
a)

Új ügyfeleknek szóló, aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlat - Számlavezetési
díjkedvezmény:
A Számlatulajdonos az adott Bizalom ajánlathoz meghatározott kedvezményes számlacsomag
típusra vonatkozóan lakossági bankszámla/számlacsomag szerződést köt (számlanyitás), ÉS a
számlanyitás napját megelőző 3. hónap végén nem volt tulajdonos az OTP Bankban vezetett
lakossági forint folyószámlán, azon számlát tekintve melyre a Bizalom ajánlatot igénybe kívánja
venni (Bázis Számla, EU Alapszámla, Grátisz Számlacsomag, OTP OKÉ 5 Számla, OTP OKÉ 6
Számla, OTP OKÉ 7 Számla, OTP OKÉ Junior Számla, Junior számla, Jump, Alap, Tempó, Net,
Prémium, Prémium Plusz, Elektronikus, Aktív, Bónusz, Smart számlacsomag, Forint folyószámla,
Takarékbetét számla, Privát banki szolgáltatáscsomag. A Bizalom ajánlat igénylése kizárólag a
számlanyitáskor történhet.

b) Meglévő ügyfeleknek szóló, aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlat - Számlavezetési
díjkedvezmény, Bankkártya díjkedvezmény:
A Számlatulajdonos minimum 3 hónapja rendelkezik OTP lakossági bankszámla/számlacsomag
szerződéssel (azon számlát tekintve melyre a Bizalom ajánlatot igénybe kívánja venni), és ezen
számla típusa az adott Bizalom ajánlathoz meghatározott kedvezményes számlacsomag típusok
valamelyikével megegyezik vagy a Számlatulajdonos OTP OKÉ 5 vagy OTP OKÉ 6 típusú
Számlacsomaggal rendelkezik.
2.2. Családi kedvezmény:
A Számlatulajdonos a meghatározott típusú lakossági számlacsomagra vonatkozóan szerződést
köt (számlanyitás), ÉS a számlanyitás napját megelőző 3. hónap végén nem volt tulajdonos az
OTP Bankban vezetett lakossági forint folyószámlán, azon számlát tekintve melyre a Bizalom
ajánlatot igénybe kívánja venni, (Bázis Számla, EU Alapszámla, Grátisz Számlacsomag, OTP
OKÉ 5 Számla, OTP OKÉ 6 Számla, OTP OKÉ 7 Számla, OTP OKÉ Junior Számla, Junior
számla, Jump, Alap, Tempó, Net, Prémium, Prémium Plusz, Elektronikus, Aktív, Bónusz, Smart
számlacsomag, Forint folyószámla, Takarékbetét számla, Privát banki szolgáltatáscsomag, OTP
OKÉ 5 Számlacsomag, OTP OKÉ 6 Számlacsomag), ÉS nyilatkozik egy már meglévő OTP - a
családi
kedvezmény
igénylésekor
a
meghatározott
típusú
lakossági
bankszámlán/számlacsomagon minimum 6 hónapja Számlatulajdonos ügyféllel (OTP OKÉ 5 és
OTP OKÉ 6 számlacsomagok esetén 2016. november 1-től számítódik az OTP Banki számlához
kapcsolódó számlatulajdonosi múlt) arról, hogy egy háztartásban élnek.

1

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról

Érvényes: 2019. március 1-től visszavonásig, legkésőbb 2020. február 29-ig

II. Aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok
II.1 Számlavezetési díjkedvezmény (új ügyfeleknek)
Kedvezményes számlacsomag típusok: Lakossági Bázis Számla.
Bizalom ajánlatban foglalt kedvezmények
Számlavezetési díj kedvezmény mértéke

100% a Bázis Számla számlavezetési díjából 1

Aktivitási feltétel:
• ha a havi vizsgálatot megelőző hónapban (havi zárlati napot megelőző hónap 16-a és havi zárlati napot
megelőző 15-e között) érkezett minimum 100 000 Ft összegű jövedelem a számlára és/vagy azon
Devizaszámlá(k)ra,
melynek
költségviselő
számlájaként
az
II.1-es
pontban
felsorolt
számla/számlacsomag van megjelölve ÉS
• a kedvezményt igénybevevő ügyfél rendelkezik pozitív csoporttagi marketing nyilatkozattal OTP Bank
Nyrt-re vonatkozóan telefonszáma, valamint e-mail címe tekintetében üzletszerzési célra 2.
II.2 Számlavezetési díjkedvezmény (meglévő ügyfeleknek)
Kedvezményes számlacsomag típusok: Lakossági Bázis Számla, Lakossági Tempó számlacsomag, Lakossági
Net számlacsomag, Lakossági Elektronikus számlacsomag, Lakossági Forint folyószámla, Lakossági Jump
Számlacsomag, Lakossági Prémium Plusz számlacsomag, OTP OKÉ 5 Számlacsomag, OTP OKÉ 6
Számlacsomag.
Bizalom ajánlatban foglalt kedvezmények
Számlavezetési díj kedvezmény mértéke

50% a Bázis
Számla/Tempó/Net/Elektronikus/Forint/Jump/
Prémium Plusz/OTP OKÉ 5 /OTP OKÉ 61
számlacsomag/folyószámla számlavezetési
díjából

Aktivitási feltétel:
•

A kedvezményt igénybevevő ügyfél rendelkezik pozitív csoporttagi marketing nyilatkozattal OTP Bank
Nyrt-re vonatkozóan, telefonszáma, valamint e-mail címe tekintetében üzletszerzési célra2 ÉS

•

ha a havi vizsgálatot megelőző hónapban (havi zárlati napot megelőző hónap 16-a és havi zárlati napot
megelőző 15-e között) a számlára és/vagy azon Devizaszámlá(k)ra, melynek költségviselő számlájaként
az II.2-es pontban felsorolt számla/számlacsomag van megjelölve érkező jövedelem összege legalább
50 000 Ft-tal nagyobb, mint a Bizalom ajánlat igénylését megelőző 3 hónapban (az igénylés hónapjának

A mindenkor hatályos Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat – Fizetési
számlák (Bankszámlák) c. dokumentumban, és a mindenkor hatályos Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól
és díjairól szóló Hirdetményben, továbbá a mindenkor hatályos Hirdetmény a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) és
betéti kártyák – OKÉ 5, OKÉ 6, OKÉ 7 és OKÉ Junior c. dokumentumban, valamint a Lakossági Bázis Számla és Junior
Számla kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben foglaltak alapján meghatározott csomagdíj.
2
A feltételt kizárólag a 2017.10.01-től igényelt Bizalom ajánlatok esetén vizsgáljuk. A csoporttagi nyilatkozat megtétel
önkéntes, azonban a kedvezmény biztosításának feltétele.
1
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zárlati napját megelőző harmadik hónap 16-a és az igénylés havi zárlati napot megelőző 15-e között) a
számlára érkező jövedelem korrigált átlaga, VAGY
•

ha a havi vizsgálatot megelőző hónapban (havi zárlati napot megelőző hónap 16-a és havi zárlati napot
megelőző 15-e között) a Bizalom ajánlat alapjául szolgáló fizetési számlán (bankszámlán) a számlához
kapcsolódó deviza számlákon (melyen az adott fizetési számla (bankszámla) költségviselőként van
beállítva) valamint az adott fizetési számlához tartozó betéti főkártyával és hitelszámlához kapcsolódó
főhitelkártyával végzett összes terhelési forgalom* (kivéve ATM készpénzfelvételi tranzakciók), legalább
50 000 Ft-tal nagyobb, mint a Bizalom ajánlat igénylését megelőző 3 hónapban (az igénylés hónapjának
zárlati napját megelőző harmadik hónap 16-a és az igénylés havi zárlati napot megelőző 15-e között) az
adott fizetési számlához tartozó terhelési forgalom, valamint a bank- és hitelkártyaszámlához tartozó
összes főkártyás vásárlási forgalom* és a

•

devizaszámlá(ko)n (melyhez adott számla költségviselő számlaként van beállítva) végzett összes
terhelési forgalom havi átlaga (kivéve ATM készpénzfelvételi tranzakciók) VAGY

•

ha a havi vizsgálatot megelőző hónapban (havi zárlati napot megelőző hónap 16-a és havi zárlati napot
megelőző 15-e között) a Számlatulajdonos(ok) OTP Banknál vezetett számláin elhelyezett megtakarítás
(lekötött egyenlegek, értékpapírszámla (portfolió értékelési áron számítva), Deviza számla (napi közép
árfolyamon számítva), Tartós Befektetési Betétszámla, Nyugdíj-előtakarékossági Számla,
számlacsomaghoz kapcsolódó megtakarítási számla, egyenlege összesen) napi záró egyenlegének
átlaga legalább 1 000 000 Ft-tal nagyobb, mint a Bizalom ajánlat igénylését megelőző 3 hónapban (az
igénylés hónapjának zárlati napját megelőző harmadik hónap 16-a és az igénylés havi zárlati napot
megelőző 15-e között) a Számlatulajdonos(ok) OTP Banknál vezetett számláin elhelyezett megtakarítás
(lekötött egyenlegek, értékpapírszámla (portfolió értékelési áron számítva), Deviza számla (napi közép
árfolyamon számítva), Tartós Befektetési Betétszámla, Nyugdíj-előtakarékossági számla,
számlacsomaghoz kapcsolódó megtakarítási számla, egyenlege összesen) napi záró egyenlegének
átlaga, VAGY

• ha a havi zárlati napot megelőző 15-én a Számlatulajdonos(ok) OTP Banknál meglévő azon hitelkártya
termékeinek3 száma, melyen főkártya birtokos(ok) legalább eggyel több, mint a Bizalom ajánlat
igénylésének időpontjában az OTP Banknál meglévő azon hitelkártya termékeinek 3 száma, melyen
főkártya birtokos(ok).

A hitelkártya termékekre vonatkozó rendelkezéseket a mindenkor hatályos Hirdetmény a hitelkártya termékről 2012. április
2. után kötött szerződések esetén, valamint a Hirdetmény az American Express Platinum hitelkártya termékről, valamint
Hirdetmény a VISA Infinite hitelkártya termékről, és a Hirdetmény a hitelkártya termékről – 2017. július 17-től kötött
szerződések esetén dokumentumok tartalmazzák.
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II.3 Bankkártya díjkedvezmény (meglévő ügyfeleknek)
Kedvezményes számlacsomag típusok: Bázis Számla, Lakossági Tempó számlacsomag, Lakossági Net
számlacsomag, Lakossági Elektronikus számlacsomag, Lakossági Forint folyószámla, Lakossági Jump
Számlacsomag Lakossági OTP OKÉ 5 Számlacsomag, Lakossági OTP OKÉ 6 Számlacsomag.
Bizalom ajánlatban foglalt kedvezmények
Betéti főkártya éves díjából biztosított kedvezmény 4

100%

Aktivitási feltétel:
•

ha a vizsgálatot megelőző 12 hónapból legalább 9 hónapban (havi zárlati napot megelőző tizenkettedik
hónap 16-a és havi zárlati napot megelőző 15-e között) a számlára és/vagy azon Devizaszámlá(k)ra,
melynek költségviselő számlájaként az II.3-as pontban felsorolt számla/számlacsomag van megjelölve
érkező jövedelem összege legalább 50.000 Ft-tal nagyobb, mint a Bizalom ajánlat igénylését megelőző 3
hónapban (az igénylés hónapjának zárlati napját megelőző harmadik hónap 16-a és az igénylés havi
zárlati napot megelőző 15-e között) a számlára érkező jövedelem korrigált átlaga, VAGY

•

ha a vizsgálatot megelőző 12 hónapból legalább 9 hónapban (havi zárlati napot megelőző tizenkettedik
hónap 16-a és havi zárlati napot megelőző 15-e között) a Bizalom ajánlat alapjául szolgáló fizetési számlán
(bankszámlán) a számlához kapcsolódó deviza számlákon (melyen az adott fizetési számla (bankszámla)
költségviselőként van beállítva) valamint az adott fizetési számlához tartozó betéti főkártyával és
hitelszámlához kapcsolódó hitelkártyával (fő) végzett összes terhelési forgalom* (kivéve ATM
készpénzfelvételi tranzakciók), legalább 50 000 Ft-tal nagyobb, mint a Bizalom ajánlat igénylését
megelőző 3 hónapban (az igénylés hónapjának zárlati napját megelőző harmadik hónap 16-a és az
igénylés havi zárlati napot megelőző 15-e között) az adott fizetési számlához tartozó terhelési forgalom,
valamint a bank- és hitelkártyaszámlához tartozó összes főkártyás vásárlási forgalom* és a
devizaszámlá(ko)n (melyhez adott számla költségviselő számlaként van beállítva) végzett összes
terhelési forgalom havi átlaga (kivéve ATM készpénzfelvételi tranzakciók) VAGY

• ha a vizsgálatot megelőző 12 hónapból legalább 9 hónapban (havi zárlati napot megelőző tizenkettedik
hónap 16-a és havi zárlati napot megelőző 15-e között) a Számlatulajdonos(ok) OTP Banknál vezetett
számláin elhelyezett megtakarítás (lekötött egyenlegek, értékpapírszámla (portfolió értékelési áron
számítva), Deviza számla (napi közép árfolyamon számítva), Tartós Befektetési Betétszámla, Nyugdíjelőtakarékossági Számla, számlacsomaghoz kapcsolódó megtakarítási számla, egyenlege összesen)
napi záró egyenlegének átlaga legalább 1 000 000 Ft-tal nagyobb, mint a Bizalom ajánlat igénylését
megelőző 3 hónapban (az igénylés hónapjának zárlati napját megelőző harmadik hónap 16-a és az
igénylés havi zárlati napot megelőző 15-e között) a Számlatulajdonos(ok) OTP Banknál vezetett számláin
elhelyezett megtakarítás (lekötött egyenlegek, értékpapírszámla (portfolió értékelési áron számítva),
Deviza számla (napi közép árfolyamon számítva), Tartós Befektetési Betétszámla, Nyugdíjelőtakarékossági Számla, számlacsomaghoz kapcsolódó megtakarítási számla, egyenlege összesen)
napi záró egyenlegének átlaga, VAGY

A kedvezmény 1 darab, az adott számlához kapcsolódó Maestro, Mastercard Online Next, Mastercard Online, VISA
Online, Mastercard Online ISIC típusú, Multipont Mastercard Prémium OKÉ kártya, vagy Mastercard Standard OKÉ
kártya betéti kártyára (főkártya) vonatkozik, amely kártyák éves díját a mindenkor hatályos lakossági forint alapú
kártyákról szóló Hirdetmény, továbbá a Hirdetmény a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) és betéti kártyák – OKÉ
5, OKÉ 6, OKÉ 7 és OKÉ Junior c., dokumentum, valamint Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és
díjairól szóló Hirdetmény tartalmazza
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• ha vizsgálatot megelőző 12 hónapból legalább 9 hónapban (havi zárlati napot megelőző tizenkettedik
hónap 16-a és havi zárlati napot megelőző 15-e között) a havi zárlati napot megelőző 15-én a
Számlatulajdonos(ok) OTP Banknál meglévő azon hitelkártya termékeinek 5 száma, melyen főkártya
birtokos(ok) legalább eggyel több, mint a Bizalom ajánlat igénylésének időpontjában az OTP Banknál
meglévő azon hitelkártya termékeinek5 száma, melyen főkártya birtokos(ok).
II.4 Az aktivitási feltételek vizsgálata, kedvezmények biztosítása
A Bizalom ajánlatban foglalt kedvezmények biztosítása az aktivitási feltételek teljesítéséhez kötött.
•

A Számlavezetési díjkedvezményt biztosító Bizalom ajánlat esetében:
Az aktivitási feltételek vizsgálata első alkalommal az igénylés napját követő naptári hónapban történik
meg, majd ezt követően a teljesülés folyamatosan ellenőrzésre kerül. A meghatározott kedvezményeket
az aktiválási feltétel első teljesülését követő hónaptól biztosítja (számlavezetési díj esetében a teljesülést
követő teljes hónap vonatkozásában) a Bank – a feltételek folyamatos teljesítése esetén – 6 hónapon
(kedvezményes időszak) keresztül. Ezt követően a Bizalom ajánlat megszüntetésre kerül. Amennyiben
az aktivitási feltétel első teljesülését követően valamely hónapban a feltétel nem teljesül, a következő
hónaptól a kedvezmény biztosítása szünetel. A 6 hónapon belüli ismételt feltétel teljesülés esetén a
következő hónaptól a kedvezmények biztosítása ismételten megtörténik, amennyiben a kedvezményes
időszak lehetőséget biztosít erre.
Az OTP OKÉ 5 és OTP OKÉ 6 számlacsomagok esetén az aktivitási feltétel alapjául szolgáló feltételeket
2016. november 1-től keletkezett számlaforgalmak és ettől az időponttól igényelt más banki termékekkel
való rendelkezés alapján vizsgáljuk.
Amennyiben a feltétel az igénylés napját követő naptári hónaptól számított 5. hónap 15. napjáig nem
teljesül egy alkalommal sem, a Bizalom ajánlat megszüntetésre kerül.

•

A Bankkártya díjkedvezményt biztosító Bizalom ajánlat esetében:
Az aktivitási feltételek vizsgálata az igénylés napját követő naptári hónaptól számított 12. naptári
hónapban történik meg. Az aktivitási feltétel nem teljesítése esetén a Bizalom ajánlat megszüntetésre
kerül.
A meghatározott kedvezményt az aktivitási feltétel teljesülését követő hónaptól 12 hónapig biztosítja a
Bank – a bankszámlához kapcsolódóan 1 darab olyan, jelen Hirdetményben meghatározott típusú betéti
főkártya éves díjára vonatkozóan, mely az adott időszakban óra, perc pontossággal először kerül
terhelésre. Ezt követően a Bizalom ajánlat megszüntetésre kerül.

Az OTP OKÉ 5 és OTP OKÉ 6 számlacsomagok esetén az aktivitási feltétel alapjául szolgáló feltételeket
2016. november 1-től keletkezett számlaforgalmak és ettől az időponttól igényelt más banki termékekkel
való rendelkezés alapján vizsgáljuk.

A hitelkártya termékekre vonatkozó rendelkezéseket a mindenkor hatályos Hirdetmény a hitelkártya termékről 2012. április
2. után kötött szerződések esetén, valamint a Hirdetmény az American Express Platinum hitelkártya termékről valamint
Hirdetmény a VISA Infinite hitelkártya termékről, és a Hirdetmény a hitelkártya termékről – 2017. július 17-től kötött
szerződések esetén dokumentumok tartalmazzák.

5

5

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról

Érvényes: 2019. március 1-től visszavonásig, legkésőbb 2020. február 29-ig

III. CSALÁDI KEDVEZMÉNY (Családi díjfelező)
Kedvezményes számlacsomag típusok: Bázis Számla, Lakossági Tempó számlacsomag, Lakossági Net
számlacsomag, Lakossági Elektronikus számlacsomag, Lakossági Forint folyószámla, Lakossági Jump
számlacsomag, Lakossági Prémium Plusz számlacsomag, OTP OKÉ 5 Számlacsomag, OTP OKÉ 6
Számlacsomag.
A családi kedvezményben kizárólag két számla lehet érintett. Bizalom ajánlatban foglalt
kedvezmények
50% a Bázis
Számla/Tempó/Net/Elektronikus/Forint/Jump/
Prémium Plusz/OTP OKÉ 5/ OTP OKÉ 6
Számlavezetési díj kedvezmény mértéke
számlacsomag/folyószámla számlavezetési
díjából 6
Aktivitási feltétel:
• a Számlatulajdonos a meghatározott típusú lakossági számlacsomagra vonatkozóan szerződést köt
(számlanyitás), ÉS a számlanyitás napját megelőző 3. hónap végén nem volt tulajdonos az OTP Bankban
vezetett lakossági forint folyószámlán azon számlát tekintve melyre a Bizalom ajánlatot igénybe kívánja
venni (Bázis Számla, Bázis Számla, EU Alapszámla, Grátisz Számlacsomag, OTP OKÉ 5 Számla, OTP
OKÉ 6 Számla, OTP OKÉ 7 Számla, OTP OKÉ Junior Számla, Junior számla, Jump, Alap, Tempó, Net,
Prémium, Prémium Plusz, Elektronikus, Aktív, Bónusz számlacsomag, Smart számlacsomag, Forint
folyószámla, Takarékbetét számla, Privát banki, OTP OKÉ 5, OTP OKÉ 6 szolgáltatáscsomag), ÉS
nyilatkozik egy már meglévő OTP - a családi kedvezmény igénylésekor a meghatározott típusú - lakossági
bankszámlán/számlacsomagon minimum 6 hónapja Számlatulajdonos ügyféllel (OTP OKÉ 5 és OTP OKÉ
6 számlacsomagok esetén 2016. november 1-től számítódik az OTP Banki számlához kapcsolódó
számlatulajdonosi múlt) arról, hogy egy háztartásban élnek.
III.1. Az aktivitási feltételek vizsgálata, kedvezmények biztosítása
A családi kedvezmény keretében biztosított kedvezmények érvényesítése az aktivitási feltétel teljesítéséhez
kötött.
A meghatározott kedvezményeket az aktivitási feltétel teljesülését követő hónaptól (számlavezetési díj esetében
a teljesülést követő teljes hónap vonatkozásában) biztosítja a Bank 6 hónapon (kedvezményes időszak)
keresztül. Ezt követően a Bizalom ajánlat, családi kedvezmény megszüntetésre kerül.
Az OTP OKÉ 5 és OTP OKÉ 6 számlacsomagok esetén 2016. november 1-től számítódik az OTP Banki
számlához kapcsolódó számlatulajdonosi múlt.
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mindenkor hatályos Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat – Fizetési
számlák (Bankszámlák) c. dokumentumban, és a mindenkor hatályos Lakossági fizetési számlák (bankszámlák)
kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben, továbbá a mindenkor hatályos Hirdetmény a Lakossági fizetési számlák
(bankszámlák) és betéti kártyák – OKÉ 5, OKÉ 6, OKÉ 7 és OKÉ Junior c. dokumentumban, valamint a Lakossági Bázis
Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben foglaltak alapján meghatározott csomagdíj.
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IV. KAMATOK, KÖLTSÉGEK, DÍJAK, JUTALÉKOK
Az egyes díjkedvezmények valamely számlacsomagon történő biztosítása, elszámolása, jóváírása a mindenkor
hatályos, a Lakossági bankszámlákról, betétekről és Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat – Fizetési
számlák (Bankszámlák) c. dokumentumban foglaltak szerint történik.
A jelen Hirdetményben szereplő, aktivitási feltételhez kötött kedvezményeket az aktivitási feltételek fennállása
hiányában nem nyújtja a Bank. Ez esetben a Lakossági Tempó, Net, Jump, Prémium Plusz, Elektronikus
Számlacsomag, valamint a Forint folyószámla kedvezményes díjtételeinek mértéke megegyezik a mindenkor
hatályos, a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben, a Lakossági
forint alapú kártyákról szóló Hirdetményben szereplő, a Lakossági Tempó, Net, Jump, Prémium Plusz,
Elektronikus Számlacsomag, valamint a Forint folyószámla termékre meghirdetett mértékekkel, továbbá az OTP
OKÉ 5, OTP OKÉ 6 Számlacsomagok esetén a kedvezményes díjtételeinek mértéke megegyezik a mindenkor
hatályos, a Hirdetmény a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) és betéti kártyák – OKÉ 5, OKÉ 6, OKÉ 7
és OKÉ Junior című dokumentumban szereplő, az OTP OKÉ 5, OTP OKÉ 6 termékre meghirdetett mértékekkel,
továbbá a Lakossági Bázis Számla kedvezményes díjtételeinek mértéke megegyezik a mindenkor hatályos a
Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben szereplő Lakossági Bázis
Számlára meghirdetett mértékkel.
A Lakossági Tempó, Net, Jump, Prémium Plusz, Elektronikus Számlacsomag, valamint a Forint folyószámla
kamatai és a jelen Hirdetményben nem említett költségek és díjak megegyeznek a mindenkor hatályos, a
Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben szereplő, a Lakossági
Tempó, Net, Jump, Prémium Plusz, Elektronikus számlacsomag, valamint Forint folyószámla termékre
meghirdetett mértékekkel.
A lakossági OTP OKÉ 5 és OTP OKÉ 6 Számlacsomagok kamatai és a jelen Hirdetményben nem említett
költségek és díjak megegyeznek a mindenkor hatályos Hirdetmény a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák)
és betéti kártyák – OKÉ 5, OKÉ 6, OKÉ 7 és OKÉ Junior című dokumentumban meghirdetett mértékekkel.
A Lakossági Bázis Számla kamatai és jelen hirdetményben nem említett költségek és díjak megegyeznek a
Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben szereplő Lakossági Bázis
Számlára meghirdetett mértékekkel.
A Lakossági Bázis, Tempó, Net, Jump, Prémium Plusz, Elektronikus, OTP OKÉ 5, OTP OKÉ 6
Számlacsomaghoz és Forint folyószámlához a kedvezmények igénybevételén keresztül kapcsolódó kártyák,
szolgáltatások és termékek díjainak, költségeinek mértékei a mindenkor hatályos:
• a „Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól” szóló Hirdetményben,
• a „Lakossági forint alapú kártyákról” szóló Hirdetményben,
• az „A hitelkártya termékről 2012. április 2. után kötött szerződések esetén” című Hirdetményben,
• az „American Express Platinum hitelkártya termékről” című Hirdetményben
• a „Hirdetmény a VISA Infinite hitelkártya termékről” című hirdetményben
• a „Hirdetmény a hitelkártya termékről – 2017. július 17-től kötött szerződések esetén” című
Hirdetményben
• az Hirdetmény a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) és betéti kártyák – OKÉ 5, OKÉ 6, OKÉ 7
és OKÉ Junior című Hirdetményben
• a „Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól” szóló Hirdetményben
találhatók meg.
Jelen Hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2019. február 01-től hatályos, HIRDETMÉNY
a Bizalom ajánlatról szóló Hirdetmény.
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A Hirdetmény módosítását az alábbi változás indokolja:

Az akciósan meghirdetett Bizalom ajánlatok és családi kedvezmény meghosszabbításra került
visszavonásig, legkésőbb 2020. február 29-ig.

Közzététel: 2019. február 14.
*Az adott főkártya- és hitelkártyaszámlához tartozó összes vásárlási forgalom: az adott számlához kapcsolódó
több betéti főkártya esetén, az ezekkel kezdeményezett vásárlási tranzakciók, valamint a hitelkártyaszámla
esetén az ahhoz tartozó hitelkártyákkal (fő) végzett tranzakciók együttesen kerülnek figyelembe vételre - a
hitelkártyával végrehajtott vásárlások csak akkor kerülnek figyelembevételre, ha a hitelkártya számla főkártya
birtokosa megegyezik a bankszámla főkártya-birtokosával
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