
1 / 8 
 

 

 
Díjjegyzék 

 

 

Számlavezető neve:  OTP Bank Nyrt.  

Számla megnevezése:  Bázis számla HUF – Minimum számla ajánlat 

Dátum:    2020.05.26 

 Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt 

tájékoztatást. Segítséget ad továbbá az említett díjaknak a más számlákhoz kapcsolódó díjakkal való 

összehasonlításához. 

 A számlához kapcsolódó, de itt fel nem sorolt egyéb szolgáltatások igénybevételéért további díjak 

számíthatók fel. Teljes körű tájékoztatás itt található. 

- OTP Bank Általános Üzletszabályzata 

- Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról 

- Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat - Fizetési 

számlák (bankszámlák) 

- Hirdetmény a Lakossági Bázis és Junior számla kamatairól és díjairól 

- Hirdetmény a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól 

- Hirdetmény a Bizalom ajánlatról 

- Hirdetmény a munkáltatói Arany ajánlatról 

- Hirdetmény a munkáltatói Arany ajánlatról szakszervezeti tag ügyfelek számára 

- Hirdetmény a munkáltatói Platina ajánlatról 

- Hirdetmény a munkáltatói Platina ajánlatról szakszervezeti tag ügyfelek 

- Hirdetmény a munkáltatói Gyémánt ajánlatról 

- Hirdetmény az OTP Bank Nyrt. „csoportos beszedési akciójáról” 

- Üzletszabályzat - Lakossági OTPdirekt 

- Hirdetmény a lakossági ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról 

- OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 

- Betéti Kártya Üzletszabályzat 

- Hirdetmény a Lakossági forint alapú kártyákról 

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

díjmentes készpénzfelvétel hirdetmény 

- Hirdetmény az OTP Bank által kibocsátott betéti kártyákba épített GB680 Balesetbiztosításról és 
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Asszisztencia-szolgáltatásokról 

- Üzletszabályzat a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről –Folyószámlahitel 

- Hirdetmény a Lakossági Folyószámlahitel kamatairól, valamint díj- és költségtételeiről 

- Üzletszabályzat a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről – BETÉTEK 

- Lakossági lekötött forint betétek kamatai című Hirdetmény 

- Hirdetmény az akciós betétlekötések általános feltételeiről 

- Hirdetmény a külföldi fizetőeszközök forgalmazásáról 

- Hirdetmény a lakossági bankszámlák (fizetési számlák és betétszámlák) árfolyam-alkalmazásáról 

- Valuta- és devizaárfolyamok: https://www.otpbank.hu/portal/hu/Arfolyamok/OTP 

 Az e dokumentumban használt kifejezéseket ismertető fogalomtár díjmentesen elérhető. 

  

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Arfolyamok/OTP
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Szolgáltatások Díjak 

Általános számlaszolgáltatások 
Számlavezetés Kedvezmény nélküli 

számlavezetési és 
csomagdíj elektronikus 
kivonattal 

Havi díj 999 Ft 

Teljes éves díj 11988 Ft 

 Kedvezmény nélküli 
számlavezetési és 
csomagdíj papír alapú 
kivonattal 

Havi díj 1053 Ft 

Teljes éves díj 12636 Ft 

A következőkből álló 
szolgáltatáscsomagot 
tartalmazza: 

 OTPdirekt 
szolgáltatás - 
kizárólag lekérdezési 
funkciókkal 0 Ft 

A kereten felül igénybe 
vett szolgáltatásokért 
külön díjat számítunk fel. 

  

 

 Számlazárás díja  0 Ft 

 Számlaváltás díja  0 Ft 

 Látra szóló kamatláb  0,01% 

 EBKM értéke  0,01% 

Internetbanki és 
mobilalkalmazási 
szolgáltatás 

   

  A szolgáltatás nem áll rendelkezésre 

SMS-szolgáltatás    
[OTPdirekt szolgáltatás] Aláíró sms üzenet díja 

(db) 
Bejelentkezési üzenet 
Digi Mobil 
telefonszámra 

18 Ft 

  Bejelentkezési üzenet 
Magyar Telekom 
hálózatban 

11 Ft 

  Bejelentkezési üzenet 
Telenor hálózatban 

13 Ft 

  Bejelentkezési üzenet 
Vodafone/UPC Mobil 
hálózatába 

10 Ft 

  Bejelentkezési üzenet 
EU-n belül/kívül külföldi 
számra 

22 Ft 

 Értesítő/egyéb sms 
üzenet díja (db) 

Díjtípust nem alkalmazzuk 

 Sms szolgáltatás/ 
csomag díja 

Havi díj 0 Ft 

Teljes éves díj 0 Ft 

Telefonos banki 
szolgáltatás 
[OTPdirekt szolgáltatás] 

 

A szolgáltatás nem áll rendelkezésre 
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Szolgáltatások Díjak   

Fizetések (Kivéve kártyás fizetések) 
Átutalás belföldön 
forintban 

   

 Számlavezetőn kívül 
elektronikusan 

 0,35% (min.235 Ft/ 
max.10630 Ft) 

 Számlavezetőn kívül 
telefonon 

 0,35% (min.235 Ft/ 
max.10630 Ft) 

 Számlavezetőn kívül 
papír alapon (fiókban) 

 0,5% (min.480 Ft/ 
max.10630 Ft) 

 Számlavezetőn belül 
elektronikusan 

 0,35% (min.235 Ft/ 
max.10630 Ft) 

 Számlavezetőn belül 
telefonon 

 0,35% (min.235 Ft/ 
max.10630 Ft) 

 Számlavezetőn belül 
papír alapon (fiókban) 

 0,5% (min.480 Ft/ 
max.10630 Ft) 

Rendszeres átutalás    
 Forintban 

számlavezetőn kívül 
elektronikusan 

 0,4% (min.157 Ft 
/max. - ) 

 Forintban 
számlavezetőn kívül 
telefonon 

 0,4% (min.157 Ft 
/max. - ) 

 Forintban 
számlavezetőn kívül 
papír alapon (fiókban) 

 0,4% (min.157 Ft 
/max. - ) 

 Forintban 
számlavezetőn belül 
elektronikusan 

 0,4% (min.75 Ft 
/max. - ) 

 Forintban 
számlavezetőn belül 
telefonon 

 0,4% (min.75 Ft 
/max. - ) 

 Forintban 
számlavezetőn belül 
papír alapon (fiókban) 

 0,4% (min.75 Ft 
/max. - ) 

Beszedés    
 Forintban 

számlavezetőn kívül 
elektronikusan 

 48 Ft + 0,3% 

 Forintban 
számlavezetőn kívül 
telefonon 

 48 Ft + 0,3% 

 Forintban 
számlavezetőn kívül 
papír alapon (fiókban) 

 48 Ft + 0,3% 

 Forintban 
számlavezetőn belül 
elektronikusan 

 48 Ft + 0,3% 

 Forintban 
számlavezetőn belül 
telefonon 

 48 Ft + 0,3% 

 Forintban 
számlavezetőn belül 
papír alapon (fiókban) 

 48 Ft + 0,3% 
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Szolgáltatások Díjak   

Átutalás euróban 
(SEPA) 

   

 Külföldre elektronikusan  0,35% (min.235 Ft/ 
max.10630 Ft) 

 Külföldre telefonon  0,35% (min.235 Ft/ 
max.10630 Ft) 

 Külföldre papír alapon 
(fiókban) 

 0,5% (min.480 Ft/ 
max.10630 Ft) 

 Belföldre elektronikusan  0,35% (min.235 Ft/ 
max.10630 Ft) 

 Belföldre telefonon  0,35% (min.235 Ft/ 
max.10630 Ft) 

 Belföldre papír alapon 
(fiókban) 

 0,5% (min.480 Ft/ 
max.10630 Ft) 

Átutalás egyéb 
devizában 

   

 Külföldre elektronikusan  0,3% (min.2.770 Ft 
/max. 43.530 Ft) 

 Külföldre telefonon  0,35% (min.2.770 Ft 
/max. 43.530 Ft) 

 Külföldre papír alapon 
(fiókban) 

 0,4% (min.2.770 Ft 
/max. 43.530 Ft) 

 Belföldre elektronikusan  0,3% (min.2.770 Ft 
/max. 43.530 Ft) 

 Belföldre telefonon  0,35% (min.2.770 Ft 
/max. 43.530 Ft) 

 Belföldre papír alapon 
(fiókban) 

 0,4% (min.2.770 Ft 
/max. 43.530 Ft) 

Deviza jóváírás    
 Számlavezetőn kívülről 

a fizetési számla 
pénznemével egyező 
devizában 

 0 Ft 

 Számlavezetőn kívülről 
a fizetési számla 
pénznemétől eltérő 
devizában 

 0,05%(min.5,44 EUR/ 
max.27,20 EUR) 

 Számlavezetőn belül a 
fizetési számla 
pénznemével egyező 
devizában 

 0 Ft 

 Számlavezetőn belül a 
fizetési számla 
pénznemétől eltérő 
devizában 

 0 Ft 

Kártyák és készpénz 

Betétikártya-
szolgáltatás 

   

[Mastercard Online Next 
kártya] 

Főkártya 
gyártási/kibocsátási díja 

 2172 Ft 

 Főkártya első éves díja  3984 Ft 

 Főkártya éves díja a 
második évtől 

 3984 Ft 
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Szolgáltatások Díjak   

Hitelkártya-
szolgáltatás 

A szolgáltatás nem áll rendelkezésre 

Betéti- vagy 
hitelkártyával történő 
vásárlás belföldön 

   

 Betéti kártyával történő 
vásárlás belföldön 

 0 Ft 

 Hitelkártyával történő 
vásárlás belföldön 

 Díjtípust nem 
alkalmazzuk 

Betéti- vagy 
hitelkártyával történő 
vásárlás külföldön 

   

 Betéti kártyával történő 
vásárlás külföldön 

 0 Ft 

 Hitelkártyával történő 
vásárlás külföldön 

 Díjtípust nem 
alkalmazzuk 

Készpénzfelvétel 
belföldön 

   

 Bankkártya nélkül 
fiókban 

Forintban/Valutában 212 Ft + 1,49 % 

 Betéti bankkártyával 
saját ATM-ből 

 108 Ft + 1,49 % 

 Betéti bankkártyával 
idegen ATM-ből 

 1081 Ft + 0,6 % 

 Betéti bankkártyával 
saját fiókban 

 218 Ft + 1,49 % 

 Betéti bankkártyával 
idegen fiókban 

 1189 Ft + 0,6 % 

 Betéti bankkártyával 
postán 

 327 Ft + 1,49% 

 Hitelkártyával saját 
ATM-ből 

 Díjtípust nem 
alkalmazzuk 

 Hitelkártyával idegen 
ATM-ből 

 Díjtípust nem 
alkalmazzuk 

 Hitelkártyával saját 
fiókban 

 Díjtípust nem 
alkalmazzuk 

 Hitelkártyával idegen 
fiókban 

 Díjtípust nem 
alkalmazzuk 

 Hitelkártyával postán  Díjtípust nem 
alkalmazzuk 
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Szolgáltatások Díjak   

Készpénzfelvétel 
külföldön 

   

 Betéti bankkártyával 
saját számlavezető 
(csoport) által 
üzemeltetett ATM-ből 

 2,52 EUR + 0,6 % 

 Betéti bankkártyával 
idegen ATM-ből 

EGT államokban nem 
euróban és EGT 
államokon kívül 

5,03 EUR + 1,82 % 

 Betéti bankkártyával 
saját számlavezető 
(csoport) fiókjában 

EGT államokban nem 
euróban és EGT 
államokon kívül 

6,52 EUR +1,82 % 

 Betéti bankkártyával 
idegen fiókban 

EGT államokban nem 
euróban és EGT 
államokon kívül 

6,52 EUR +1,82 % 

 Hitelkártyával saját 
számlavezető (csoport) 
által üzemeltetett ATM-
ből 

 Díjtípust nem 
alkalmazzuk 

 Hitelkártyával idegen 
ATM-ből 

 Díjtípust nem 
alkalmazzuk 

 Hitelkártyával saját 
számlavezető (csoport) 
fiókjában 

 Díjtípust nem 
alkalmazzuk 

 Hitelkártyával idegen 
fiókban 

 Díjtípust nem 
alkalmazzuk 

Készpénzbefizetés 
belföldön 

   

 Forint 
készpénzbefizetés 
saját ATM-be 

33 Ft + 0,25 % 

 Forint 
készpénzbefizetés 
saját fiókban 

 0 Ft 

 Forint 
készpénzbefizetés 
idegen fiókban 

 Díjtípust nem 
alkalmazzuk 

 Forint 
készpénzbefizetés 
postán POS-on 

 197 Ft + 0,3 % 
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Folyószámlahitelek és kapcsolódó szolgáltatások 

Folyószámlahitel    
[Rendszeres jóváírás 
fedezete melletti 
folyószámlahitel] 

Hitelkamat éves 
mértéke 

2020. december 31-ig tartó 
kedvezményes időszakban 
5,75% 

21,26% 

Kereskedelmi 
kommunikációban 
szereplő THM értéke 

2020. december 31-ig tartó 
kedvezményes időszakban 
5,9% 

25,2% 

Hitelbírálati díj  Díjtípust nem 
alkalmazzuk 

Kezelési költség 2020. december 31-ig tartó 
kedvezményes időszakban 
évi 0,00% (min. 0 Ft/hó / max. 
- ) 

évi 1,05% (min. 391 
Ft/hó / max. - ) 

Rendelkezésre tartási 
jutalék 

 0 Ft 

Késedelmi kamat éves 
mértéke 

Számlafedezetlenség  esetén 
felszámított kamat 

30% 

Egyéb szolgáltatások 

Limitmódosítás    
 Vásárlási 

limitmódosítás 
elektronikusan 

 24 Ft 

 Vásárlási 
limitmódosítás 
telefonon 

 24 Ft 

 Vásárlási 
limitmódosítás papír 
alapon (fiókban) 

 24 Ft 

 ATM készpénzfelvételi 
limit módosítása 
elektronikusan 

 24 Ft 

 ATM készpénzfelvételi 
limit módosítása 
telefonon 

 24 Ft 

 ATM készpénzfelvételi 
limit módosítása papír 
alapon (fiókban) 

 24 Ft 

Igazolások kiállítása 
és rendelkezésre 
bocsátása 

   

 Postai úton kiküldött 
rendszeres havi 
bankszámlakivonat 
másolata papír alapon 

 862 Ft 

 Fedezetigazolás  879 Ft 

 Számlaegyenleg 
igazolás 

 879 Ft 

 Egyéb igazolás  879 Ft 

 

 


