ОГОЛОШЕННЯ
про рахунок для фізичних осіб EU Alap
Набуває чинності: з 1 березня 2022 року

Згідно з Постановою Уряду №262/2016 (VIII.31.), починаючи з 15 жовтня 2016 року OTP Bank Nyrt.
вводить та обслуговує рахунок для фізичних осіб EU Alap.

I. УМОВИ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ
Заявка на відкриття рахунку EU Alap може бути поданою виключно такою фізичною особою,
яка має право на перебування в одній із держав ЄЕЗ.
Право на перебування може бути підтверджено такими документами:
- для громадян Угорщини: картка прописки
- для громадян ЄЕЗ та членів їх сімей: реєстраційне посвідчення
- в інших випадках: документ, що підтверджує право на перебування, карта резидента,
дозвіл на перебування, дозвіл на проживання в ЄС, тимчасовий дозвіл на проживання,
блакитна карта ЄС
Заявник у письмовій формі підтверджує, що не має розрахункового рахунку в форинтах ані
в OTP Bank, ані в будь-якого іншого постачальника розрахунково-касових послуг в Угорщині,
або такий розрахунковий рахунок було закрито, або право заявника розпоряджатися таким
рахунком було припинено.

-

-

II. ТАРИФИ ТА ПІЛЬГИ У ЗВ'ЯЗКУ З РАХУНКОМ EU ALAP
Позиція
Обслуговування рахунку
Зняття готівки
- Дві (2) операції зі зняття готівки з рахунку EU Alap
в банкоматі в Угорщині, загальна сума яких не перевищує1
150.000 форинтів, АБО
- Одна (1) операція зі зняття готівки без використання
банківської картки у відділенні OTP Bank, сума якої не
перевищує1 50.000 форинтів.
OTP Bank надає вищезгадані можливості для зняття готівки
без комісії сукупно – у межах спеціальної пропозиції,
незалежно від їх позначення як альтернативних варіантів – до
скасування акції, але максимум до першого (1) числа другого
місяця після опублікування офіційних даних щодо інфляції за
2022 рік.

-

зняття готівки в форинтах банківською карткою через POSтермінал у відділеннях OTP Bank

Пільгові тарифи, пов'язані з банківськими картами
- комісія за випуск картки
- оплата покупок за допомогою банківської картки,
незалежно від кількості операцій

Тариф
1.566 Фт/місяць

безкоштовно

Стягується згідно
з умовами, зазначеними
в Оголошенні «Про
форинтові банківські
картки для фізичних осіб».
безкоштовно
безкоштовно

1Якщо

сума вищезгаданих безкоштовних операцій перевищує встановлені ліміти (150.000 форинтів для зняття
готівки в банкоматі та 50.000 форинтів для зняття готівки у відділенні банку), то з суми, що перевищує
безкоштовний ліміт, стягується пропорційна комісія.
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-

внесення готівки за допомогою картки через POS-термінал
у відділенні OTP Bank

Виконання групових та інших інкасових доручень
незалежно від їх кількості

безкоштовно
0 Фт

Позиція

Тариф

Разові та регулярні перекази в форинтах по Угорщині
Чотири (4) разові платіжні доручення та необмежена кількість
регулярних платіжних доручень клієнта на суму, що не
перевищує 100.000 форинтів.
У межах спеціальної пропозиції OTP Bank знімає обмеження на
кількість
безкоштовних
разових
платіжних
доручень
(4 доручення) до скасування акції, але максимум до першого
(1) числа другого місяця після опублікування офіційних даних
щодо інфляції за 2022 рік.

0 Фт

Внесення готівки в угорських форинтах у відділеннях банку

0 Фт

Стосовно рахунку EU Alap можна зробити заявку на зняття готівки без комісії згідно зі статтею 36/A
Закону № LXXXV від 2009 року про розрахунково-касове обслуговування. Можливістю зняття
готівки без комісії можна скористатися – незалежно від подання заявки – на підставі Постанови
Уряду № 262/2016 (VIII.31.) про доступ до базового рахунку, параметри базового рахунку і тарифи
за його використання, а також згідно з умовами спеціальної пропозиції, наведеними в Розділі II
(Тарифи та пільги у зв'язку з рахунком EU Alap).
Якщо Власник рахунку незаконно скористався можливостями, що надаються рахунком EU Alap,
OTP Bank має право заднім числом, однією сумою стягти з нього комісії та збори за пільговими
операціями, включеними до тарифу EU Alap.

III. ВІДСОТКОВІ СТАВКИ, ДОДАТКОВІ КОМІСІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ЗА
ОГОЛОШЕННЯМ
Відсоткові ставки щодо рахунку для фізичних осіб EU Alap, тарифи, не згадані в цьому Оголошенні,
та інші умови за оголошенням збігаються з тарифами та умовами, встановленими для тарифного
плану для фізичних осіб Bázis в актуальній редакції Оголошення «Про відсоткові й тарифи за
тарифними планами Bázis та Junior для фізичних осіб».
У разі рахунку для фізичних осіб EU Alap щорічна плата за обслуговування однієї (1) прив'язаної
до рахунку дебетової картки за поточний рік списується заднім числом, не раніше останнього
місяця цього року.
При здійсненні пожертвувань через сервіси OTP InternetBank та OTP MobilBank, у межах спеціальної
пропозиції комісія за переказ не стягується до скасування акції, але максимум до першого (1) числа
другого місяця після опублікування офіційних даних щодо інфляції за 2022 рік; при користуванні сервісом
для пожертвувань переказ не зменшує щомісячний ліміт пільгових переказів, встановлений у Розділі II.

IV. БАНКІВСЬКІ ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ, ПОВ'ЯЗАНІ З РАХУНКОМ EU
ALAP
До рахунку EU Alap можна прив’язати тільки одну картку типу Mastercard Online Next на умовах,
зазначених в Регламенті про дебетові картки (Розділ II – Дебетові та передоплачені картки для
фізичних осіб). Не згадані в цьому Оголошенні тарифи за обслуговування дебетової картки, а
також послуги, що мають відношення до рахунку для фізичних осіб EU Alap завдяки використанню
пільг, наведено в актуальній редакції таких документів:
- Оголошення «Про відсоткові ставки й тарифи за тарифними планами Bázis та Junior для
фізичних осіб»,
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-

-

Оголошення «Про відсоткові ставки й тарифи за розрахунковими (банківськими) рахунками
для фізичних осіб»,
Оголошення «Про форинтові банківські картки для фізичних осіб».

Зміни, які були внесені до Оголошення, виділено в тексті курсивом.
Згідно з пунктом 6.1 розділу V. (Заключні положення) тома «Розрахункові рахунки (банківські
рахунки)» Регламенту про банківські рахунки, вклади та овердрафт для фізичних осіб, якщо
відсоткові ставки, комісії, збори або інші умови договору було змінено в невигідному для Власника
рахунку напрямку, Власник рахунку має право негайно скасувати договір до дати, що передує вступу
такої зміни в силу, без будь-яких комісій, зборів або інших платіжних зобов'язань.
Одночасно з набуттям чинності цього Оголошення скасовується дія Оголошення «Про рахунок
для фізичних осіб EU Alap», яке було опубліковано 12 лютого 2021 року і набуло чинності 1 березня
2021 року.
Внесення змін до Оголошення було обґрунтовано запровадженням спеціальної пропозиції щодо
звільнення від комісії разових переказів у межах сервісу для здійснення пожертвувань,
продовженням пільг, оголошених у межах окремих спеціальних пропозицій, а також інфляцією
(зростанням споживчих цін) у 2001 році, яка призвела до підвищення деяких тарифів.
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