Hirdetmény normál és prémium ügyfelek részére az aktuálisan jegyezhető és adagolt kibocsátás útján elérhető
értékpapírok listájáról és termékjellemzőiről
Hatályos: 2021. március 01. napjától

OTP Bank Nyrt.
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága., mint Cégbíróság a 01-10-041585. cégszámon
Központi postacím: 1876 Budapest
Honlap: http://www.otpbank.hu

1

Jelenleg jegyezhető és adagolt kibocsátás keretében elérhető értékpapírok
Érvényes: 2021.03.01. és 2021.03.05. között
Értékpapír
Alapkezelője/
Kibocsátója

1MÁP K2022/10

MÁP+ N2026/10

PMÁP 2023/L

PMÁP 2026/I

Magyar Állam

Magyar Állam

Magyar Állam

Magyar Állam

Értékpapír típusa

Egyéves Magyar
Állampapír

Magyar Állampapír
Plusz

Prémium Magyar
Állampapír

Prémium Magyar
Állampapír

Jegyzési /
értékesítési
időszak

Jegyzési/ értékesítési hely

Jegyzési árfolyam /
Adagolt kibocsátás
árfolyama

2021.03.01.2021.03.05.

ÁKK Zrt-vel megbízási szerződést kötött
forgalmazóknál és a Magyar
Államkincstár állampénztári irodáinál.
Befektetési szolgáltatást végző OTP Bank
Nyrt. Fiókok, és
az OTP Bank Nyrt. által biztosított
4
elektronikus szolgáltatások

2021.03.01.2021.03.05

ÁKK Zrt-vel megbízási szerződést kötött
forgalmazóknál és a Magyar
Államkincstár állampénztári irodáinál.
Befektetési szolgáltatást végző OTP Bank
Nyrt. Fiókok, és
az OTP Bank Nyrt. által biztosított
elektronikus szolgáltatások 4

2020.04.20 2021.04.20.

ÁKK Zrt-vel megbízási szerződést kötött
forgalmazóknál és a Magyar
Államkincstár állampénztári irodáinál.
naponta eltérő,
Befektetési szolgáltatást végző OTP Bank
névérték +
Nyrt. Fiókok, és
felhalmozott kamat
az OTP Bank Nyrt. által biztosított
4
elektronikus szolgáltatások

2021.01.19 2022.01.19

ÁKK Zrt-vel megbízási szerződést kötött
forgalmazóknál és a Magyar
Államkincstár állampénztári irodáinál.
naponta eltérő,
Befektetési szolgáltatást végző OTP Bank
névérték +
Nyrt. Fiókok, és
felhalmozott kamat
az OTP Bank Nyrt. által biztosított
4
elektronikus szolgáltatások

100%

100%

EHM

1

2.47%

Fix esedékesség fizetés időpontja és mértéke
(kamat- vagy hozamfizetés és tőkefizetés)

Értékpapírszámla
típusok, amiken az
adott értékpapír
frogalmazható

Normál,
Tartós Befektetési,
Fix kamatozás: a lejáratkor kifizetendő kamat mértéke:
Nyugdíjévi 2,50% (2,50% p.a.)
előtakarékossági,
Tőkefizetés: lejáratkor
Stabilitás Megtakarítási
és START
értékpapírszámla

Jegyzési /
adagolt
kibocsátási
megbízás
díja

Értékpapírszámlán történő
jóváírás napja

Kamatszámítás kezdő
napja/
Kibocsátás
napja

Lejárat napja

Futamidő
(jóváírás
napjától a
lejárat napjáig
évben kifejezve)

Ajánlott
min.
időtáv

OTP általi
kockázati
besorolás

Forgalmazási
devizanem

Kibocsátási
garancia

díjmentes

2021.03.09

2021.03.09

2022.03.09

1.00

lejáratig

alacsony (2)

forint

állami
garancia,
tőkevédelem
lejáratkor

OTC

Másodlagos
forgalmazás
módja az OTP
Bank Nyrt-nél

2

4.95%

Fix sávos kamatozás:
I. kamatfizetési nap 2021.09.08 = 3,50% p.a.
II. kamatfizetési nap 2022.03.08 = 4,00% p.a.
III. kamatfizetési nap 2023.03.08 = 4,50% p.a.
IV. kamatfizetési nap 2024.03.08 = 5,00% p.a.
V. kamatfizetési nap 2025.03.08 = 5,50% p.a.
VI. kamatfizetési nap 2026.03.08 = 6,00% p.a.
Tőkefizetés lejáratkor.

Normál,
Tartós Befektetési,
Nyugdíjelőtakarékossági,
Stabilitás Megtakarítási
és START
értékpapírszámla

díjmentes

2021.03.08

2021.03.08

2026.03.08

1.00

lejáratig

mérsékelt (3)

forint

állami
garancia,
tőkevédelem
lejáratkor

OTC 2

Ø

Évente változó kamatozás. I. kamatperiódus
2021.05.31-ig: 3,4% (kamatbázis) + 1,0%
(kamatprémium) = 4,40 % p.a.
5
Tőkefizetés lejáratkor.

Normál,
Tartós Befektetési,
Nyugdíjelőtakarékossági,
Stabilitás Megtakarítási
és START
értékpapírszámla

díjmentes

jegyzést követő
munkanapon

2020.04.21

2023.05.31

3.11

lejáratig

mérsékelt (3)

forint

állami
garancia,
tőkevédelem
lejáratkor

OTC 2

Normál,
Tartós Befektetési,
Nyugdíjelőtakarékossági,
Stabilitás Megtakarítási
és START
értékpapírszámla

díjmentes

jegyzést követő
munkanapon

2021.01.20

2026.07.20

5.50

lejáratig

közepes (4)

forint

állami
garancia,
tőkevédelem
lejáratkor

OTC 2

Ø

Évente változó kamatozás. I. kamatperiódus
2021.07.20-ig: 3,3% (kamatbázis) + 1.25%
(kamatprémium) = 4,55% p.a.
Tőkefizetés lejáratkor.5

Az aukció keretében elérhető értékpapírok jellemzőiről és az aukció feltételeiről az OTP Bank Nyrt. Bankfiókjaiban vagy az OTP Bank Nyrt. honlapján tájékozódhat.
A Prémium Magyar Állampapír adagolt kibocsátás útján kerül forgalomba hozatalra, az értékpapír jellemzőiről és a forgalmazás feltételeiről az OTP Bank Nyrt. bankfiókjaiban vagy az OTP Bank Nyrt. honlapján tájékozódhat.
A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetési vagy pénzügyi elemzésnek, befektetésre való ösztönzésnek, a benne foglalt adatok tájékoztató jellegűek. Az adatok, illetve információk becslésen alapulnak, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós
jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó, megbízható következtetéseket levonni. Az értékpapírok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. Jelen tájékoztatóban feltüntetett hozamok bruttó, nem évesített hozamok (kivéve ahol ez feltüntetésre kerül), amelyekből a hatályos jogszabályok szerinti adó
levonásra kerülhet. Jelen kiadványban foglaltak alapján hozott egyedi döntésekért, illetőleg befektetésekért az OTP Bank felelősséget nem vállal, ezzel kapcsolatosan az OTP Bankkal szemben igény nem érvényesíthető. A termékek, szolgáltatások és az akciók részletes feltételeit és díjait a bankfiókokban és a www.otpbank.hu honlapon megtalálható Befektetési Szolgáltatási
Üzletági Üzletszabályzat, annak mellékletei és a vonatkozó hirdetmények tartalmazzák.
Az OTP Kötvényekre vonatkozó további információkat és részletes feltételeket a Kötvények forgalomba hozatalára vonatkozó Alaptájékoztató, annak kiegészítése és a Végleges Feltételek tartalmazzák, amelyek megtalálhatók a www.otpbank.hu oldalon, továbbá az értékpapír forgalmazással foglalkozó OTP Bank fiókokban. A kötvények árfolyama a futamidő alatt változik, a
futamidő lejárata előtt csak az aktuális árfolyamon értékesíthető a kötvény, ami jelentős árfolyamveszteséggel is járhat. A nem forintban denominált befektetések árfolyamkockázatnak vannak kitéve.
Az egyéb feltüntetett értékpapírokra vonatkozó információkat és részletes feltételeket az értékpapír forgalomba hozatalára vonatkozó tájékoztatók, alaptájékoztatók, azok kiegészítése, a végleges feltételek és egyéb jogszabály által meghatározott forgalomba hozatali dokumentumok tartalmazzák, amelyek megtalálhatók a kibocsátó honlapján, a www.otpbank.hu oldalon,
továbbá az értékpapír forgalmazással foglalkozó OTP Bank fiókokban.
Rövidítések, magyarázatok:
1
EHM: Egységes Hozam Mutató
2
OTC: olyan, értékpapír bármilyen formában történő adásvételére irányuló szerződés, amelynek megkötésére a Tőzsde, és más szabályozott piac által erre a célra üzemeltetett rendszeren kívül kerül sor, és amelyre a Tőzsde, valamint más szabályozott piac szabályzatai nem vonatkoznak.
3
OBA:Országos Betétbiztosítási Alap: Az OTP Bank Nyrt-nél elhelyezett betétek, valamint az OTP kötvények biztosítási feltételeire vonatkozó tájékoztatás elérhető az OTP Bank Általános Üzletszabályzatában, amelyik elérhető a www.otpbank.hu weboldalon, illetve a bankfiókokban .
4

OTP Bank Nyrt. által biztosított elektronikus szolgáltatások: OTPdirekt telefonos szolgáltatás, OTPdirekt internetes szolgáltatás, valamint OTPdirekt Bróker szolgáltatás, továbbá Privát Banki Híváskezelő és telefax.

5

Prémium Magyar Állampapírok esetében a kamatbázis – az első kamatperiódus kivételével - megegyezik a megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, azzal, hogy amennyiben ez az érték negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal, azaz nulla százalékkal
egyenlő. A kamatprémium mértéke a futamidő alatt nem változik.
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