Інформація про продукцію про відсотки та збори на рахунки в іноземній валюті
(Lakossági Devizaszámla)
Валютний рахунок
Роздрібні валютні рахунки керуються в таких валютах: EUR, USD, CHF, CAD, GBP, SEK, BGN, JPY, CZK, NOK, PLN, TRY.

Щоб отримати спеціальні варіанти заощадження, доступні на рахунках в
іноземній валюті, зверніться до наших колег або відвідайте наш веб-сайт
www.otpbank.hu.
Застосовувані мінімальні та максимальні витрати вказані як «мінімальне
значення» / «максимальне значення».

Рахунки можна відкривати безкоштовно, мінімальної плати за відкриття рахунків немає.
Якщо у вас є рахунки в кількох валютах, плата за ведення рахунку сплачується лише за один рахунок.

Інформація, що міститься в цьому документі, не є вичерпною і надається
лише в інформаційних цілях. Будь-яка відповідальність за друкарські
помилки виключена. Докладні положення та умови наших продуктів і послуг
див. у відповідних Повідомленнях та Правилах бізнесу, доступних у наших
відділеннях та на веб-сайті www.otpbank.hu. У разі будь-яких розбіжностей
між різними мовними версіями документа перевагу має угорська версія.
Модифікації виділено курсивом.

Елементи пакету:
Для рахунку в іноземній валюті не доступні елементи пакету транзакційного рахунку.

КОМІСІЇ ТА ЗБОРИ БАНКІВСЬКОЇ КАРТКИ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДО
РАХУНКУ (**)

УПРАВЛІННЯ РАХУНКАМИ
Комісія за управління рахунком зі знижкою – за умови
дотримання умов, викладених у відповідних Правилах
платіжних послуг
67 форинтів / місяць

із зеленою випискою з
рахунку

67 форинтів / місяць

виписка з рахунку поштою

94 форинта / місяць

Валютна картка Mastercard

Комісія за видачу картки

5,70 EUR

Комісія за картку за перший рік

29,63 EUR

Комісія за управління рахунком – якщо не виконуються
умови, викладені у відповідних Правилах платіжних послуг
Знижена комісія за керування рахунком (*) із зеленою випискою
з рахунку

із зеленою випискою з
рахунку

137 форинтів / місяць

виписка з рахунку поштою

189 форинтів / місяць

Зелені виписки з рахунків доступні Власникам рахунків, які мають доступ лише до своїх виписок в електронному вигляді (через онлайнсервіс OTPdirect).

KAMATOK

На рахунок роздрібної валюти нараховуються відсотки за ставкою та строком дії, зазначеними в
окремо випущеному чинному оголошенні під назвою «Умови нарахування відсотків на рахунок
роздрібної валюти».

Комісія за видачу картки Mastercard в іноземній
валюті
Річна плата за роздрібну картку Mastercard в
іноземній валюті за перший рік
Річна плата за роздрібну картку Mastercard в
іноземній валюті за перший рік

КОМІСІЯ ЗА ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ ЗА ДОПОМОГОЮ БАНКІВСЬКОЇ КАРТКИ, , ЩО
ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РАХУНКУ (**)

Перекази на Ощадний рахунок (грошові перекази або
постійні внутрішньобанківські перекази) між власними
рахунками

Безкоштовно (*)

Регулярні платежі на рахунок OTP START

Безкоштовно (*)

У відділенні OTP
По телефону через OTPdirekt

Між власними
рахунками
0,2% (632 Ft/ 44 504 Ft)
0,15% (632 Ft/ 44 504 Ft)

Через OTPdirekt, телефон і
OTP InternetBank або OTP
MobilBank

0,1% (632 Ft/ 44 504 Ft)

Переказ іноземної валюти
(внутрішній)

Між власними
рахунками

У відділенні OTP
По телефону через OTPdirekt

Через OTPdirekt, телефон і
OTP InternetBank або OTP
MobilBank

Регулярні перекази у
форинтах та іноземній
валюті (внутрішній)

29,63 EUR

Детальні умови, що застосовуються до карток в іноземній валюті, наведено в переважаючому оголошенні
на тему «КАРТКИ В ІНОЕМНІЙ ВАЛЮТИ».

ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ

Грошові перекази у
форинтах (в межах
Угорщини)

5,70 EUR
29,63 EUR

Валюта зняття готівки за допомогою банківської картки завжди визначається правилами конкретної
країни; в Угорщині готівку можна зняти в банкоматах, у відділеннях і в пунктах видачі готівки банківською
карткою у валюті у форинтах. Виняток: євро можна знімати в банкоматах євро, якими керує OTP.

Керується OTP

0,35 EUR + 1,49%

За межами банку

Третьої сторони

3,55 EUR + 0,6%

0,5% (1 555 Ft/ 25 493 Ft)

У відділенні ОТП з банківською
карткою

0,45 EUR + 1,49%

―

У відділенні ОТП без банківської
картки

у разі форинтів: 0,6% (*) / у випадку іноземної
валюти: 0,9% (1029 форинтів / 192106 форинтів)

У сторонньому відділенні з
банківською карткою

3,90 EUR + 0,6%

Банкомат
Внутрішньобанківський
0,5% (991 Ft/ 22 494 Ft)
0,45% (961 Ft/ 22 249 Ft)

Відділення

―
0,4% (949 Ft/ 14 584 Ft)

―

0,2% (632 Ft/ 44 504 Ft)
0,15% (632 Ft/ 44 504 Ft)

0,1% (632 Ft/ 44 504 Ft)

За межами банку
(окрім SEPA)

Внутрішньобанківський
0,5% (779 Ft / 27 416 Ft)
0,45% (779 Ft / 27 416 Ft)

0,4% (779 Ft/ 27 416 Ft)

0,4% (3 000 Ft/ 47 250 Ft)

Іноземний
банкомат

0,35% (3 000 Ft/ 47 250 Ft)

0,30% (3 000 Ft/ 47 250 Ft)

Між власними
рахунками

Внутрішньобанківський

За межами банку

75 Ft

86 Ft

―

Külföldi
bankfiók

Оперує OTP Group

2,73 EUR + 0,6%

Банкомат третьої особи - в ЄЕЗ в
євро

3,55 EUR + 0,6%

Банкомат третьої сторони - в ЄЕЗ, не
в євро та за межами ЄЕЗ

5,47 EUR + 1,82%

З банківською карткою у відділеннях
OTP Group та у відділенні третьої
сторони - в ЄЕЗ в євро

3,90 EUR + 0,6%

З банківською карткою у відділеннях
OTP Group та у відділенні третьої
сторони - в ЄЕЗ, не в євро та за
межами ЄЕЗ

7,08 EUR + 1,82%

У відділенні OTP
У відділенні ОТП з поштовим
платіжним дорученням

OTPdirekt щомісячна плата

Через OTPdirekt онлайн,
телефонний сервіс
Постійні перекази (в межах Угорщини)

Прямий дебет

Детальні умови OTPdirekt включені в «Перелік умов надання послуг OTPdirekt для клієнтів-фіз. осіб».

Для рахунків в іноземній валюті доручення на пряме дебетування
недоступне.
Загальні положення

Детальні правила та умови, що застосовуються до OTPdirekt, доступні, зокрема, в документах під назвою
«Оголошення про послуги OTPdirekt, що надаються клієнтам» та «Перелік положень та умов, що
застосовуються до послуг OTPdirekt, що надаються клієнтам».

ОТП Банк відкриває та веде роздрібні валютні рахунки лише для фізичних осіб-резидентів та нерезидентів, які мають повну
дієздатність, віком від 18 років.
OTP Bank відкриває та керує роздрібними валютними рахунками лише у валютах, зазначених як валюти управління рахунками в
переважаючому Оголошенні щодо процентних ставок та комісій, що застосовуються до роздрібних платіжних рахунків (банківських
рахунків), і кожен рахунок в іноземній валюті даного Власника рахунку повинен мати незалежні номери банківських рахунків.
Якщо не передбачено інше, індивідуальні рахунки Власника рахунку, відкриті в різних валютах, що належать до одного договору,
кваліфікуються як єдиний рахунок (далі разом іменуються: Роздрібний рахунок в іноземній валюті) для цілей усіх положень, включених до
чинних законів, у Правилах платіжних послуг ОТП Банку та в індивідуальному договорі.

" ОБОВЕРДРАФТ (за умови регулярних переказів на рахунок) і
репрезентативний приклад - для договорів, укладених з 15 жовтня 2022 р.»

Доручення прямого дебету недоступні для рахунків в іноземній валюті.

Комісії, зазначені вище, стягуються у валюті даного рахунку.
Інше
"(*) Комісії та переваги, що рекламуються в кампанії. Акційна пропозиція діє до моменту скасування або не пізніше 1-го числа 2-го місяця після оприлюднення рівня інфляції 2022 року. Після відкликання акції, пов'язаної з обліковим записом
Елементи пакету Банк не буде продовжувати надавати перевагу, а елементи пакету рахунку, пов’язані з платіжним рахунком, будуть припинені.
OTP залишає за собою право відновити акційну пропозицію після її відкликання або закінчення терміну дії."
(**) У разі карток, прив’язаних до тих роздрібних банківських рахунків, щодо яких договір було укладено після 31 грудня 2014 року шляхом підписання договору повністю або щодо яких сам договір було укладено до 31 грудня 2014 року, але
клієнт ініціював внесення змін до нього після 31 грудня 2014 року з метою використання іншої схеми рахунку.
Опубліковано: 15 жовтня 2022 року

Діє з 15 жовтня 2022 року по 28 Лютий 2023 року або до анулювання

