HIRDETMÉNY
a lakossági Forint és Deviza megtakarítási számlák kamatairól és
költségeiről
Érvényes: 2021. március 01-től visszavonásig

KINEK AJÁNLJUK?
Megtakarítási időtáv
Kockázat

futamidő nélküli megtakarítás
alacsony
• olyan összeggel rendelkezik, melynek nem tudja a felhasználási
idejét.
• olyan összeggel rendelkezik, melyet rövid ideig tud nélkülözni, de
addig is szeretné kamatoztatni.
• kockázatmentes, rövid távú megtakarítást keres.
• fontos Önnek, hogy betétje OBA biztosított legyen.
bankfiók, a Forint Megtakarítási számla OTPdirekt telefonos csatornán
keresztül is elérhető

Önnek ajánljuk, ha

Betét elérhetősége

1. FORINT MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLÁK KAMATOZÁSA – 2016. április 29-től
(Lakossági megtakarítási számla, Elektronikus megtakarítási számla, Prémium megtakarítási számla és Prémium Plusz
megtakarítási számla)
Betét összege
0 – 100.000 Ft

Bevezetés

Sávos kamat
mértéke %-ban (évi)

2001.10.01

EBKM %-ban
(évi)

Megjegyzés

0,00

2007.11.19-től új
0,01
Elektronikus megtakarítási
(2,5 millió Ft)
számla szerződés nem
0,01
köthető.
2.500.001 – 5.000.000 Ft
2016.04.29
0,01
(5 millió Ft)
2010.10.18-tól új Prémium
0,01
megtakarítási számla
5.000.001 – 30.000.000 Ft
2016.04.29
0,01
(30 millió Ft)
szerződés nem köthető.
0,01
30.000.000 Ft felett
2016.04.29
0,01
(50 millió Ft)
A megtakarítás nap végi egyenlegének megállapított összeghatárok közé eső részei mindig az adott sávra vonatkozó kamat
szerint kamatoznak.
100.001 – 2.500.000 Ft

2016.04.29

0,01

2. DEVIZA MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLÁK1 KAMATOZÁSA
A Lakossági deviza-megtakarítási számla kamatainak meghatározásakor a Bank az I. és a II. sávban fix kamatot hirdet, míg a
III. – V. sávban a kamat mértéke az 1 havi LIBOR értékhez kötött az alábbi táblázatban szereplő módon:
.
EUR pénznemben vezetett Deviza-megtakarítási számla
Kamat sáv

Betétösszeg

I. sáv

0- 499,99 EUR

Kamat (évi)

EBKM (évi)

0,00000%

0,00000%

0,01000%

0,00750%

Bevezetés

II. sáv

500- 2.999,99 EUR

III. sáv

3.000- 19.999,99 EUR

1 havi EUR LIBOR – 0,5%

2005.06.10

IV. sáv

20.000- 49.999,99 EUR

1 havi EUR LIBOR – 0,4%

2005.06.10

V. sáv

50.000 EUR és e felett

1 havi EUR LIBOR – 0,3%

2005.06.10

2016.04.29

USD pénznemben vezetett Deviza-megtakarítási számla
Kamat sáv

Betétösszeg

Kamat (évi)

EBKM (évi)

I. sáv

0- 599,99 USD

0,00000%

0,00000%

II. sáv

600- 3.499,99 USD

0,06250%

0,04376%

Bevezetés
2015.01.09

III. sáv

3.500- 21.999,99 USD

1 havi USD LIBOR – 0,5%

2003.11.01

IV. sáv

22.000- 52.999,99 USD

1 havi USD LIBOR – 0,4%

2005.06.10

V. sáv

53.000 USD és e felett

1 havi USD LIBOR – 0,3%

2005.06.10

A Lakossági deviza-megtakarítási számla konkrét kamatmértékeit és azok érvényességi idejét a külön kiadott mindenkor
hatályos Lakossági Devizaszámla kamatok című Hirdetmény tartalmazza.
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3. FORINT ÉS DEVIZA MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLÁK DÍJAI2 – 2021. március 01-től
Forint megtakarítási
számla3
Számlavezetési díj – az zöld
bankszámlakivonttal7
üzletszabályzatban
meghatározott
feltétel bankszámlakivonat
teljesülése esetén6
postázással
Számlavezetési díj – az zöld
bankszámlakivonttal7
üzletszabályzatban
meghatározott feltétel nem bankszámlakivonat
teljesülése esetén6
postázással
Eseti átutalási megbízás bankfiókban, OTPdirekt
telefonos
ügyintézői,
internetes
és
SmartBank
szolgáltatáson, keresztül bankon belül forintban és
devizában
Eseti átutalási megbízás forint megtakarítási számláról
OTP Internetbank és Mobilalkalmazáson keresztül
bankon belül forintban
Készpénzfelvétel
pénztárban, forintban (bankkártya nélkül)
pénztárban, valutában (bankkártya nélkül)
Forint átutalások, bankon belüli deviza átutalások
jóváírása
Bankon kívüli, a számla
Kedvezményes díj8
pénznemétől eltérő deviza
átutalások jóváírása
Normál díj
Bankon kívüli, a számla
Kedvezményes díj8
pénznemével egyező deviza
átutalások jóváírása
Normál díj
Készpénzbefizetés
bankfiókban forintban vagy valutában
postán ügyfél által gyártatott készpénzátutalási
megbízással9 forintban

Deviza megtakarítási
számla4, 5

363 Ft/negyedév

51 Ft/hó

413 Ft/negyedév

65 Ft/hó
303 Ft/negyedév
390 Ft/negyedév

0,20% (601 Ft/42 344 Ft)
0,45% (465 Ft/2 472Ft)

0,60% (689 Ft/8 252 Ft)
0,30% (410 Ft/-)

díjmentes8, 0,60% (688 Ft/-)
0,30% (532 Ft/-)

díjmentes
EUR 100-ig díjmentes;
EUR 100 fölött 2 EUR
0,05% (5,62 EUR/28,10 EUR)

EUR 100-ig díjmentes;
EUR 100 fölött 1,00 EUR
0,05% (5,62 EUR/28,10 EUR)
EUR 100-ig díjmentes;
EUR 100 fölött 1,00 EUR
5,62 EUR

díjmentes
Kedvezményes díj8: díjmentes +
postai közreműködői díj
Normál díj: 108 Ft + postai
közreműködői díj
postán belföldi postautalvánnyal9 forintban Kedvezményes díj8: díjmentes +
belföldi postautalvány telepítési
díja
Normál díj: 108 Ft + belföldi
postautalvány telepítési díja
1 Deviza megtakarítási számla számlavezetési pénznemei: EUR, USD
2 A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formátumban kerül feltüntetésre: (min./max.)
3 A Forint megtakarítási számlánál feltüntetett díjtételek nem vonatkoznak az Elektronikus megtakarítási számlára, Prémium
megtakarítási számlára és Prémium Plusz megtakarítási számlára. Ezen számlákon végezhető tranzakciókat és azok díjtételeit
a mindenkor hatályos Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló hirdetmény tartalmazza.
4 A feltüntetett költségeket, jutalékokat a számla devizanemében számítjuk fel. Az összetett – külön sorban meghirdetett –
tranzakciók esetén a költségminimum külön-külön felszámításra kerül.
5 A devizaszámla pénznemétől eltérő devizanemű (nem forint) tranzakciók esetén további konverziós költség is felszámításra
kerül a mindenkor hatályos Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló hirdetmény VI. Konverziós
költség táblázat alapján.
6 2011. október 1-jétől az egyedüli számlatulajdonos elhalálozásáról hitelt érdemlő tudomásszerzést követően a Bank a
számlavezetési díjat kizárólag a számla pozitív egyenlege erejéig terheli. Fedezet hiányában a terhelés részösszegben
történik. Az egyenleg számítása során a számla/devizaszerződés valamennyi számlájának látra szóló és lekötött betéteinek
összesített egyenlegét vesszük figyelembe. Amennyiben a számlavezetési díj fedezete az esedékességekor a számlán
rendelkezésre áll, a díj terhelése abban az esetben is megtörténik, ha arra a számla egyenlege a terhelés időpontjában nem
nyújt fedezetet. A Bank az előzőekben leírtak szerint jár el abban az esetben is, ha a számlának több tulajdonosa van, és
valamennyi tulajdonos elhalálozása a Banknál hitelt érdemlően bejelentésre kerül.
7 Zöld bankszámlakivonattal azok a Számlatulajdonosok rendelkezhetnek, akik a bankszámlakivonatukat kizárólag
elektronikusan (az adott bankszámla feltételeinek megfelelően OTP internetes szolgáltatáson vagy OTP honlapon keresztül)
érik el.
8 A díjkedvezményt, mentességet a Bank visszavonásig, de legkésőbb a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 2021. évi infláció
közzétételét követő 2. hónap első napjáig biztosítja.
9 A díj a kedvezményezett számláján kerül terhelésre.
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Az itt fel nem sorolt szolgáltatások díjtételei, illetve a díjak esedékességei megegyeznek a Lakossági fizetési számlák
(bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló hirdetmény III. Számlavezetés további költségei, IV. Számlafedezetlenség esetén
felszámított kamat, illetve a VIII. Szolgáltatások, tranzakciók költségeinek, díjainak, jutalékainak esedékessége részekben
feltüntetett feltételekkel.
2006. szeptember 1-étől a lakossági betétekből származó kamatjövedelmet kamatadó fizetési kötelezettség terheli. A
kamatadóra vonatkozó információkat A lakossági betéti termékek után fizetendő adóról szóló mindenkor hatályos tájékoztató
tartalmazza.
A Forint és Deviza megtakarítási számla általános szabályozása a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a
Folyószámlahitelről – Betétek című üzletszabályzatban található.
A Betétes a kamatok, díjak, költségek és egyéb szerződési feltételek számára kedvezőtlen módosítása esetén jogosult a
szerződést a módosítás hatálybalépéséig, 15 napos felmondási idővel díj, költség, vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen
felmondani.
A jelen hirdetményben szereplő betétek az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosítottak. A betétbiztosításra vonatkozó
részletes információkat Az OTP Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza.
Jelen hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2020. június 22-én közzétett, és 2020. július 02-től hatályos a
lakossági Forint és Deviza megtakarítási számlák kamatairól és költségeiről szóló hirdetmény.
A Hirdetmény módosítását az egyes akciósan meghirdetett kedvezmények meghosszabbítása, valamint a 2020. évi infláció - a
fogyasztó árakban bekövetkező emelkedés - indokolja, mely mértékével a megjelölt díjak emelkednek.
A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.
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