HIRDETMÉNY
a Gépkocsinyeremény betétekről
Érvényes: 2021. június 17-től visszavonásig

GÉPKOCSINYEREMÉNY BETÉTEK
Gépkocsinyeremény betétet betétszerződés alapján bankfiókban és - OTPdirekt internetes
szolgáltatáson keresztül - E-gépkocsinyeremény betét formában lehet váltani. 2019. január 1-től új
Gépkocsinyeremény betétkönyv nem nyitható. Az OTP Bank a 2018. december 31-ig megnyitott
Gépkocsinyeremény betétkönyveket a továbbiakban is kezeli és nyilvántartja, a betétkönyvek a többi
Gépkocsinyeremény betéttel együtt részt vesznek a sorsolásokon.

KINEK AJÁNLJUK?
Megtakarítási időtáv
Kockázat



Önnek ajánljuk, ha



minimum 1 hónap
alacsony
egyszerű és kockázatmentes megtakarítási formát keres,
a kamat helyett esélyt szeretne adni egy milliós értékű
nyeremény megszerzésére,
fontos Önnek, hogy betétje OBA biztosított legyen.

Betét elérhetősége

bankfiók, OTP Internetbank

ALAPKAMAT
Lekötési idő

Kamat (évi)

EBKM (évi)

Címletértékek

1 hónap

0,25%

0,25%

5000 Ft*, 10.000 Ft, 20.000 Ft,
50.000 Ft

*5000 Ft-os címlet kizárólag Gépkocsinyeremény betétkönyv formában.
Az alapkamatból az OTP Bank nyereményalapot képez, melyből havonta személygépkocsikat sorsol.
A betétek nyerési esélye - a betét fajtájától függetlenül - a címletértékkel arányos.
PRÉMIUM KAMAT
Lekötési idő

Érvényessége

Prémium kamat és
EBKM (évi)

2020.01.01-től visszavonásig, de
0,02%
legkésőbb 2021.12.31-ig
A Prémium kamatból az OTP Bank külön nyereményalapot képez, melyből a havi nyereménysorsolások
mellett, félévente további személygépkocsikat sorsol ki.
6 hónap

A 2021-ben tartandó extra sorsolások adatai:
Sorsolás időpontja
2021. január 15.
2021. július 15.

Az adott sorsolásban az
alábbi időszakokban
folyamatosan forgalomban
lévő betétek vesznek részt
2020. július 1. – december 31.
2021. január 1. – június 30.

Nyereményautó
1 db Toyota C-HR HSD Comfort*
1 db Toyota C-HR HSD Comfort*

2021. július 1. – december 31.
később kerül meghatározásra
2022. január 17.
* a nyereményautó konkrét típusának változtatási jogát fenntartjuk!
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Nagy összegű Gépkocsinyeremény betét bankfióki visszaváltásának előzetes bejelentési és
időpont foglalási kötelezettsége
Bankfiókban 40 db vagy 2 millió Ft értéket meghaladó Gépkocsinyeremény betétkönyv vagy
Gépkocsinyeremény betét készpénzben történő visszaváltására kizárólag előzetes bejelentés és
időpont foglalás esetén van lehetőség.
A lakossági betétekből származó kamatjövedelmet terhelő adókra vonatkozó információkat „A lakossági
betéti termékek után fizetendő adókról” szóló mindenkor hatályos tájékoztató tartalmazza.
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.
Az OTP Gépkocsinyeremény betétkönyv általános szabályozása a Lakossági Takarékbetétekről szóló
Üzletszabályzatban, míg a Gépkocsinyeremény betét és az E-Gépkocsinyeremény betét általános
szabályozása a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről – Betétek című
Üzletszabályzatban található.
A jelen hirdetményben szereplő betétek az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosítottak. A
betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat Az OTP Bank Általános Üzletszabályzata
tartalmazza.
Jelen hirdetmény a 2020. december 15-től hatályos hirdetmény helyébe lép.
A hirdetmény módosítását a 2021. július 15-én tartandó extra sorsolás nyereményautó darabszámának és
típusának közzététele indokolja.
Jelen hirdetményben a változások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.
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