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KINEK AJÁNLJUK? 
 

Megtakarítási időtáv gyámság/gondnokság időtartama 

Kockázat alacsony 

Kinek ajánljuk 
 a gyámság alatt álló kiskorúak megtakarításának kezelésére 

 gondnokoltak megtakarításának kezelésére 

Betét elérhetősége gyámhivatali határozat alapján bankfiókban 
  

I. GYÁMHATÓSÁGI FORINTSZÁMLA 
 

1. LÁTRA SZÓLÓ BETÉT – 2019.07.01-től 
 

Futamidő  Lekötés nélkül 

Kamat/EBKM mértéke (évi)1 0,10% 

1 A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett - 2019. március, április és május – havi inflációs adatok 
számtani átlaga – 0,50%, de minimum a mindenkori jegybanki alapkamat - 3,50% és legfeljebb a mindenkori 
jegybanki alapkamat - 1,00%. A meghirdetett havi inflációs adatok alapján számított kamat egy-egy naptári 
negyedévre vonatkozó érvényességgel kerül meghatározásra, a mindenkori jegybanki alapkamat változás 
figyelembe vétele mellett. 

A gyámhatósági státusz megszűnését követően a Lakossági Forint Folyószámla mindenkor hatályos látra szóló 
kamata kerül elszámolásra. 

 
 
 

2. LEKÖTÖTT BETÉTEK – 2016.05.25-től 
 

Betét neve 6 hónapos lekötött betét 2 éves lekötött betét 

Futamidő  6 hónap 24 hónap 

Kamatozás típusa fix kamatozás fix kamatozás 

Kamat/EBKM mértéke 
(évi) 

jegybanki alapkamat - 0,70%; 

jelenleg 0,20% 

jegybanki alapkamat - 0,50%; 

jelenleg 0,40% 

Kamat jóváírása futamidő végén futamidő végén 
 

A lejárat előtt felvett lekötött betét kamata megegyezik a Gyámhatósági forintszámla látra szóló kamatával. Az 
esetleges jegybanki kamatváltozások automatikusan érvényesítésre kerülnek. 
 

3. KÖLTSÉGEK, DÍJAK 
 

2019.03.01-től hatályos költségek, díjak 

Számlavezetési díj 
Díjmentes 

Bankon belülre történő eseti forint és deviza átutalás – saját számlák között 

Bankon belülre történő eseti forint és deviza átutalás – nem saját számlák között 
0,30% (- / 6.322 Ft) 

Bankon kívülre történő eseti forint és deviza átutalás 

Készpénzfelvétel pénztárban, forintban (bankkártya nélkül) Díjmentes  
 
 

Az itt fel nem sorolt szolgáltatások díjtételei a Lakossági Forint Folyószámla költségeivel egyeznek meg. Ezen 
díjtételeket és az egyéb hirdetményi meghatározásokat a mindenkor hatályos a Lakossági fizetési számlák 
(bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetmény tartalmazza. 

 

 

 

II. GYÁMHATÓSÁGI DEVIZASZÁMLA 
 
 

 1.  LÁTRA SZÓLÓ BETÉT 
 

Futamidő  Lekötés nélkül 

Kamat/EBKM mértéke (évi)2 

A kamat – összeghatártól függetlenül – megegyezik a naptári negyedév 
első napján a 3.000 és 9.999,99 EUR vagy ennek megfelelő más 

devizaértékre vonatkozóan a három hónapra lekötött devizabetétre 
jegyzett kamattal, mely a negyedév folyamán változatlan. 

Kamat jóváírása Év végi számlazáráskor, illetve a számla megszüntetésekor történik. 
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2 A külön kiadott mindenkor érvényes Lakossági devizaszámla kamatok című Hirdetmény szerinti mértékkel és 
érvényességgel kamatozik. 

A gyámhatósági státusz megszűnését követően a Lakossági devizaszámla mindenkor hatályos egy évre 
lekötött betéti kamata kerül elszámolásra. 

 
 
 

2. KÖLTSÉGEK, DÍJAK 
 

 

2019.03.01-től hatályos költségek, díjak 

Számlavezetési díj 
Díjmentes 

Bankon belülre történő eseti forint és deviza átutalás – saját számlák között 

Bankon belülre történő eseti forint és deviza átutalás – nem saját számlák között 
0,30% (- / 6.322 Ft) 

Bankon kívülre történő eseti forint és deviza átutalás 

Készpénzfelvétel pénztárban, forintban (bankkártya nélkül); normál díj: 
1,20% (834 Ft/-) Kedvezményes díj 3 

0,30% (- / 6.335 Ft) Készpénz felvétel pénztárban, valutában (bankkártya nélkül); normál díj: 
0,90% (917 Ft / 171 127 Ft) 
 

 

Az itt fel nem sorolt szolgáltatások díjtételei a Lakossági Devizaszámla költségeivel egyeznek meg. Ezen 
díjtételeket és az egyéb hirdetményi meghatározásokat a mindenkor hatályos a Lakossági fizetési számlák 
(bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetmény tartalmazza. 

3 A díjkedvezményt a Bank a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 2019. évi infláció közzétételét követő 2. hónap 
első napjáig biztosítja. 

 
 
 
 
 

 III. GYÁMHATÓSÁGI KÖNYVES BETÉT 
 

1.  KAMATOZÁS – 2016.04.29-től 

Futamidő  Lekötés nélkül 

Kamat/EBKM mértéke (évi) 0,15% 
 
 

A gyámhatósági státusz megszűnését követően az 1 évre lekötött takarékbetét mindenkor hatályos kamata 
kerül elszámolásra. 
 

2. KÖLTSÉGEK, DÍJAK 
 

Készpénzfelvétel pénztárban forintban (bankkártya nélkül) 
Díjmentes 

Rendelkezésre tartott összeg átutalása Gyámhatósági betétkönyv javára 

Az egyéb díjtételek a Lakossági Takarékbetétek költségeivel egyeznek meg, melyeket a Lakossági 
takarékbetétek, betéti okiratok költségeiről szóló Hirdetmény tartalmaz. 

 

 

 

 

 
A gyámi betétekből származó kamatjövedelmet kamatadó fizetési kötelezettség nem terheli. 

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 gyámhatósági betétek általános szabályozása a Gyámhatósági betétekről szóló 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 hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2019. március 13-án közzétett, és 2019. április 
1-től hatályos a Gyámhatósági betétekről szóló hirdetmény. 
 

A Hirdetmény módosítását a KSH által közzétett 2019. március, április és május havi inflációs értékek közzététele 
indokolja.  

A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre. 


