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Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető lakossági bankszámla és számlacsomag 
kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között 
érvényes együttműködési megállapodás van OTP Munkavállalói ajánlatra vonatkozóan. 
 

I. OTP MUNKAVÁLLALÓI AJÁNLAT ALAPJÁT KÉPEZŐ FOLYÓSZÁMLÁK, 
SZÁMLACSOMAGOK 

Az együttműködés keretében az OTP Bank Nyrt. az alábbi bankszámlák, számlacsomagok esetén 
biztosít lehetőséget az OTP Munkavállalói ajánlat szintes kedvezményeinek igénybevételére: 

 Bázis Számla 
 Jump Számlacsomag 
 Tempó Számlacsomag 
 Net Számlacsomag 
 Prémium Plusz Számlacsomag 
 Forint folyószámla 
 Elektronikus Számlacsomag 

 

1. KAMATOK 

Az OTP Munkavállalói ajánlat alapjául szolgáló, az I. pontban felsorolt számlacsomagok kamatai rendre 
megegyeznek a mindenkor hatályos, A lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól 
szóló Hirdetményben, valamint a mindenkor hatályos, a Lakossági Bázis és Junior Számla kamatairól 
és díjairól szóló Hirdetményben szereplő, a megfelelő számlacsomag termékre meghirdetett 
mértékekkel, a jelen hirdetményben foglalt eltérésekkel. 

2. KÖLTSÉGEK, DÍJAK, JUTALÉKOK 

Az OTP Munkavállalói ajánlat alapjául szolgáló, az I. pontban felsorolt számlacsomagok kedvezményes 
díjtételeinek mértéke, valamint a bankszámlák/számlacsomagok vezetését és az azokon bonyolított 
forgalmazást érintő további, a jelen Hirdetményben nem említett költségei és díjai rendre megegyeznek 
a mindenkor hatályos, A lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló 
Hirdetményben, valamint Lakossági Bázis és Junior Számla kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben 
szereplő, a megfelelő Számlacsomag termékre meghirdetett mértékekkel. 

 

3. DÍJKEDVEZMÉNYEK 

A kedvezmények igénybevételének alapvető feltétele, hogy: 
 

a. a Számlatulajdonos munkáltatójának az OTP Bankkal érvényes együttműködési megállapodása legyen 
OTP Munkavállalói ajánlatra vonatkozóan 

 és  

b. minimum a minimálbérnek megfelelő jövedelem érkezzen a szerződött munkáltatótól az I. pontban 
felsorolt számlákra/számlacsomagokra. 

 

VAGY 
 

c. azon szakszervezetnek, melyben a Számlatulajdonos tagsági jogviszonnyal rendelkezik és ezt 
szakszervezeti tagsági kártyájával igazolja, az OTP Bankkal érvényes együttműködési megállapodása 
legyen OTP Munkavállalói ajánlatra vonatkozóan 

és 
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d. minimum a minimálbérnek megfelelő jövedelem érkezzen a Számlatulajdonos munkáltatójától az I. 
pontban felsorolt számlákra/számlacsomagokra és/vagy azon Devizaszámlá(k)ra, melynek költségviselő 
számlájaként az I. pontban felsorolt számla/számlacsomag van megjelölve. 

Az egyes díjkedvezmények valamely számlacsomagon történő biztosítása, elszámolása, jóváírása a 
mindenkor hatályos, A Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről - Fizetési számlák 
(Bankszámlák) szóló Üzletszabályzatban foglaltak szerint történik.  

A kedvezmény igénybevételéhez szükséges feltételek nem teljesülése esetén az érintett díjtételekre 
vonatkozóan A lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló hirdetményben, 
valamint Lakossági Bázis és Junior Számla kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben foglaltak az 
irányadóak jelen hirdetmény 2. pontjának megfelelően. 

 

 

3.1. OTP MUNKAVÁLLALÓI AJÁNLAT ALAP SZINT KEDVEZMÉNYEI 

Az OTP Munkavállalói ajánlat alapját képező számlák/számlacsomagok esetén (jelen Hirdetmény I. 
pontjában meghatározott konstrukciók) az alább felsorolt kedvezményeket biztosítja az OTP Bank 
(jelen Hirdetmény 3. pontjában szereplő feltételek teljesítése esetén). 

Az alábbi kedvezmények az OTP Munkavállalói ajánlatban foglaltakon felül a Bázis számlához igényelt 
tranzakciós számlacsomag elemekre és a további kedvezmény elemekre, szolgáltatásokra nem 
vonatkoznak. 
 

Kedvezményes díjtétel Kedvezmény mértéke 

Számlavezetési díjkedvezmény 

Számlavezetési díj - a jelen pontban meghatározott 
feltételek teljesülése esetén, az aktuális hónapban esedékes 
számlavezetési díjból biztosítjuk. 

50% 

Számlavezetési díj - a jelen pontban meghatározott 
feltételek nem teljesülése esetén 

Az OTP Munkavállalói ajánlat 
alapját képező jelen Hirdetmény I. 

pontjában szereplő számla 
számlavezetési díja1 

OTPdirekt kedvezmény 

OTPdirekt alap –, és kontroll szolgáltatások havi díja2 – a 
jelen pontban meghatározott aktivitási feltétel teljesülése 
esetén. 

100% 

Betéti kártya éves díjkedvezmény 

Betéti főkártya éves díjából biztosított kedvezmény3 100% 

 
Aktivitási feltétel: 
A Munkavállalói ajánlat alapszintű kedvezményeihez jelen Hirdetmény 3. pontjában meghatározott 
feltételek szükségesek, külön aktivitási feltételt nem kell teljesíteni, kivéve a betéti kártya éves 
díjkedvezmény esetén, melynek további feltételét jelen Hirdetmény 3.5-ös pontja tartalmazza. 

 

3.2. OTP MUNKAVÁLLALÓI AJÁNLAT EMELT SZINT 1. KEDVEZMÉNYEI 

Az OTP Munkavállalói ajánlat alapját képező számlák/számlacsomagok esetén (jelen Hirdetmény I. 
pontjában meghatározott konstrukciók) az alább felsorolt kedvezményeket biztosítja az OTP Bank 
(jelen Hirdetmény 3. pontjában szereplő feltételek teljesítése esetén). 

Az alábbi kedvezmények az OTP Munkavállalói ajánlatban foglaltakon felül a Bázis számlához igényelt 
tranzakciós számlacsomag elemekre és a további kedvezmény elemekre, szolgáltatásokra nem 
vonatkoznak. 
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Kedvezményes díjtétel Kedvezmény mértéke 

Számlavezetési díjkedvezmény 

Számlavezetési díj - a jelen pontban meghatározott 
aktivitási feltétel teljesülése esetén 

100% 

Számlavezetési díj - a jelen pontban meghatározott 
aktivitási feltétel nem teljesülése esetén, az aktuális 
hónapban esedékes számlavezetési díjból biztosítjuk. 

Az OTP Munkavállalói ajánlat 
alapját képező jelen Hirdetmény I. 
pontjában szereplő számla 

számlavezetési díja 1 

OTPdirekt kedvezmény 

OTPdirekt alap –, és kontroll szolgáltatások havi díja2 – a 

jelen pontban meghatározott aktivitási feltétel teljesülése 
esetén. 

100% 

Betéti kártya éves díjkedvezmény 

Betéti főkártya éves díjából biztosított kedvezmény3 100% 

Tranzakciós kedvezmények 

Csoportos beszedési megbízások 
Csoportos beszedések korlátlan 
számban összesen havi 30. 000 

forintig4 

 
Aktivitási feltétel: 
A Munkavállalói ajánlat Emelt szint 1. kedvezményeihez jelen Hirdetmény 3. pontjában meghatározott 
feltételek szükségesek, valamint az alábbi aktivitási feltételek: 

A számla tulajdonosa(i) által kezdeményezett terhelési tranzakciók összege az OTP Munkavállalói 
ajánlat alapját képező számlán – az ATM készpénz felvétel összegének kivételével - a vizsgálat 
hónapjában (havi zárlati napot megelőző hónap 16-a és havi zárlati napot megelőző 15-e között) 50.000 
Ft és 100. 000 Ft közötti. 

 

3.3. OTP MUNKAVÁLLALÓI AJÁNLAT EMELT SZINT 2. KEDVEZMÉNYEI 

 

Az OTP Munkavállalói ajánlat alapját képező számlák/számlacsomagok esetén (jelen Hirdetmény I. 
pontjában meghatározott konstrukciók) az alább felsorolt kedvezményeket biztosítja az OTP Bank (jelen 
Hirdetmény 3. pontjában szereplő feltételek teljesítése esetén). 

Az alábbi kedvezmények az OTP Munkavállalói ajánlatban foglaltakon felül a Bázis számlához igényelt 
tranzakciós számlacsomag elemekre és a további kedvezmény elemekre, szolgáltatásokra nem 
vonatkoznak. 

 

Kedvezményes díjtétel Kedvezmény mértéke 

Számlavezetési díjkedvezmény 

Számlavezetési díj - a jelen pontban meghatározott 
aktivitási feltétel teljesülése esetén, az aktuális hónapban 
esedékes számlavezetési díjból biztosítjuk. 

100% 

Számlavezetési díj - a jelen pontban meghatározott 
aktivitási feltétel nem teljesülése esetén 

Az OTP Munkavállalói ajánlat 
alapját képező jelen Hirdetmény I. 

pontjában szereplő Számla/ 

Számlacsomag csomagdíja1 

OTPdirekt kedvezmény 
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OTPdirekt alap –, és kontroll szolgáltatások havi díja 2 – 

a jelen pontban meghatározott aktivitási feltétel teljesülése 
esetén. 

100% 

Betéti kártya éves díjkedvezmény 

Betéti főkártya éves díjából biztosított kedvezmény3 100% 

Tranzakciós kedvezmények 

Csoportos beszedési megbízások 

Csoportos beszedések korlátlan 
számban összesen havi 30. 000 

forintig4 

Átutalások 

Korlátlan számú elektronikus úton 
kezdeményezett eseti és állandó 

átutalás összesen havi 100.000 Ft-
ig5 

 
Aktivitási feltétel: 
A Munkavállalói ajánlat Emelt szint 2. kedvezményeihez jelen Hirdetmény 3. pontjában meghatározott 
feltételek szükségesek, valamint az alábbi aktivitási feltételek: 
 
A számla tulajdonosa(i) által kezdeményezett terhelési tranzakciók összege az OTP Munkavállalói 
ajánlat alapját képező számlán – az ATM készpénz felvétel összegének kivételével - a vizsgálat 
hónapjában (havi zárlati napot megelőző hónap 16-a és havi zárlati napot megelőző 15-e között) 
minimum 100. 000 Ft. 

 
 
 

3.4. OTP PRÉMIUM MUNKAVÁLLALÓI AJÁNLAT KEDVEZMÉNYEI 

 

Az OTP Munkavállalói ajánlat alapját képező számlák/számlacsomagok esetén (jelen Hirdetmény I. 
pontjában meghatározott konstrukciók) az alább felsorolt kedvezményeket biztosítja az OTP Bank (jelen 
Hirdetmény 3. pontjában szereplő feltételek teljesítése esetén). 

Az alábbi kedvezmények az OTP Munkavállalói ajánlatban foglaltakon felül a Bázis számlához igényelt 
tranzakciós számlacsomag elemekre és a további kedvezmény elemekre, szolgáltatásokra nem 
vonatkoznak. 

 

Kedvezményes díjtétel Kedvezmény mértéke 

Számlavezetési díjkedvezmény 

Számlavezetési díj - a jelen pontban meghatározott 
aktivitási feltétel teljesülése esetén, az aktuális hónapban 
esedékes számlavezetési díjból biztosítjuk. 

100% 

Számlavezetési díj - a jelen pontban meghatározott 
aktivitási feltétel nem teljesülése esetén 

Az OTP Munkavállalói ajánlat 
alapját képező jelen Hirdetmény I. 

pontjában szereplő számla 

számlavezetési díja1 

OTPdirekt kedvezmény 

OTPdirekt alap –, és kontroll szolgáltatások havi díja 2 – 

a jelen pontban meghatározott aktivitási feltétel teljesülése 
esetén. 

100% 

Betéti kártya éves díjkedvezmény 

Betéti főkártya éves díjából biztosított kedvezmény3 100% 

Tranzakciós kedvezmények 
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Csoportos beszedési megbízások 

Csoportos beszedések korlátlan 
számban összesen havi 30. 000 

forintig4 

Átutalások 

Korlátlan számú elektronikus úton 
kezdeményezett eseti és állandó 

átutalás összesen havi 100.000 Ft-

ig5 

Egyéb kedvezmény 

Prémium szolgáltatás kedvezmény elem6 havidíj 
kedvezmény (amennyiben a Munkavállalói ajánlat alapját 
képező számla/ számlacsomaghoz Prémium szolgáltatás 
kedvezmény elem kapcsolódik) 

50% 

 
OTP Prémium Munkavállalói ajánlat keretében nem igényelhetőek a Prémium szolgáltatás 
kedvezmény elem részeként az átutalások és csoportos beszedés tranzakciós számlacsomag 
elemek, valamint a kedvezmény csak a Bázis Számla esetén vehető igénybe. 
 
Aktivitási feltétel: 
A prémium Munkavállalói ajánlat kedvezményeihez jelen Hirdetmény 3. pontjában meghatározott 
feltételek szükségesek, valamint az alábbi aktivitási feltételek: 
A számla tulajdonosai által kezdeményezett terhelési tranzakciók összege az OTP Munkavállalói 
ajánlat alapját képező számlán – az ATM készpénz felvétel összegének kivételével - a vizsgálat 
hónapjában (havi zárlati napot megelőző hónap 16-a és havi zárlati napot megelőző 15-e között) 
minimum 100. 000 Ft. 

 

3.5. OTP MUNKAVÁLLALÓI KEDVEZMÉNYEINEK IGÉNYBEVÉTELÉVEL 
KAPCSOLATOS TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK 

 
Kedvezmények biztosítása: 
 
Az OTP Munkavállalói ajánlatban elérhető 3.1-3.4 pontokban leírt kedvezményszintek közül egyszerre 
csak egy szint kedvezményei vehetőek igénybe, attól függően, hogy mely szint feltételei kerülnek 
teljesítésre. 
 
A kedvezményszintek a feltételek teljesítésétől függően változhatnak, amelyik szint feltételei 
teljesülnek, azon szint kedvezményei vehetőek igénybe. 
 
Valamennyi, Munkavállalói ajánlat keretében elérhető szint kedvezményei (3.1-3.4 pontokban leírt 
kedvezményszintek), a feltételek teljesítését követően 1 hónapos időszakra vonatkoznak, a folyamatos 
kedvezmények biztosításához minden hónapban szükséges teljesíteni kedvezményszintekhez kapcsolódó 
feltételek. Amennyiben egyik szint feltétele sem teljesül, abban az esetben egyik szint kedvezményei sem 
vehetőek igénybe. 
 
A Munkavállalói ajánlat nem vonható össze más számla/számlacsomag kedvezménnyel, konstrukcióhoz 
kapcsolódó kedvezménnyel, Bizalom ajánlattal. 
 
A Munkavállalói ajánlatot igénybevevő számlákhoz/számlacsomagokhoz nem igényelhetőek az átutalási és 
csoportos beszedési megbízásra vonatkozó tranzakciós számlacsomag elemek. 
 
A Munkavállalói ajánlat kedvezményszintjeiben foglalt kedvezmények nem módosíthatóak. 
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Feltétel vizsgálat: 

A kedvezmények alapjául szolgáló feltételek vizsgálata első alkalommal az OTP Munkavállalói ajánlat igénylés 
napját követő naptári hónapban történik meg, majd ezt követően a teljesülés folyamatosan ellenőrzésre kerül. 
A meghatározott kedvezményeket az aktiválási feltétel első teljesülését követő hónaptól biztosítja 
(számlavezetési díj esetében a teljesülést követő teljes hónap vonatkozásában) a Bank. 7 

A feltétel vizsgálatok havonta ismétlődnek. A havi feltétel vizsgálatok az alábbiak szerint történnek (az első 
feltétel vizsgálat időpontját is figyelembe véve): 

 a vizsgált hónap, hónapjának zárlati napját megelőző hónap 16-a és a vizsgált hónap havi zárlati 
napját megelőző 15-e között történik egyes feltételek vizsgálata. 

Amennyiben nem teljesülnek a kedvezményhez meghatározott feltételek a Bank nem biztosítja a 
kedvezményeket. 

A betéti kártya díjkedvezmény biztosításához szükséges feltétel: 
 

A betéti kártya éves díjkedvezmény feltétele, hogy a feltétel vizsgálat során a vizsgálatot megelőző 12 

hónapban legalább 600.000 Forintnak megfelelő kártyás vásárlás történjen a számlához tartozó betéti 

kártyával, kártyákkal. 

Betéti kártya éves díjkedvezmény esetén az éves vásárlás visszamenőlegesen kerül vizsgálatra: a havi 
vizsgálat időpontjától számított előző 12 hónapban végzett, számlához (amelyre az OTP Munkavállalói 
ajánlat beállításra került) kapcsolódó valamennyi fő – és társkártyával végzett vásárlások összege érje el a 

600.000 Forintot. A kedvezmény érvényesítése a vizsgálatot követő első kártyadíj terheléskor történik meg. 
  

II. EGYÉB IGÉNYBEVEHETŐ KEDVEZMÉNYEK 

Az OTP Munkavállalói ajánlat részeként a mindenkor nyújtott kedvezményeken túl az alábbi, további 
kedvezményeket nyújtja az OTP Bank Nyrt. valamint az OTP Jelzálogbank Zrt. 
Az alábbiak szerint meghirdetett kedvezmények (a végjegyzetben rögzített kivételek 
figyelembevételével) az I.-es pontban meghatározott számlacsomagokon túl egyéb OTP Banknál 
vezetett lakossági számlacsomagokhoz is igénybe vehetőek valamennyi jelen Hirdetményben 
meghatározott feltétel érvényesülése esetén. 

A kedvezmények igénybevételének alapvető feltétele, hogy 

 a Számlatulajdonos munkáltatójának az OTP Bankkal érvényes együttműködési 
megállapodása legyen OTP Munkavállalói ajánlatra vonatkozóan 
 ÉS 

 minimum a minimálbérnek megfelelő jövedelem érkezzen a Számlatulajdonos szerződött 
munkáltatójától a Számlatulajdonos OTP banknál vezetett lakossági bankszámlájára. 
VAGY 

 azon szakszervezetnek, melyben a Számlatulajdonos tagsági jogviszonnyal rendelkezik és 
ezt szakszervezeti tagsági kártyájával igazolja, az OTP Bankkal érvényes együttműködési 
megállapodása legyen OTP Munkavállalói ajánlatra vonatkozóan 
 ÉS 

 minimum a minimálbérnek megfelelő jövedelem érkezzen a Számlatulajdonos 
munkáltatójától a Számlatulajdonos OTP banknál vezetett lakossági bankszámlájára. 
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Kedvezményes díjtétel Kedvezmény mértéke 

Dolgos betét– 4 hónapos futamidejű, a 
futamidő alatt változó kamatozású, 
jegybanki alapkamathoz kötött betét8 

Kedvezmény mértéke  
2017.11.17-ig indított betétek esetén: 
Kamat mértéke: 4 hónapos lekötésre mindenkori 
jegybanki alapkamat -0,80 % (összeghatártól 
függetlenül). Jelenleg évi 0,10% (EBKM: 0,10%)  
Lekötési minimum: 100.000 Ft 
 
2017.11.20-tól indított betétek esetén: 
Kamat mértéke: 4 hónapos lekötésre összeghatártól 
függetlenül évi 0,05% (EBKM: 0,05%)  
Lekötési minimum: 100.000 Ft 
 

 

Sajátkártya igénylés esetén a 
képelhelyezés díja9 

100% 

Lakás és jelzálog típusú hitelek 
igénylése esetén10  

 

10 millió Ft alatti szerződött hitelösszeg 

esetén 

Hitelbiztosítéki-értékmegállapítási díj 50%-át az OTP 
Bank Nyrt./OTP Jelzálogbank Zrt. a szerződéskötést 
követően visszatéríti (1 ingatlan tekintetében).  
A Fedezetkezelési költség és az Ügyintézési díj, valamint 
a Folyósítási díj 50%-át nem kell megfizetni, a Közjegyzői 
díj 50%-át az OTP Bank Nyrt./OTP Jelzálogbank Zrt. fizeti 
meg. 

10 millió Ft és a feletti szerződött 

hitelösszeg esetén 

A Hitelbiztosítéki-értékmegállapítási díj 50%-át az OTP 
Bank Nyrt./OTP Jelzálogbank Zrt. a szerződéskötést 
követően visszatéríti (1 ingatlan tekintetében). 
A Fedezetkezelési költség és az Ügyintézési díj 50%-át, 
valamint Folyósítási díj 100%-át nem kell megfizetni, a 
Közjegyzői díj 100%-át az OTP Bank Nyrt./OTP 
Jelzálogbank Zrt. fizeti meg. 

OTP Travel utazási utalvány11 24.000 Ft 

OTP Lakástakarék szerződéskötés 
esetén12 

kedvezményes vagy díjmentes számlanyitás 

Személyi kölcsön kedvezmény13 
100 bázispont kamatkedvezmény a mindenkori standard 

konstrukció kamatából 
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III. A SZÁMLACSOMAGOKHOZ KAPCSOLT TERMÉKEK, 
SZOLGÁLTATÁSOK 

Az OTP munkavállalói ajánlat keretében igénybe vehető kedvezményes kártyák, szolgáltatások és termékek 
díjainak, költségeinek mértékei a mindenkor hatályos:  

 a „Hirdetmény a lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól” szóló 
Hirdetményben, 

 „Hirdetmény a Lakossági Bázis és Junior Számla kamatairól és díjairól” szóló Hirdetményben 

 az OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Listájában, 

 a „Lakossági forint alapú kártyákról” szóló Hirdetményben, 

 a „Multipont kártyákról” szóló Hirdetményben, 

 a „Hirdetmény Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok 
feltételeiről” Hirdetményben, 

  „Ingatlanfedezet mellett nyújtott jelzálog-típusú hitelek kamatáról, valamint díj- és költségtételeiről” 
Hirdetményben, 

 „Az OTP Bank és OTP Jelzálogbank által nyújtott forint és deviza lakáshitelek kamat, díj, jutalék és 
költség tételeiről” Hirdetményben, 

 „Az OTP Bank Személyi kölcsön termékének feltételeiről” szóló Hirdetményben találhatók meg. 

A lakossági betéteket terhelő adókra vonatkozó információkat a mindenkor hatályos „A lakossági betéti 
termékek után fizetendő adókról” szóló tájékoztató tartalmazza. 
 
A jelen hirdetményben szereplő betétek az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosítottak. A 
betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat az OTP Bank Általános Üzletszabályzata 
tartalmazza. 

 

A Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat - Fizetési számlák 

(Bankszámlák) V. Záró rendelkezések V.1.4.1 pontja alapján a Számlatulajdonos a kamatok, díjak, költségek és 

egyéb szerződési feltételek számára kedvezőtlen módosítása esetén a módosítás hatálybalépése előtti napig 

jogosult a szerződés azonnali és díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség-mentes felmondására. 

Jelen hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2017. október 30-án közzétett, és 2017. 

november 17-től hatályos HIRDETMÉNY az OTP Munkavállalói ajánlatról. 

A hirdetmény módosítását a Munkavállalói ajánlat betéti kártya kedvezmény alapját képező 

számlához/számlacsomaghoz igényelhető kártyák körének módosulása indokolja. 

A hirdetményben történt módosítások dőlten kerültek feltüntetésre. 

 

1 A lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben, valamint Lakossági Bázis és Junior 
Számla kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben leírtak szerint. 
2 Havi díjmentes OTPdirekt (alap és kontroll) szolgáltatás kapcsolódik A lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és 
díjairól szóló Hirdetmény szerint a Jump, Net, Prémium Plusz, Elektronikus számlacsomaghoz. 
3 A kedvezmény 1 darab, a Munkavállalói ajánlat alapját képező számlához/számlacsomaghoz  kapcsolódó Mastercard Online 
Next, Mastercard Online, Mastercard Online Sajátkártya, Mastercard Online ISIC, Multipont Maestro PayPass típusú betéti 
kártyákra vonatkozik, amely betétikártyák éves díját a mindenkor hatályos lakossági forint alapú kártyákról szóló Hirdetmény c. 
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dokumentum, valamint a Multipont kártyákról szóló Hirdetmény tartalmazza. A Multipont MasterCard Prémium kártya éves díja 
a Multipont kártyákról szóló hirdetményben meghirdetettek szerint elengedésre kerül a feltételek teljesítése esetén. A 
kedvezményt évente maximum 1 alkalommal biztosítja a bank, azon OTP Munkavállalói ajánlat alapját képező 
számlakonstrukciókhoz tartozó bankkártya esetében, amelyiknek az éves perióduson belül legelőször felmerül a díja. 
4 A csoportos beszedések összesített tranzakciós összegében a csoportos beszedések mellett a hitel és egyéb beszedések is 

beleszámítanak. 
5 Elektronikus úton kezdeményezett átutalásnak minősül az OTPdirekt internetes, SmartBank vagy telefonos ügyintézői 
szolgáltatáson keresztül kezdeményezett átutalás. 
A kategória elektronikus átutalási kedvezményt tartalmazó elemei kizárólag teljes körű OTPdirekt szolgáltatással együtt 
vehetőek igénybe. Kedvezményes tranzakcióként a bankon belüli forint vagy deviza (kivéve saját számlák közötti átutalások), 
valamint a bankon kívüli belföldi forint átutalás kerül kizárólag figyelembe vételre. 
6 A prémium szolgáltatás feltételei és működése megegyezik a Lakossági Bázis és Junior Számla kamatairól és díjairól szóló 
Hirdetményben foglaltakkal jelen Hirdetményben meghatározott eltérésekkel. 
7 Hónapnak a két zárlati nap közé eső időszakot tekintjük. 
8 Kizárólag az OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül elérhető betétlekötés lehetőség. A Dolgos betétre irányuló 

betétlekötés bankfiókban és Call-Centeren keresztül nem indítható. Kizárólag a Munkavállalói ajánlat alapját képező Lakossági 
Bázis Számla, Jump, Munkáltatói Tempó és Munkáltatói Prémium Plusz Számlacsomag esetén vehető igénybe. A Dolgos 
betétek kizárólag egyszeri lekötésre szóló megbízással indíthatók el. 
9 A kedvezmény biztosítása utólagos díjjóváírással történik. Kizárólag a Lakossági Bázis Számla, Jump, Tempó, Net, Prémium 

Plusz, Elektronikus Számlacsomag, és Forint folyószámla esetén vehető igénybe (amennyiben OTP Munkavállalói ajánlatot 
vesz igénybe az előzőekben felsorolt számlakonstrukciókra vonatkozóan). 
10 A kedvezmények a 2016. december 12-től benyújtott hitelkérelmek esetén vehetők igénybe. A kedvezmények más 
ingatlanhitel akcióval nem vonhatók össze. 
11 A kuponok az OTP honlapon történő regisztrációt követően, elektronikus úton kerülnek megküldésre. Az utalványok évente 1 
alkalommal igényelhetőek és a kibocsátástól számított 2 évig használhatóak fel bármely, az OTP Travel által szervezett utazásra, 
akár akciósra is. Részletes feltételek az OTP Bank honlapján (www.otpbank.hu/travelutalvany) érhetőek el. 
12 Az OTP Lakástakarék Zrt. által nyújtott számlanyitási díjkedvezmények mindenkori mértékét és további feltételeit  „Az OTP 
Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről folyamatos akcióiról” c. Hirdetmény tartalmazza 
13 A kedvezmény a mindenkor hatályos személyi kölcsön hirdetmény szerinti kondíciókkal vehető igénybe. A kedvezmény más 
kedvezménnyel nem vonható össze. Személyi kölcsön akció idején az akciós feltételekkel vehető igénybe a személyi kölcsön 
 


