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Jelen hirdetmény a Hallgatói Számlacsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A 
számlacsomag vezetését és az azon bonyolított forgalmazást érintő további, a jelen Hirdetményben 
nem említett díjak, kedvezmények és egyéb hirdetményi meghatározások megegyeznek: 

2016.12.12-ig igényelt Junior számla esetén a mindenkor hatályos „Lakossági fizetési számlák 
(bankszámlák) kamatairól és díjairól” szóló Hirdetményben a Lakossági Junior Számlára vonatkozó 
megfelelő díjtételekkel, valamint 

2016. 12.12-től  igényelt Junior számla (14-18 éves korig) és a Bázis Számla Junior kedvezménnyel 
esetén a mindenkor hatályos „Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól szóló” 
Hirdetményben a Junior számlára (14-18 éves korig) és a Bázis Számlára Junior kedvezménnyel 
vonatkozó megfelelő díjtételekkel. 
  

I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBE VÉTELÉNEK FELTÉTELEI 

A Hallgatói Számlacsomagot igénylő ügyfelek a II. pontban meghatározott kedvezményt vehetik 
igénybe, amennyiben teljesülnek a kedvezmény igénybevételének alábbi feltételei: 
  

1. Az OTP Bank Nyrt. és a felsőoktatási intézmény, melynél a Számlatulajdonos tanulmányait 
folytatja, érvényes keretszerződést kötött Felsőoktatási Kedvezménycsomagra, 

ÉS  

2. a Számlatulajdonos rendelkezik 2007.11.19-ét követően nyitott Junior Számlával vagy Bázis 
Számlával Junior kedvezménnyel, 

ÉS 

3. a Számlatulajdonos a hallgatói rendszerben (Neptun, ETR) erre a célra kialakított felületen 
nyilatkozik, hogy igénybe kívánja venni az OTP Bank Nyrt. által számára biztosított egyedi 
kedvezményeket, és hozzájárul adatainak OTP Bank Nyrt. felé történő továbbításához. 

Fenti feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az OTP Bank Nyrt. a Junior Számla vagy Bázis 
Számla Junior kedvezménnyel feltétel- és kedvezményrendszere szerint kezeli a számlát. 

II. DÍJKEDVEZMÉNY 

Hallgatói Számlacsomag esetén a mindenkor hatályos a „Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) 
kamatairól és díjairól” szóló Hirdetményben (2016.12.12 előtt igényelt Junior Számla esetén), 
valamint a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben 
(2016. 12.12-től igényelt Junior Számla (14-18 éves korig) valamint Bázis Számla Junior 
kedvezménnyel esetén) meghirdetett kedvezményeken túl az alábbi kedvezményt nyújtja az OTP 
Bank Nyrt.: 

Kedvezményes díjtétel a Hallgatói Számlacsomag esetén Díj 

A felsőoktatási intézménnyel történt szerződéskötéstől 
számított 6 hónapig, sajátkártya igénylés esetén a 
sajátkártya egyszeri kártyakép elhelyezése  

díjmentes  

Havonta +1 db (összesen 1 db)1 belföldi OTP ATM-ből 
történő készpénzfelvétel kedvezményes 

díjmentes 

Havonta két-két db számlakontroll és kártyakontroll üzenet, 
kontroll szolgáltatás igénylése esetén 

díjmentes 

 

A sajátkártya egyszeri kártyakép elhelyezésének díja utólagosan kerül jóváírásra a sajátkártya 
díjtételének terhelését követő 2. naptári hónap végéig. 
Az OTP ATM-ből történő készpénzfelvétel, valamint a számlakontroll és kártyakontroll 
díjkedvezményének biztosítása azonnali díjelengedéssel történik.  
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1 A Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben (2016.12.12 
előtt igényelt Junior Számla esetén), valamint a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól 
és díjairól szóló Hirdetményben (2016. 12.12-től igényelt Junior Számla (14-18 éves korig) valamint 
Bázis Számla Junior kedvezménnyel esetén) kedvezményesként meghirdetett belföldi OTP ATM 
készpénzfelvétel darabszámához képest. 

Hallgatói Számlacsomag igénylése esetén a jelen pontban - a feltételek fennállása esetén - nyújtott 
készpénzfelvételi, valamint a számlakontroll és kártyakontroll díjkedvezményt az igénylés hónapját 
követő hónaptól folyamatosan biztosítja. A Hallgató Számlacsomag igénylési hónapjának azt a 
naptári hónapot tekintjük, amely hónapban a felsőoktatási intézmény továbbította (a hallgató 
hozzájárulásával) a kedvezményt igénylő hallgató azonosításhoz és ezáltal a kedvezmény 
beállításához szükséges adatokat. 

 

Az OTPdirekt üzenetek díjai jelen hirdetményben feltüntetett kedvezményeken felül, a hallgatói 
kedvezmény igénybevételének időszaka alatt,  függetlenül a Junior Számla vagy Bázis Számla Junior 
kedvezménnyel igénylésének dátumától megegyezik az OTP Junior Light díjcsomag, „OTPdirekt 
szolgáltatások Kondíciós Lista - Lakossági ügyfelek részére” című dokumentumban foglaltakkal. 

A hallgatói jogviszony megszűnését követően az ügyfél nem jogosult a Hallgatói Számlacsomagról 
szóló hirdetményben foglalt kedvezményekre. 
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 2014. augusztus 4-én közzétett 
és 2014. augusztus 4-től érvényes a Hallgatói Számlacsomagról szóló hirdetmény. 
 
A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre. 
 
A Hirdetmény módosítását a Hallgatói számlacsomag kedvezményeinek kiterjesztése indokolja. 

 

Közzététel: 2018. november 14. 

 


