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(1) Az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10-

041585) (továbbiakban: Bank) akciót indít a lakossági fizetési számlákról kezdeményezett 

elektronikus átutalások díjmentességére vonatkozóan.  

I. AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA  

(2) Az akció 2020. április 01. napjától 2020. június 30. napjáig tart. 

II.  AZ AKCIÓ SORÁN BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY 

(3) A Bázis számlához, valamint Smart számlacsomaghoz igénybe vehető, online tranzakciókhoz 

kapcsolódó számlacsomagelemek havidíja elengedésre kerül 2020. április 01. és 2020. június 

30. közötti  időszakban, az igénylés időpontjától függően.  

II.1. Akcióban résztvevő számlacsomag elemek: 

Bázis Számla esetén: 

 E-utalás 100.000 Ft - Korlátlan számú elektronikus úton kezdeményezett eseti és 
állandó átutalás összesen havi 100.000 Ft-ig díjmentes, 

 E-utalás 200.000 Ft – Korlátlan számú elektronikus úton kezdeményezett eseti és 
állandó átutalás összesen havi 200.000 Ft-ig díjmentes (kizárólag Prémium szolgáltatás 
igénylése esetén), 

 E-utalás 0,3% - Korlátlan számú elektronikus úton kezdeményezett eseti és állandó 
átutalások összeghatár nélkül 0,3%, tranzakciónként maximum 6.000 Ft díjért 

 

Smart számlacsomag esetén: 

 Tranzakciós csomag - Korlátlan számú elektronikus úton kezdeményezett eseti és 
(benyújtási csatornától független) állandó átutalás és csoportos beszedési megbízás 
összesen havi 250.000 Ft-ig díjmentes, 

 Elektronikus tranzakciós csomag - Korlátlan számú elektronikus úton kezdeményezett 
20.000 Ft-ot meg nem haladó eseti és (benyújtási csatornától független) állandó átutalási 
megbízás összesen havi 1.000.000 Ft-ig díjmentes, 

 Online Tranzakciós csomag (2015. június 22-től nem elérhető) - Havi első 5 tranzakció: 
elektronikus úton kezdeményezett eseti vagy (benyújtási csatornától független) állandó 
átutalás és csoportos beszedési megbízás díjmentes, 

 All-in csomag  - további kedvezmények mellett az átutalási tranzakciók vonatkozásában 
korlátlan számú elektronikus úton kezdeményezett eseti és (benyújtási csatornától 
független) állandó átutalás és csoportos beszedési megbízás összesen havi 250.000 Ft-
ig díjmentes.  
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(4) A tranzakciós számlacsomag elemek, valamint kedvezménycsomagok részletes leírását a 
mindenkor hatályos Lakossági Bázis számla és Junior Számla kamatairól és díjairól szóló, 
valamint a Smart számlacsomag Hirdetmények tartalmazzák.  
 
(5) A tranzakciós számlacsomag elemek, valamint kedvezménycsomagok havidíjára vonatkozó 
akció érvényesítése a havidíj fel nem számításával történik.  

 

II.2. A kedvezmény biztosításának feltételei 

(6) A Bázis és Smart számlacsomag esetén a feltüntetett kedvezmények biztosítása 2020. április 

01-től, azonnali díjelengedéssel történik, azon ügyfelek esetében, akik rendelkeznek a jelen 

hirdetmény II.1. pontjában felsorolt számlacsomag elemekkel, vagy aktiválják azokat legkésőbb 

2020. május 29. 17:00-ig. 

(7) A számlacsomag elemek aktiválását követő naptári hónap első napjától érvényesülnek 

a kedvezmények. Ennek megfelelően azon ügyfelek, akik áprilistól rendelkeznek a 

számlacsomag elemmel, 3 hónap erejéig; akik májustól rendelkeznek a számlacsomag elemmel, 

2 hónap erejéig; akik júniustól rendelkeznek a számlacsomag elemmel, 1 hónap erejéig 

jogosultak a kedvezmény igénybevételére.  

(8) Az akció lejáratát követően a mindenkor hatályos Lakossági Bázis számla és Junior Számla 

kamatairól és díjairól szóló, valamint a Smart számlacsomag Hirdetményekben feltüntetett díjak 

kerülnek felszámításra az igényelt számlacsomag elemek, kedvezménycsomagok után. 

III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

(9) A Promóció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen részvételi szabályzat szerint 

történik. A Bank fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat bármely időpontban történő 

módosítására, különös tekintettel az akcióban biztosított kedvezmények, valamint azok 

rendelkezésre bocsátási módja vonatkozásában. 

(10) A jelen Hirdetményt a Bank a www.otpbank.hu internet címen teszi közzé. A Bank az akció 

teljes időtartama alatt biztosítja a Hirdetmény előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.  

(11) A lakossági fizetési számlákra vonatkozó további részletes információk megtalálhatóak a 

Bank honlapján (www.otpbank.hu) közzétett vonatkozó üzletszabályzatokban és 

hirdetményekben.  

IV. A BANK FELELŐSSÉGE  

(12) A Bank kizárja a felelősségét a Résztvevő téves, pontatlan vagy hiányos 

adatszolgáltatásából, valamint a rajta kívül álló okokból bekövetkező, postai vagy elektronikus 

úton küldött értesítések meghiúsulásából, illetve késedelméből eredő, a Résztvevő vagy bármely 

harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

http://www.otpbank.hu/
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Közzététel: 2020. március 27. 


