HIRDETMÉNY

a Lakossági Folyószámlahitel
költségtételeiről

kamatairól,

valamint

díj-

és

Érvényes: 2019. február 22-től

A hivatkozások jelen Hirdetmény utolsó oldalán találhatóak meg.
A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formában kerül feltüntetésre: (min. / max.).
Lakossági folyószámlahitel az alábbi lakossági számlatípusok esetében igényelhető:
Alap számlacsomag, Tempó számlacsomag, Net számlacsomag, Prémium Plusz számlacsomag, Jump
számlacsomag, Junior számla (18 év felett), Forint folyószámla, Elektronikus számlacsomag, Aktív számlacsomag,
Smart számlacsomag, Privát banki szolgáltatás csomag, Grátisz számlacsomag, Prémium számlacsomag, Bázis
számla, OKÉ 5 számla, OKÉ 6 számla
Lekötött betét és Ösztöndíj fedezete melletti folyószámlahitel a Smart számlacsomag, az OKÉ 5 és az OKÉ 6 számla
kivételével valamennyi fent felsorolt bankszámla típushoz igényelhető.
A Smart számlacsomagra, valamint a Privát banki szolgáltatáscsomagra (kivéve Privát banki számlához kapcsolódó
lekötött betét fedezete melletti folyószámlahitel, mely jelen hirdetményben található) vonatkozó rendelkezések az
alábbi hirdetményekben találhatóak:
• Smart számlacsomag Hirdetmény
• HIRDETMÉNY a Privát banki üzletágban érvényes kamatokról, költségekről és díjakról
Az Alap, Tempó, Net, Prémium Plusz, Jump számlacsomagra, Junior számlára (18 év felett), Forint folyószámlára,
Elektronikus, Aktív, Grátisz, Prémium számlacsomagra, Bázis számlára, OKÉ 5 számlára, OKÉ 6 számlára vonatkozó
jelen Hirdetményben nem szabályozott feltételek az alábbi hirdetményekben találhatóak:
• HIRDETMÉNY a Lakossági Grátisz számlacsomagról
• HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól
• HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól
• HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) és betéti kártyák - OKÉ 5, OKÉ 6, OKÉ 7, és OKÉ
Junior
Jelen Hirdetményben szereplő, a Bázis számlára vonatkozó rendelkezések érvényesek a mindenkor hatályos a
Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól szóló Hirdetmény IV. Számlacsomag ajánlatok
fejezetében szereplő előre összeállított ajánlatokra is, amennyiben jelen hirdetmény ettől eltérően nem rendelkezik.
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I. RENDSZERES JÓVÁÍRÁS FEDEZETE MELLETTI FOLYÓSZÁMLAHITEL 8
Az alábbi táblázat a 2015. február 1-től megkötött szerződések (új szerződéskötés, a 2015. január 31-ig megkötött
szerződések szerződés-módosítása) feltételeit tartalmazza.
A 2015. január 31-ig megkötött rendszeres jóváírás fedezete melletti Folyószámlahitel szerződésekre vonatkozó
feltételeket jelen hirdetmény V. táblázata tartalmazza.
Forint
Junior számla,
folyószámla,
Bázis számla
Tempó számla,
Junior
i OKÉ 5 számla,
kedvezménnyel
OKÉ 6 számla

Számlatípusok

Hitelkeret / túlhívás12
min.

45.000 Ft

1

1.500.000 Ft 2

max.
7

Kamat 13

Alap számla

Jump számla,
Prémium számla,
Elektronikus számla,
Prémium Plusz
Aktív számla,
számla, Bázis
Net számla, Bázis számla ii , számla Prémium
Grátisz számla
szolgáltatással i

feltétele

2.000.000 Ft

legalább 40.000 Ft havi jövedelem

bevezetés időpontja

2018.10.15

mértéke %-ban (évi)

21,37 6

Teljes hiteldíj mutató (THM)
%-ban

2

5

23,6 3
(375.000 Ft)

25,2 3
(375.000 Ft)

díjmentes

évi 1% (368 Ft/hó / - )

díjmentes

évi 1% (378 Ft/hó / - )

díjmentes

évi 1,02% (378 Ft/hó / - )

Díj- és költségtételek

Kezelési költség 10
2019. február 28-ig
Kezelési költség 10
2019. március 1-től
Kezelési költség 10
2019. június 1-től
Keretkihasználási jutalék 9

díjmentes

Rendelkezésre tartási jutalék
2019. május 31-ig

díjmentes

díjmentes*
havi 0,79%

díjmentes

Rendelkezésre tartási jutalék
2019. június 1-tő l

díjmentes

díjmentes*
havi 0,81%

díjmentes

A 2018. január 29-től megkötött szerződések és a 2018. január 28-ig megkötött szerződések szerződés-módosítása
esetén. A folyószámlahitel vonatkozásában a Bázis számlához kapcsolódó számlacsomag elem (Junior kedvezmény
vagy Prémium szolgáltatás) az igénylésének napjától kerül figyelembe vételre, lemondás esetén pedig a lemondás
napját követő banki munkanaptól nem kerül figyelembe vételre.
i

Minden olyan esetben, amikor a számlához nem kapcsolódik Junior kedvezmény vagy Prémium szolgáltatás, mint
számlacsomag elem.
ii
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II. ÖSZTÖNDÍJ FEDEZETE MELLETTI FOLYÓSZÁMLAHITEL
A Számlatulajdonos 28. életévének betöltése esetén az ösztöndíj fedezete melletti folyószámlahitelre vonatkozó
feltételeket jelen hirdetmény V. táblázata tartalmazza.
Junior számla, Jump számla, Forint folyószámla, Tempó számla, Alap számla, Elektronikus
számla, Aktív számla, Net számla, Prémium számla, Prémium Plusz számla, Bázis számla,
Grátisz számla

Számlatípusok
Hitelkeret / túlhívás12

Kamat

min.
max.

feltétele7
bevezetés időpontja

mértéke %-ban (évi)
Teljes hiteldíj mutató (THM)
%-ban
bevezetés időpontja
mértéke %-ban (évi)
Teljes hiteldíj mutató (THM)
%-ban
Díj- és költségtételek
Kezelési költség
Keretbeállítási jutalék - 2013.
november 18. előtt megkötött
szerződések esetében

Keretkihasználási jutalék -

5.000 Ft
20.000 Ft
rendszeres jövedelem/ösztöndíj
2018.01.15
18,33 6
20,0 4
2018.10.15
18,50 6
20,2 4

díjmentes

2013. november 18-tól megkötött
szerződések esetében

Rendelkezésre tartási jutalék

Közzététel: 2019. február 22.
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III. ÁTHIDALÓ FOLYÓSZÁMLAHITEL

Számlatípusok

Hitelkeret / túlhívás12

Junior számla, Jump számla, Elektronikus
számla, Aktív számla, Forint folyószámla,
Tempó számla, Net számla, Prémium számla,
Prémium Plusz számla, Bázis számla, Grátisz
számla

min.
max.
feltétele7

Alap számla

27.000 Ft
150.000 Ft
rendszeres jóváírás

Kamat
bevezetés időpontja

2018.10.15

mértéke %-ban (évi)
Teljes hiteldíj mutató (THM)
%-ban
Díj- és költségtételek

27,53 6
32,7 3
(150.000 Ft)

Kezelési költség 10
2019. február 28-ig
Kezelési költség 10
2019. március 1-től
Kezelési költség 10
2019. június 1-től
Keretbeállítási jutalék 9- 2013.

évi 1% (111 Ft/hó / - )
évi 1% (114 Ft/hó / - )
évi 1,02 % (114 Ft/hó / - )

november 18. előtt megkötött
szerződések esetében

díjmentes

2013. november 18-tól megkötött
szerződések esetében

díjmentes

Keretkihasználási jutalék 9Rendelkezésre tartási jutalék
2019. május 31-ig

díjmentes

díjmentes*
havi 1%

Rendelkezésre tartási jutalék
2019. június 1-tő l

díjmentes

díjmentes*
havi 1,02 %
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IV. LEKÖTÖTT BETÉT FEDEZETE MELLETTI FOLYÓSZÁMLAHITEL
Az alábbi táblázat a 2017. szeptember 1-től megkötött szerződések (új szerződéskötés, a 2017. augusztus 31-ig
megkötött szerződések szerződés-módosítása) feltételeit tartalmazza.
A 2017. augusztus 31-ig megkötött lekötött betét fedezete melletti Folyószámlahitel szerződésekre vonatkozó
feltételeket jelen hirdetmény VI. táblázata tartalmazza.
Junior számla,
Bázis számla Junior
kedvezménnyel i

Számlatípusok

Jump számla, Elektronikus számla, Aktív számla, Forint
folyószámla, Tempó számla, Net számla, Prémium számla,
Prémium Plusz számla, Bázis számla ii , Grátisz számla, Alap
számla, Privát banki számla

Hitelkeret / túlhívás
min.

200.000 Ft

max.

lekötött betét összegének 90%-a

feltétele7

legalább 222.223 Ft lekötött betét

Kamat
bevezetés időpontja

2018.10.15

mértéke %-ban (évi)
Teljes hiteldíj mutató (THM)
%-ban

4,12
4,2
(375.000 Ft)

bevezetés időpontja

2019.03.01

mértéke %-ban (évi)
Teljes hiteldíj mutató (THM)
%-ban

5,5 3
(375.000 Ft)

3

4,12
4,2
(375.000 Ft)

5,6 3
(375.000 Ft)

díjmentes

évi 1% (368 Ft/hó / - )

díjmentes

évi 1% (378 Ft/hó / - )

díjmentes

évi 1,02% (378 Ft/hó / - )

3

Díj- és költségtételek

Kezelési költség 10
2019. február 28-ig
Kezelési költség 10
2019. március 1-től
Kezelési költség 10
2019. június 1-től
Keretkihasználási jutalék

Rendelkezésre tartási jutalék

díjmentes
díjmentes

A 2018. január 29-től megkötött szerződések és a 2018. január 28-ig megkötött szerződések szerződés-módosítása
esetén. A folyószámlahitel vonatkozásában a Bázis számlához kapcsolódó számlacsomag elem (Junior kedvezmény)
az igénylésének napjától kerül figyelembe vételre, lemondás esetén pedig a lemondás napját követő banki
munkanaptól nem kerül figyelembe vételre.
ii Minden olyan esetben, amikor a számlához nem kapcsolódik Junior kedvezmény, mint számlacsomag elem.
i
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V. RENDSZERES JÓVÁÍRÁS FEDEZETE MELLETTI FOLYÓSZÁMLAHITEL 8
A 2015. január 31-ig megkötött rendszeres jóváírás fedezete melletti Folyószámlahitel szerződésekre vonatkozó
feltételeket az alábbi táblázat tartalmazza.
A Számlatulajdonos 28. életévének betöltése esetén az ösztöndíj fedezete melletti folyószámlahitelre vonatkozó
feltételeket az alábbi táblázat tartalmazza.
Forint
folyószámla
Junior számla
Tempó számla

Számlatípusok

Alap számla

Hitelkeret / túlhívás12
min.

40.000 Ft

max.

1.000.000 Ft

7

Kamat 13

Jump számla
Elektronikus
számla
Aktív számla

feltétele

1

2

1.500.000 Ft

legalább 40.000 Ft havi jövedelem

bevezetés időpontja

2018.10.15

mértéke %-ban (évi)

18,50 6

Teljes hiteldíj mutató (THM)
%-ban

Prémium
Net számla,
számla
Bázis számla,
Prémium Plusz
Grátisz számla
számla

2

2.000.000 Ft

2

5

20,2 3
(375.000 Ft)

21,4 3
(375.000 Ft)

díjmentes

évi 1% (243 Ft/hó / - )

díjmentes

évi 1% (250 Ft/hó / - )

díjmentes

évi 1,02% (250 Ft/hó / - )

Díj- és költségtételek

Kezelési költség 10
2019. február 28-ig
Kezelési költség 10
2019. március 1-től
Kezelési költség 10
2019. június 1-től

Keretbeállítási jutalék

9

- 2013.
november 18. előtt megkötött
szerződések esetében

Keretkihasználási jutalék

díjmentes

9

2013. november 18-tól megkötött
szerződések esetében

díjmentes

Rendelkezésre tartási jutalék
2019. május 31-ig

díjmentes

díjmentes*
havi 1%

díjmentes

Rendelkezésre tartási jutalék
2019. június 1-tő l

díjmentes

díjmentes*
havi 1,02 %

díjmentes
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VI.
LEKÖTÖTT BETÉT FEDEZETE MELLETTI FOLYÓSZÁMLAHITEL
A 2017. augusztus 31-ig megkötött lekötött betét fedezete melletti Folyószámlahitel szerződésekre vonatkozó
feltételeket az alábbi táblázat tartalmazza.

Számlatípusok

Junior számla

Jump számla, Elektronikus
számla, Aktív számla, Forint
folyószámla, Tempó számla,
Net számla, Prémium számla,
Prémium Plusz számla, Bázis
számla, Grátisz számla, Privát
banki számla

Alap számla

Hitelkeret / túlhívás

Kamat

13

min.

200.000 Ft

max.

lekötött betét összegének 90%-a

feltétele7

legalább 222.223 Ft lekötött betét

bevezetés időpontja

A kölcsön összege:
375.000 Ft: 10,6% 3
10.000.000 Ft: 9,0% 3
20.000.000 Ft: 7,3% 3
50.000.000 Ft: 7,3% 3

2018.10.15
A kölcsön összege:
200.000 Ft - 9.999.999 Ft: 10,10%
10.000.000 Ft - 19.999.999 Ft: 8,60%
20.000.000 Ft - 49.999.999 Ft: 7,10%
50.000.000 Ft felett: 7,09%
A kölcsön összege:
375.000 Ft:
11,7% 3
10.000.000 Ft: 10,0% 3
20.000.000 Ft: 8,4% 3
50.000.000 Ft: 8,4% 3
2019.03.01
A kölcsön összege:
200.000 Ft - 9.999.999 Ft: 10,10%
10.000.000 Ft - 19.999.999 Ft: 8,60%
20.000.000 Ft - 49.999.999 Ft: 7,10%
50.000.000 Ft felett: 7,09%
A kölcsön összege:
375.000 Ft:
11,8% 3
10.000.000 Ft: 10,0% 3
20.000.000 Ft: 8,4% 3
50.000.000 Ft: 8,4% 3

A kölcsön összege:
375.000 Ft: 10,6% 3
10.000.000 Ft: 9,0% 3
20.000.000 Ft: 7,3% 3
50.000.000 Ft: 7,3% 3

A kölcsön összege:
200.000 Ft - 9.999.999 Ft: 10,10%
10.000.000 Ft - 19.999.999 Ft: 8,60%
20.000.000 Ft - 49.999.999 Ft: 7,10%
50.000.000 Ft felett: 7,09%
A kölcsön összege:
375.000 Ft:
11,8% 3
10.000.000 Ft: 10,1 % 3
20.000.000 Ft: 8,4% 3
50.000.000 Ft: 8,4% 3

mértéke %-ban (évi)

Teljes hiteldíj mutató (THM)
%-ban
bevezetés időpontja

A kölcsön összege:
375.000 Ft: 10,6% 3
10.000.000 Ft: 9,0% 3
20.000.000 Ft: 7,3% 3
50.000.000 Ft: 7,3% 3

mértéke %-ban (évi)

Teljes hiteldíj mutató (THM)
%-ban

2019.06.01

bevezetés időpontja

mértéke %-ban (évi)

Teljes hiteldíj mutató (THM)
%-ban
Díj- és költségtételek

Kezelési költség 10
2019. február 28-ig
Kezelési költség 10
2019. március 1-től
Kezelési költség 10
2019. június 1-től
Keretbeállítási jutalék - 2013.

díjmentes

évi 1% (243 Ft/hó / - )

díjmentes

évi 1% (250 Ft/hó / - )

díjmentes

évi 1,02% (250 Ft/hó / - )
díjmentes

november 18. előtt megkötött
szerződések esetében

Keretkihasználási jutalék 2013. november 18-tól megkötött
szerződések esetében

Rendelkezésre tartási jutalék
2019. május 31-ig
Rendelkezésre tartási jutalék
2019. június 1-tő l
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VII.

SZÁMLAFEDEZETLENSÉG ESETÉN FELSZÁMÍTOTT KAMAT 6
Junior számla, Jump számla, Elektronikus számla, Aktív számla, Forint folyószámla, Tempó
számla, Alap számla, Net számla, Prémium számla, Prémium Plusz számla, Bázis számla,
Grátisz számla, OKÉ 5 számla, OKÉ 6 számla

Számlatípusok
Hitelkeret / túlhívás
min.
max.
feltétele

számla fedezetlenség

Kamat
mértéke %-ban (évi)

VIII.

30,00

FOLYÓSZÁMLAHITEL TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS

Prémium csomag: Az utolsó lezárt biztosítási időszak11 maximális napi folyószámlahitel tartozásának 0,37%-a
Bázis csomag: Az utolsó lezárt biztosítási időszak11 maximális napi folyószámlahitel tartozásának 0,22%-a
Nyugdíjas csomag: Az utolsó lezárt biztosítási időszak11 maximális napi folyószámlahitel tartozásának 0,30%-a
Az alábbi díjtételt a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetmény tartalmazza:
Folyószámlahitel törlesztési biztosítás díjának beszedése OTP lakossági számláról.
IX.

FOLYÓSZÁMLAHITEL ÜGYINTÉZÉSI DÍJ

Ügyintézési díj
mértéke 2019. február 28-ig

4 251 Ft

mértéke 2019. március 1-től

4 370 Ft

Az OTPdirekt felületen díjmentesen rendelkezésre bocsátott digitális (azonosított elektronikus úton létrejött) okiratok
hiteles papír alapú bankfióki kiadmánya, vagy egyszerű másolata esetén az alábbi kedvezményes ügyintézési díjak
kerülnek felszámításra:
Ügyfélkérés esetén az OTPdirekt felületen díjmentesen rendelkezésre bocsátott digitális (azonosított elektronikus úton létrejött)
okiratok hiteles papír alapú bankfióki kiadmánya esetén felszámított ügyintézési díj.
mértéke 2019. február 28-ig
mértéke 2019. március 1-től

0 Ft**
768 Ft
790 Ft

Ügyfélkérés esetén az OTPdirekt felületen díjmentesen rendelkezésre bocsátott digitális (azonosított elektronikus úton létrejött)
okiratok egyszerű papír alapú másolata esetén felszámított ügyintézési díj.
mértéke 2019. február 28-ig

0 Ft**
563 Ft

mértéke 2019. március 1-től

579 Ft

X.

A FOLYÓSZÁMLAHITEL DÍJAINAK, KÖLTSÉGEINEK ESEDÉKESSÉGE
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Tárgyhavi zárlati nap

- kezelési költség
- rendelkezésre tartási jutalék
- törlesztési biztosítás díjának terhelése

Folyószámlahitel-keret
beállításának,
- keretbeállítási jutalék
Számlatulajdonos által
igényelt módosításának napja
Folyószámlahitel-keret első
lehívásának napja

- keretkihasználási jutalék

XI.
HIVATKOZÁSOK
* A díjkedvezményt, mentességet a Bank visszavonásig, de legkésőbb a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 2019. évi
infláció közzétételét követő 2. hónap első napjáig biztosítja.
** A díjkedvezményt, mentességet a Bank 2019. február 28-ig biztosítja.
1 A 2005. december 16-ig megkötött folyószámlahitel-szerződések esetében 20.000 Ft, a 2012. március 31-ig
megkötött folyószámlahitel-szerződések esetében 30.000 Ft, a 2015. június 30-ig megkötött folyószámlahitelszerződések esetében 40.000 Ft.
2 A 2005. december 16-ig megkötött automatikus felülvizsgálatú folyószámlahitel-szerződések esetében 300.000Ft. A
folyószámlahitel (felhasználható hitelkeret) összege - a tulajdonosok valamennyi számlájának tekintetében – az
1.500.000 Ft-ot, Prémium és Prémium Plusz Számla esetében a 2.000.000 Ft-ot (2016. október 3. előtt megkötött
folyószámlahitel szerződések esetében 1.000.000 Ft-ot, Net Számla esetében az 1.500.000 Ft-ot, Prémium és
Prémium Plusz Számla esetében a 2.000.000 Ft-ot; 2012. december 1. előtt megkötött folyószámlahitel szerződések
esetében 800.000 Ft-ot, Net Számla esetében az 1.200.000 Ft-ot, Prémium és Prémium Plusz Számla esetében az
1.600.000 Ft-ot) nem haladhatja meg.
3 A meghatározott hitelkeret és 1 éves futamidő esetén. Nem egyenletes törlesztésű hitel, a törlesztés módjának
szabályait a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről - Folyószámlahitel című Üzletszabályzat
II.1.11. és II.5.6 pontja tartalmazza.
4 20 000 Ft hitelkeret és 1 éves futamidő esetén. Nem egyenletes törlesztésű hitel, a törlesztés módjának szabályait a
Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről - Folyószámlahitel című Üzletszabályzat II.1.11. pontja
tartalmazza.
5 Hónapon a tárgyhót megelőző hónap 16-tól tárgyhó 15-ig terjedő időszak értendő.
6 2011. június 1-ét követően elhunyt ügyfél (egyedüli, vagy több tulajdonos esetén bármely vagy mindegyik tulajdonos
halála) esetén, amennyiben a folyószámlahitelhez érvényesíthető biztosítás tartozik, az ügyfél halálának időpontja és
a Groupama Biztosító átutalása közti időszakban a bank a folyószámlahitel hiteldíjait (hitelkamat és kezelési költség),
valamint a számlafedezetlenség esetén felszámított kamatot az elhunyt ügyfél bankszámláján utólagosan jóváírja.
7 Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy ha hiteligénylésének/hitelkeret emelésének benyújtását megelőzően az OTP
Banknál / OTP Jelzálogbanknál / AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél, fizetési nehézségei áthidalására
az alábbi eszközök valamelyikét, vagy azok kombinációját igénybe vette, hiteligénylése/hitelkeret emelésre vonatkozó
igénye a Bank belső szabályzatában meghatározott időtartamig elutasításra kerülhet. Ezen eszközök köre: futamidő
hosszabbítás; forintban fix törlesztési periódus azonnali lejáratása prolongációval kombinálva; törlesztés
felfüggesztés; törlesztés csökkentés; törlesztés csökkentés/felfüggesztés futamidő hosszabbítással kombinálva;
keretcsökkentési megállapodás; részletfizetési megállapodás; LTP betéttel kombinált hitelek esetén a havonta fizetett
betét összegének csökkentése; Tartozásrendező kölcsön; Adósságrendező hitel; Áthidaló kölcsön; Otthonvédelmi
Programban rögzített árfolyam melletti gyűjtőszámlahitel; OTP Árfolyamrögzítés; Forintban fix törlesztésű deviza alapú
személyi kölcsönök kiváltása, amennyiben a kiváltás engedélyezésére úgy került sor, hogy az ügyfélnek
- olyan hátralékos tartozása volt, amelyet a kiváltáskor nem tudott rendezni és az tőkésítésre került
- bármely számlája a tartozás leírásával vagy a faktoringnak történő eladással szűnt meg
- a kiváltás időpontjában nem tudott a mindenkori minimálbért elérő, munkaviszonyból származó jövedelmet
igazolni;
Forintban fix törlesztésű deviza alapú személyi kölcsönök kiváltására 85-120 hónap közötti futamidőre igénybe vett
kedvezményes kamatozású forint alapú személyi kölcsön; AXA Újrakezdő kölcsön; AXA Újrakezdő tartozásrendező
kölcsön; AXA Piramis kölcsön; AXA Fizetési moratóriummal egybekötött részletfizetési megállapodás; AXA Fizetési
moratórium
8 Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben a Számlatulajdonos egyéni vállalkozó/egyéni cég, más társas
vállalkozás tulajdonosa, Kkt. vagy Bt. bel- vagy kültagja, őstermelő/kistermelő/családi gazdálkodó, egyszemélyes
ügyvédi iroda tulajdonosa, szellemi szabadfoglalkozású vagy a munkáltatója társasház, a Bank a hiteligénylés során
az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó NAV (korábban APEH) jövedelemigazolást (az ügyfél írásbeli beleegyezése
alapján az OTP Bank kéri be a NAV-tól, vagy amennyiben az ügyfél elektronikus bevalló a NAV Igazgatósága postai
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úton juttatja el az OTP Bank fiók részére) kérhet. Az OTP Bank kockázati szempontokat mérlegelve, vagy amennyiben
a bankszámlára (melyhez kapcsolódóan a folyószámlahitel igénylése történik) nem érkezik jövedelem, a felsorolt
dokumentumon kívül a hitelbírálathoz egyéb dokumentumokat is bekérhet.
9 2011. április 1-ét követően egyedüli kötelezett elhunyt ügyfél örököse a fennálló hitelkeret tartozást saját jogon
igényelt keretcsökkentési megállapodással rendezi, a keretbeállítási/keretkihasználási jutalékot a Bank utólagosan
jóváírja.
10 2011. június 1-ét követően elhunyt ügyfél (egyedüli, vagy több tulajdonos esetén bármely vagy mindegyik tulajdonos
halála) esetén, amennyiben a folyószámlahitelhez érvényesíthető biztosítás tartozik, az ügyfél halálának időpontja és
a Groupama Biztosító átutalása közti időszakban a bank a folyószámlahitel hiteldíjait (hitelkamat és kezelési költség),
valamint a számlafedezetlenség esetén felszámított kamatot az elhunyt ügyfél bankszámláján utólagosan jóváírja.
11 A biztosítási időszak azonos a folyószámlahitel havi elszámolási időszakával (két egymást követő havi zárlati nap
közötti időszak), kivéve az alábbi eseteket: Az első biztosítási időszak a biztosító kockázatviselésének kezdetétől a
soron következő első havi zárlati nap 24. órájáig tart. Az utolsó biztosítási időszak az utolsó zárlati időszak első napján
0 órakor kezdődik, és a biztosító kockázatviselése megszűnésének napjáig tart.
12A meghatározott minimális és maximális összegek mind az engedélyezett mind a felhasználható hitelkeret
tekintetében irányadóak.
13 Azon ügyfelek, akik OTP Egészségpénztári vagy OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagsággal rendelkeznek,
rendszeres jóváírás fedezete melletti folyószámlahitel, illetve a 2017. augusztus 31-ig megkötött lekötött betét
fedezete melletti folyószámlahitel esetén 1,5 százalékpont kamatkedvezményt kapnak a szerződésükre vonatkozó,
jelen hirdetményben közzétett kamatból. A kedvezmény igénybe vételének feltétele: Önkéntes Nyugdíjpénztári
tagság esetén a tagsági kártya vagy a tagsági okirat, Egészségpénztári tagság esetén a tagsági okirat bemutatása
a folyószámlahitel igénylésekor vagy a már meglévő folyószámlahitel szerződés módosításakor.
A Folyószámlahitelre vonatkozó THM tartalmazza a hitel kezelési költségét és a 2013. november 18. előtt megkötött
szerződések esetében a keretbeállítási jutalékot, a 2013. november 18-tól megkötött szerződések esetében a
keretkihasználási jutalékot is. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi
a hitel kamatkockázatát.

XII.

REPREZENTATÍV PÉLDA
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Reprezentatív példa
Hitelkeret összege
Engedélyezett hitelkeret

375.000 Ft

Felhasználható hitelkeret

375.000 Ft
2018. október 15-től
21,37
változtatható

Kamat és THM
mértéke %-ban (évi)
típusa
Teljes hiteldíj mutató (THM)
%-ban
A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó
Kezelési költség 10
2019. február 28-ig
Kezelési költség 10
2019. március 1-től
Kezelési költség 10
2019. június 1-től
Keretkihasználási jutalék

évi 1% (368 Ft/hó / - )
évi 1% (378 Ft/hó / - )
évi 1,02 % (378 Ft/hó / - )
díjmentes

Rendelkezésre tartási jutalék
Számlavezetési díj

25,2

díjmentes
havi 0 Ft (Alap számlacsomag / Bázis számla Minimum kedvezménnyel / Grátisz számlacsomag
Minimum kedvezménnyel)

Bázis számla Minimum
kedvezménnyel esetén
OTPdirekt internetes
szolgáltatás kizárólag
lekérdezést biztosító funkciók
beállítása mellett
Egyéb
Futamidő

havi 0 Ft

1 év

Fizetendő teljes összeg

nem értelmezhető

Törlesztőrészlet összege

nem értelmezhető

A reprezentatív példa a termékre irányadó, a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről
szóló 83/2010. (III. 25.) kormányrendelet szerint, a kereskedelmi kommunikációban megjelenítendő hitelkeret összeg
figyelembe vételével, az alap terméktípusra (rendszeres jóváírás fedezete melletti folyószámlahitel), illetőleg a
legjellemzőbb bankszámla konstrukcióra került meghatározásra, annak értékei az Ön által igényelt folyószámlahitelre
irányadó értékektől eltérhetnek. A reprezentatív példa pusztán tájékoztatásként szolgál.
A Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről – Folyószámlahitel című Üzletszabályzat IV. Záró
rendelkezések 1.4 pontja alapján a Számlatulajdonos a kamatok, díjak, költségek mértékének számára kedvezőtlen
módosítása esetén a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására, 30 napos
határidővel.
A természetes személyek adósságrendezéséhez kapcsolódó tájékoztatás
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy azon hiteligénylők részére, akik adósként vagy adóstársként adósságrendezési
eljárás (Magáncsőd) hatálya alatt állnak, illetőleg adósságrendezési eljárást kezdeményeztek, a természetes
személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 26. § (6) illetve (10) bekezdése alapján hitel- vagy
kölcsön nem nyújtható, részükre szerződésmódosításra nem kerülhet sor.
Amennyiben a Bank és a Számlatulajdonos közötti jogviszony fennállása alatt a Számlatulajdonos a természetes
személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési (Magáncsőd védelmi) eljárást
kezdeményez, a szerződésre jelen Hirdetmény rendelkezéseit a „Hirdetmény a természetes személyek
adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás (Magáncsőd) hatálya alatt,
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lakossági ügyfelek esetében alkalmazott kamat- díj- és költségekről” című Hirdetményben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.

Jelen Hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2019. február 1-jén közzétett, és 2019. február 1-től
hatályos HIRDETMÉNY a Lakossági Folyószámlahitel kamatairól, valamint díj- és költségtételeiről.
A Hirdetmény módosítását a rendelkezésre tartási jutalékra vonatkozó akció meghosszabbítása, az OTPdirekt
felületen díjmentesen rendelkezésre bocsátott digitális (azonosított elektronikus úton létrejött) okiratok papír alapú
bankfióki kiadmánya esetén felszámított ügyintézési díj akció visszavonása, valamint a 2018. évi infláció - a fogyasztói
árakban bekövetkező emelkedés - indokolja, mely mértékével a megjelölt díjak és költségek megemelésre kerültek.
A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre
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