
Hirdetmény a lakossági fizetési számlákról indított 
elektronikus átutalásokra, valamint a kedvezményes 
számlavezetési díj biztosítására vonatkozó akcióról  

Érvényes: 2020. április 01-től visszavonásig, legkésőbb 2020. június 30-ig  
 

(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, valamint a kedvezményes számlavezetési díj 

biztosítására vonatkozóan.  

I. AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA  

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

II.  AZ AKCIÓ SORÁN BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNYEK 

II.1. Kedvezményes számlavezetési díj automatikus biztosítása 

(3) 2020. április, május és június hónapra vonatkozóan akciós jelleggel automatikusan 

(számlakivonat elérésnek megfelelő) kedvezményes számlavezetési díj kerül felszámításra 

minden lakossági forint fizetési számla (kivéve Privát Banki számlacsomag, melyre vonatkozó 

kedvezmény külön hirdetményben kerül megjelenítésre) esetében, amennyiben az adott számla 

vonatkozásában 2020. január és/vagy február hónapban teljesültek a kedvezményes 

számlavezetési díj feltételei.  

(4) Az akcióban érintett lakossági forint fizetési számlákra vonatkozó részletes feltételek 

megtalálhatóak a Bank honlapján (www.otpbank.hu) közzétett vonatkozó üzletszabályzatokban 

és hirdetményekben.  

II.2. Elektronikusan indított eseti és rendszeres átutalások díjmentessége 

(5) Az akció keretében az elektronikusan indított eseti és rendszeres belföldi forint átutalások havi 

100.000 Ft-ig díjmentesek visszavonásig, de legkésőbb 2020. június 30-ig.   

II.2.1. Kedvezményre jogosult számlák/számlacsomagok 

Az akció keretében, az elektronikus átutalásokra vonatkozó kedvezmények igénybevételére az 

alábbi számlacsomagok esetében van lehetőség: 

• Grátisz Számlacsomag, 

• Prémium Plusz Számlacsomag, 

• Net Számlacsomag, 

• Tempó Számlacsomag, 

• Jump Számlacsomag, 

• Alap Számlacsomag, 

• Prémium Számlacsomag, 

• Elektronikus Számlacsomag, 

• Aktív Számlacsomag, 
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• Forint Folyószámla, 

• Privát Banki számlacsomag, 

• OTP OKÉ 5 Számla, 

• OTP OKÉ 6 Számla, 

• Junior Számla 14-18 évig, 

• Junior Számla 14-24 évig. 

II.2.2. A kedvezmény biztosításának feltételei 

(6) Az elektronikusan kezdeményezett átutalásokra vonatkozó díjmentesség biztosításának 

feltétele - a jelen hirdetmény II.2.1. pontjában felsorolt fizetési számlák esetében -, hogy 2020. 

április 06-tól 2020. április 20-ig az OTPdirekt internetes szolgáltatás „Igénylések / E-utalás 

akció” menüpontjában az „Aktiválom a kedvezményt” gombra kattintva megtörténjen a 

díjmentességre vonatkozó igénylés. 

(7) Amennyiben egy ügyfél több számlával rendelkezik, melyekre vonatkozóan szeretné igénybe 

venni a kedvezményeket, úgy a kedvezményaktiválást minden érintett számlára vonatkozóan 

szükséges elvégezni az OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül. 

(8) A kedvezmény igénylésére kizárólag OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül van 

lehetőség, Bankfiókban és telefonos ügyintézői szolgáltatáson keresztül nem igényelhető. 

(9) A kedvezményt aktiváló ügyfelek részére az áprilisban 100.000 Ft-os havi limitösszeg erejéig 

végrehajtott elektronikus úton kezdeményezett eseti vagy rendszeres átutalások díját utólagosan 

jóváírja a Bank legkésőbb 2020. május 31-ig, május és június hónapban a kedvezmény azonnali 

díjelengedés formájában kerül érvényesítésre a lakossági fizetési számlákon. 

(10) Amennyiben egy tranzakció összegével, az összesített tranzakció összeg meghaladja a 

100.000 Ft-os limitet az adott hónapban, akkor az utolsó tranzakció normál díja csak a limit feletti 

tranzakció összeg és a teljes tranzakció összeg hányadában kerül terhelésre. 

III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

(11) 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. 

(12) 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.  

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

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

hirdetményekben.  
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IV. A BANK FELELŐSSÉGE  

(14) 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. 

 

Közzététel: 2020. március 31. 

 

 


