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A Hirdetmény - OTP Hitelkártyákhoz kapcsolódó Részletfizetési szolgáltatásokról 

(továbbiakban: Hirdetmény) szabályozza a Hitelkártya Részletfizetési szolgáltatások 

(továbbiakban: Részletfizetési szolgáltatás, Hitelkártya Részletfizetési Szolgáltatás) 

igénybevétele esetén alkalmazandó feltételeket, díjakat és kamatokat, melyek pontos 

meghatározását a Lakossági Hitelkártya Üzletszabályzat Kiegészítés a Részletfizetési 

Szolgáltatásokról című dokumentum tartalmazza. 

A részletfizetési szolgáltatások közül az alábbiak érhetőek el a megjelölt dátumtól:  

Instant kölcsön 2017. november 21-től. 

Az OTP Hitelkártyákhoz kapcsolódó Részletfizetési szolgáltatások igénybevétele esetén a 

Részletfizetési szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Szerződő félnek az alábbi hiteldíjakat kell 

megfizetnie, kivéve, ha a Bank és a Szerződő fél ettől eltérő megállapodást nem köt. 

 

HITELKÁRTYA RÉSZLETFIZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK  

  Instant kölcsön 

Minimum tranzakciós összeg 100 000 Ft 1 

Igényelhető futamidő (hónap) 6, 12, 18, 24, 36, 48, 60  

Ügyleti kamat megfizetési módja 
havi - tőkerészt is tartalmazó – törlesztő 

részletekben 

Havi hitelkamat 2 2,41% 

Teljes hiteldíj mutató 35,3 % 3 

 

HITELKÁRTYA RÉSZLETFIZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK  

 Instant kölcsön 

Egyszeri kezelési költség 0 Ft 

Folyósítási jutalék bankon kívül A tranzakciós összeg 1%-a, de   
max. 10 000 Ft Folyósítási jutalék bankon belül 

Futamidő módosítás díja 1 990 Ft 

Előtörlesztési díj 4 

(részleges és teljes előtörlesztés esetén) 

az előtörlesztett összeg 1%-a; ha az előtörlesztés 

időpontja és a Részletfizetési szolgáltatás 
szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti 

időtartam nem haladja meg az egy évet, akkor az 
előtörlesztett összeg 0,5%-a 

 



HIRDETMÉNY 
OTP HITELKÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETFIZETÉSI 

SZOLGÁLTATÁSOKRÓL 
 

A hatályba lépés napja: 2017. december 22. 
2. oldal  

 
1 A tranzakciós összeg maximális összege a hitelbírálattól függ, de legfeljebb a Szerződő fél 

hitelkeretének erejéig terjedhet. 

2 A havi rögzített kamatláb és a hozzá tartozó THM érték futamidőnként eltérhet. 

3 A THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 

83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 375.000 Ft hitel összeg, 1 év futamidő, 2,408% 

rögzített havi hitelkamat figyelembevételével került meghatározásra. A THM értéke az egyes 

ügyletekre vonatkozó egyedileg meghatározott hitelkamat függvényében és a feltételek 

változása esetén módosulhat. 

4 Az előtörlesztés 12 hónapon belül egy alkalommal, 200 000 Ft összeghatárig díjmentes. 

Amennyiben a hitelkártya szerződés felmondására a Lakossági Hitelkártya Üzletszabályzat II.4 

pontja alapján kerül sor, a teljes előtörlesztési díj nem kerül felszámításra. 

Amennyiben a Részletfizetési szolgáltatás létrejöttének könyvelési napja és a soron következő 

hitelkártya számlazárás között nem telik el 30 nap, akkor az első havi törlesztő részlet a soron 

következő második hitelkártya számlakivonat készítésének napján kerül terhelésre. 


