AZ OTP JELZÁLOGBANK ZRT.
INGATLANHITEL ONLINE – KAMATKEDVEZMÉNY – KAMPÁNY
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA
I.

SZERVEZŐ

(1) Az OTP Jelzálogbank Zrt. (székhely:
továbbiakban: OTP Jelzálogbank) online
hiteleket bemutató, OTP Bank internetes
pontban meghatározott ingatlanfedezetű
Résztvevők) számára az alábbiak szerint.
II.

1051 Budapest Nádor utca 21., cégjegyzékszám: 01-10-044659,
kampányt szervez az általa kínált lakáshiteleket, jelzálog típusú
oldalain visszahívást kérő és a „III. Az online kampány tartalma”
hitelre szerződő adós illetve adóstárs ügyfelek (továbbiakban:

AZ ONLINE KAMPÁNY IDŐTARTAMA

(2) Az online kampány 2017. április 20-án indul és visszavonásig, de legkésőbb „Az OTP Bank és OTP
Jelzálogbank által nyújtott forint lakáshitelek kamat, díj, jutalék és költség tételei” illetve az „Ingatlanfedezet
mellett nyújtott jelzálog típusú hitelek kamatáról, valamint díj- és költségtételeiről – aktuálisan értékesíthető
hitelek” című hirdetmények „I. Kiemelt akciók és változások” pontja szerinti határidőig* tart. (*Ez az időpont 2017.
április 20-án, a kampány indulásakor 2017. december 31.)
III.

AZ ONLINE KAMPÁNY TARTALMA

(3) Az online kampány időtartama alatt a jogosultsági feltételeknek eleget tevő Résztvevők részére az OTP
Jelzálogbank az igénybe vett bármely, piaci (azaz nem támogatott) lakáshitel (kivéve: Lakáscsere hitel), illetve
jelzálog típusú hitel (továbbiakban együttesen: ingatlanhitel) teljes futamidejére 0,25 százalékpont
kamatkedvezményt nyújt az ügyfél kölcsönszerződésére vonatkozó, mindenkor hatályos „Az OTP Bank és OTP
Jelzálogbank által nyújtott Forint lakáshitelek kamat, díj, jutalék és költség tételei” illetve az „Ingatlanfedezet
mellett nyújtott jelzálog típusú hitelek kamatáról, valamint díj- és költségtételeiről” című hirdetményekben
közzétett ügyleti kamatból.
IV.

AZ ONLINE KAMPÁNY FELTÉTELEI

IV.1. A kamatkedvezmény jogosultsági feltételei
(4) Az OTP Jelzálogbank az általa nyújtott ingatlanhitel esetén az alábbi együttes feltételeknek megfelelő
Résztvevők részére nyújtja a kamatkedvezményt:
a/

18. életévét betöltött, devizabelföldi, az illetékes magyar hatóság által kiadott
személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár, ÉS

b/

az OTP Jelzálogbank lakáshiteleit, jelzálog típusú hiteleit bemutató OTP Bank internetes oldalakon
visszahívást kér, és megadja e-mail elérhetőségét, online kuponkódot is tartalmazó visszaigazoló
email üzenetet kap, amely kuponkód alapján a hitelbírálat eredményétől függően
kamatkedvezményben részesülhet, ÉS

c/

ingatlanhitelre vonatkozó hiteligényét a visszahívás kérést visszaigazoló email dátumát követő 60
napon belül, személyesen vagy OTP banki mobilbankári közreműködéssel beadja az OTP Bank
valamely ingatlan hitelezéssel foglalkozó bankfiókjában az e-mail címére elküldött, online kuponkódot
is tartalmazó visszaigazoló email bemutatásával egyidejűleg, ÉS

1

érvényes

d/

a hitelbírálat (fedezetek, hitel és jövedelem) eredménye alapján a bank jogosultnak találja a
kamatkedvezményre, ÉS

e/

ingatlanhitelre vonatkozó kölcsönszerződést megköti a hiteligény benyújtását követő 60 napon belül
(kivéve, amennyiben a szerződő ügyfelek önhibáján kívüli okból nem lehetséges a szerződés
megkötése 60 napon belül).

IV.2. A kuponkód felhasználására vonatkozó egyéb feltételek
(5) Egy ingatlanhitel igényléséhez csak egy kuponkódot lehet felhasználni. Egy kuponkódot csak egyszer lehet
felhasználni. A kuponkód csak az érvényességi határidőn belül hiánytalanul benyújtott ingatlanhitel igénylésekor,
az igényléssel egyidejűleg nyújtható be, utólag nem.
V.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(6) Az online kampány lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Részvételi szabályzat szerint
történik. Az OTP Jelzálogbank fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat kiegészítése, illetve módosítása,
különös tekintettel az online kampány időtartama, tartalma, valamint lebonyolítási módja és ideje
vonatkozásában, azzal, hogy a változásokat haladéktalanul közzéteszi a (7) pontban megadott internet címen.
(7) A jelen Részvételi szabályzatot az OTP Jelzálogbank a www.otpbank.hu internet címen teszi közzé. Az OTP
Jelzálogbank a kampány teljes időtartama alatt biztosítja a Részvételi szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét.
(8) Az online kampány keretében nyújtott kamatkedvezmény vonatkozásában a Résztvevőket adófizetési
kötelezettség nem terheli.
(9) Az OTP Jelzálogbank Zrt. által folyósított hitel esetében közvetítőként az OTP Bank Nyrt. jár el.
(10) Az OTP banki termékekre és a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó további részletes információk
megtalálhatóak az OTP Bank honlapján (www.otpbank.hu) közzétett vonatkozó üzletszabályzatokban és
hirdetményekben.
Budapest, 2017. augusztus 20.
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