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Közzététel: 2020. szeptember 1. 

Az OTP Bank Nyrt. a Kombi folyószámlahitelt minden olyan magánszemély részére biztosítja, akik 2016. november 1. 
napján 0:00 óra előtt élő AXA Kombi folyószámlahitellel rendelkeztek. 
A hivatkozások jelen Hirdetmény V. számú táblázatában találhatóak meg. 
 

I. ÉLETBIZTOSÍTÁS FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL 

Hitelkeret / túlhívás1 

min. 50.000 Ft 

max. 50.000.000 Ft 

Kamat 2 

mértéke %-ban (évi) 16,50 

Teljes hiteldíj mutató (THM)  
%-ban 

16,5 3 
(375.000 Ft) 

Díj- és költségtételek 

Kezelési költség 4 díjmentes 

Rendelkezésre tartási jutalék 5 díjmentes 

Hitelkeret 
 Számlatulajdonos által igényelt 

 szerződés módosítás díja 
egyszeri 5.000 Ft 

Hitelkeret bezárási díj díjmentes 

Egyéb ügyintézési díj ügyintézésenként 6 5.000 Ft 

Felmondási díj a felmondás időpontjában fennálló tartozás 0%-a 
 

 

 

II. ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI MEGTAKARÍTÁS FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT 
FOLYÓSZÁMLAHITEL 

Hitelkeret / túlhívás1 

min. 50.000 Ft 

max. 10.000.000 Ft 

Kamat 2 

mértéke %-ban (évi) 16,50 

Teljes hiteldíj mutató (THM)  
%-ban 

16,5 3 
(375.000 Ft) 

Díj- és költségtételek 

Kezelési költség 4 díjmentes 

Rendelkezésre tartási jutalék 5 díjmentes 

Hitelkeret 
 Számlatulajdonos által igényelt 

 szerződés módosítás díja 
egyszeri 5.000 Ft 

Hitelkeret bezárási díj díjmentes 

Egyéb ügyintézési díj ügyintézésenként 6 5.000 Ft 

Felmondási díj a felmondás időpontjában fennálló tartozás 0%-a 
 

 

III. KÉSEDELMI KAMAT 7 
 

mértéke %-ban (évi) szerződésben rögzített ügyleti kamat x 150% + 3% 
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IV. A FOLYÓSZÁMLAHITEL DÍJAINAK, KÖLTSÉGEINEK ESEDÉKESSÉGE 

Kamat havonta, a következő hónap első naptári napján, a Bankszámláról kerül beszedésre 

Kezelési költség havonta, a következő hónap első naptári napján, a Bankszámláról kerül beszedésre az 
ügyleti kamattal együtt 

Rendelkezésre tartási 
jutalék 

havonta, a következő hónap első naptári napján, a Bankszámláról kerül beszedésre az 
ügyleti kamattal együtt 

Hitelkeret Ügyfél által 
igényelt szerződés 
módosítás díja 

a kérelem benyújtásakor 

Egyéb ügyintézési díj az ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor 

Késedelmi kamat havonta, a következő hónap első naptári napján, a Bankszámláról kerül beszedésre a 
kamattal együtt 

 

 

V. HIVATKOZÁSOK 
1 A Hitelkeret összege mindig tízezer forintra - lefelé - kerekítve kerül megállapításra. A Hitelkeret összegének 1.000 
Ft-tal oszthatónak kell lennie. 
2 A lehívott hitelösszeg után fizetendő, 1 hónapos kamatperiódusú. 
3 A Teljes Hiteldíj Mutató a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontjának figyelembe 
vételével, 375 ezer forintos kölcsönösszeg és 1 éves futamidő feltételezésével került kiszámításra. Nem egyenletes 
törlesztésű hitel, a törlesztés módjának szabályait a Kombi Folyószámlahitelről című Üzletszabályzat II.4. pontja 
tartalmazza. 
4 A lehívott hitelösszeg után fizetendő költség, 1 hónapos kamatperiódusú. 
5 A le nem hívott hitelösszeg után fizetendő jutalék, 1 hónapos kamatperiódusú. 
6 Például hitelkeret számlakivonat, tartozás kimutatás, egyéb igazolások kiállítása. 
7 Az esedékessé vált és meg nem fizetett tartozások (tőke, kamat, költségek) után a késedelem idejére fizetendő. 

A Folyószámlahitelre vonatkozó THM tartalmazza a hitel kezelési költségét és a rendelkezésre tartási jutalékot is. A 
THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek 
változása esetén a mértéke módosulhat. A Bank a konkrét Hitelkeret THM értékét a Hitelkeret szerződésben tünteti 
fel. A THM nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő számlanyitási díj költségét! 
 
 
A Kombi Folyószámlahitel című Üzletszabályzat I. Általános rendelkezések I.2.4 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 Hitelkeret szerződésre jelen Hirdetmény rendelkezéseit a „Hirdetmény a természetes személyek 
adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás (Magáncsőd) hatálya alatt, 
lakossági ügyfelek esetében alkalmazott kamat- díj- és költségekről” című Hirdetményben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. 
 
A Hirdetmény módosítására a Felmondási díj mértékének módosítása (0 %-ra való csökkentése) miatt került sor.  
 
A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre. 


