Інформація про продукт – пропозиція пакету Prémium + рахунку
Базовий рахунок, з послугами Prémium
Дебетова картка, запитувана першою для облікового запису, звільняється від щорічної плати за картку протягом першого
року (Рекомендована картка – Mastercard Premium, без комісії за видачу) (*)
Послуги OTPdirekt - всі
-крім: OTPdirekt Broker
Служба підтримки по телефону (OTPdirekt)
SMS-підтримка

Елементи пакету Prémium:
Необмежена кількість грошових переказів і постійних доручень, поданих в електронному вигляді до 200 000 форинтів на
місяць (*)
Після другої операції зняття готівки в будь-якому внутрішньому банкоматі OTP необмеженою кількістю платежів із суми, не
знятої в ході перших двох транзакцій, від макс. щомісяця дозволеної законом можливості безкоштовного зняття готівки 150 000
форинтів. (*)
Необмежена кількість контрольних SMS-повідомлень

«Цей пакет облікових записів заснований на роздрібних базових рахунках, розроблений на основі елементів
транзакцій пакету рахунків та інших елементів преференцій.
Елементи пакету індивідуального облікового запису можна вільно змінювати; всі визначення в цьому розділі є
маркетинговими визначеннями, які посилаються на комбінації, рекомендовані Банком. Застосовувані мінімальні та
максимальні витрати вказані як «мінімальне значення» / «максимальне значення». "

Детальні умови розміщені в «Оголошенні про відсотки та комісії роздрібних базових рахунків та рахунків Junior».

Інформація, що міститься в цьому документі, не є вичерпною і надається лише в інформаційних цілях. Будь-яка
відповідальність за друкарські помилки виключена. Докладні положення та умови наших продуктів і послуг див. у
відповідних Повідомленнях та Правилах бізнесу, доступних у наших відділеннях та на веб-сайті www.otpbank.hu. У
разі будь-яких розбіжностей між різними мовними версіями документа перевагу має угорська версія.

УПРАВЛІННЯ РАХУНКАМИ

КОМІСІЇ ТА ЗБОРИ БАНКІВСЬКОЇ КАРТКИ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДО РАХУНКУ
Картка Mastercard Prémium

A számlacsomag havi díja a bázis számla havi számlavezetési díjából és a prémium szolgáltatás havi díjából tevődik össze.
Знижена комісія за керування обліковим записом (*)

344 форинтів /
місяць

1.153 форинта /
місяць

із зеленою випискою з
рахунку

344 форинта / місяць

виписка з рахунку поштою

403 форинта / місяць

Комісія за видачу картки

безкоштовно (*)

Комісія за першу картку за перший рік

безкоштовно (*) (**)

Комісія за ведення рекламного облікового запису
Знижена комісія за
керування рахунком (*) із
зеленою випискою з
рахунку

Звичайна щомісячна
плата за послугу, якщо
умова не виконується

із зеленою випискою з
рахунку

460 форинтів / місяць

виписка з рахунку поштоюl

519 форинтів / місяць

Звичайна щомісячна плата за послугу, якщо умова
не виконується
5.192 Ft/hó

із зеленою випискою з
рахунку

1.085 форинтів / місяць

виписка з рахунку поштоюl

1.143 форинта / місяць

Зелені виписки з рахунків доступні Власникам рахунків, які мають доступ лише до своїх виписок в електронному вигляді (через
онлайн-сервіс OTPdirect).
Річні відсотки за вкладом депозиту на вимогу

KAMATOK

Mastercard Prémium комісія за випуск картки

безкоштовно(*) / 2.358 форинтів
Дебетова картка, запитувана першою для
облікового запису, не сплачує річну плату за картку
протягом першого року (*)

Mastercard Prémium комісія за карту

Normál számlavezetési díj

Комісія за карту Mastercard Prémium з 2-го року

безкоштовно (**) / 9.471 форинт

(**) Крім того, Банк відмовляється від щорічної комісії за картку Mastercard Premium за умови, що загальна сума покупки протягом 12 місяців
до стягнення комісії досягає або перевищує 600 000 форинтів (знижка доступна до скасування банком)
Детальні умови використання дебетових карток наведено в чинному Оголошенні про роздрібні картки, номіновані у форинтах.

0,01% (EBKM 0,01%)

КОМІСІЯ ЗА ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ ЗА ДОПОМОГОЮ БАНКІВСЬКОЇ КАРТКИ, , ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО
РАХУНКУ

ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ

Між власними рахунками

Безкоштовно

Необмежена кількість грошових переказів
і постійних доручень, поданих в
електронному вигляді до 200 000
форинтів на місяць (*)(***)
Грошові перекази у форинтах (в межах Угорщини)

Необмежена кількість зняття готівки з будьякого внутрішнього банкомату OTP до макс.
150 000 форинтів на місяць (*) (див. вище)

0 форинтів / місяць

Внутрішньобанківський

За межами банку

0,5% (521 Ft/ 11.541 Ft)

0,5% (521 Ft/ 11.541 Ft)

0 форинтів / місяць

Керується OTP

118 форинтів + 1,49%

Третьої сторони

1.174 форинта + 0,6%

У відділенні ОТП з банківською карткою

236 форинтів + 1,49%

У відділенні ОТП без банківської картки

230 форинтів + 1,49%

У сторонньому відділенні з банківською карткою

1.291 форинт + 0,6%

Банкомат
У відділенні OTP
OTPdirekt internetes, telefonos, valamint OTP InternetBank
vagy OTP MobilBank szolgáltatáson keresztül (**)

0,35% (255 Ft/ 11.541 Ft)

0,35% (255 Ft/ 11.541 Ft)

Внутрішньобанківський
SEPA

За межами банку
(окрім SEPA)

У відділенні OTP

0,5% (521 Ft/ 11.541 Ft)

0,4% (3.000 Ft/ 47.250 Ft)

По телефону через OTPdirekt

0,35% (255 Ft/ 11.541 Ft)

0,35% (3.000 Ft/ 47.250 Ft)

Через OTPdirekt, телефон і OTP InternetBank або OTP
MobilBank

0,35% (255 Ft/ 11.541 Ft)

0,3% (3.000 Ft/ 47.250 Ft)

Переказ іноземної валюти (внутрішній)

Регулярний переказ у форинтах (внутрішній)

Внутрішньобанківський

За межами банку

0,4% (81 Ft/ 11.541 Ft)

0,4% (170 Ft/ 11.541 Ft)

―

0,6% (170 Ft/ 11.541 Ft)

0,4% (81 Ft/ 11.541 Ft)

0,4% (170 Ft/ 11.541 Ft)

Внутрішньобанківський

За межами банку

У відділенні OTP

0,4% (81 Ft/ 11.541 Ft)

―

Через OTPdirekt, телефон і OTP InternetBank або OTP
MobilBank

0,4% (81 Ft/ 11.541 Ft)

―

У відділенні OTP
У відділенні ОТП з поштовим платіжним дорученням
Через OTPdirekt, телефон і OTP InternetBank або OTP
MobilBank

Регулярний переказ в іноземній валюті (внутрішній)

Відділення

OTPdirekt щомісячна плата

«Необмежена кількість
SMS-повідомлення (*)"

0 Ft/місяць

Онлайн-сервіс OTPdirekt - лише за запитом

безкоштовно

OTPdirekt (послуги адміністратора по телефону, онлайн-сервіс,
мобільний телефон)

безкоштовно

Послуга OTPdirekt Control

безкоштовно

Послуга OTPdirekt Bróker

Необмежена
кількість доручень
прямого дебету до
60 000 форинтів на
місяць (*)

2 706 Ft
Повідомлення Mobile Signature після перших 10
таких передач щомісяця можна безкоштовно
надсилати до 31 березня 2023 року як акційну
пропозицію банку.

Прямий дебет
Мобільний підпис (при вході в систему та за транзакцією)
53 Ft + (0,3% max. 11.541 Ft)

310 форинтів /
місяць

Комісія не поширюється на пункти, перелічені в розділі «Інші
збори», опубліковані в Оголошенні про відсотки та комісійні
роздрібні платіжні рахунки (банківські рахунки).

Magyar Telekom

Yettel

Vodafone

DIGI Mobil

30 (Ft/üzenet)

36 (Ft/üzenet)

39 (Ft/üzenet)

41 (Ft/üzenet)

OTPdirekt ЗА ПОВІДОМЛЕННЯ

Одночасно для базового облікового запису може знадобитися лише одна послуга Junior, Minimum Preference або Premium.
Послугу Premium можна замовити та скасувати до 17.00 останнього робочого дня даного місяця, а зміна набирає чинності з 0.00
першого числа наступного місяця.

Детальні умови OTPdirekt включені в «Перелік умов надання послуг OTPdirekt для клієнтів-фіз. осіб».

" ОБОВЕРДРАФТ (за умови регулярних переказів на рахунок) і
репрезентативний приклад - для договорів, укладених з 15 жовтня 2022 р.»

Умови пільгової щомісячної плати за преміум-сервіс:
якщо заощадження, розміщені на рахунках Власника в ОТП Банку (залишок часу, рахунок цінних паперів (розрахований за
ціною оцінки портфеля), рахунок в іноземній валюті (розрахований за середньоденним курсом), рахунок довгострокових інвестицій,
довгострокові інвестиції Рахунок у цінних паперах (розраховується за ціною оцінки портфеля), (розраховується за ціною оцінки
портфеля), ощадний рахунок, пов'язаний з пакетом рахунку, загальний залишок) за 3 місяці до кінця місяця (між 16 числа третього
місяця до кінець місяця та 15 число місяця до кінця місяця) перевищила 7,5 млн. форинтів, або

якщо рахунок та/або рахунок(и) в іноземній валюті отримували мінімальний чистий дохід у розмірі 500 000 форинтів на місяць
протягом 2 місяців з 3 місяців, що передували щомісячному опитуванню (від 16 числа третього місяця, що передує дню закриття
місяця, і до 15-й день до дня закриття місяця) (розраховується за курсом купівлі іноземної валюти), платним рахунком якого є
Базовий рахунок, для якого було запитано Преміальні послуги.
При замовленні послуги Premium стягується пільгова щомісячна плата за перші 3 (повні) місяці, незалежно від виконання умов.

THM (з кредитним лімітом 375 000 форинтів та терміном на
один рік)

35,2%

Річна процентна ставка (змінна)

річних 28,69%

Плата за послуги

річних 1,13%
(524 Ft/hó / -)

Комісія за зобов’язання, Комісія за використання ліміту

безкоштовно

Додаткові відомості репрезентативного прикладу, визначені законом (повна сума до сплати, сума платежу) не застосовуються до цього
продукту. Репрезентативний приклад визначено на підставі постанови Уряду 83/2010. (III.25.) щодо визначення, обчислення та
оприлюднення стандарту річної процентної ставки для продукту та з урахуванням кредитних ліній, опублікованих у комерційних
повідомленнях; ці значення можуть відрізнятися від стандартних значень значень овердрафту, який ви запитали. Репрезентативний приклад
лише для інформації.
Детальні умови використання овердрафту включені. Оголошення – щодо процентів за роздрібним овердрафтом та його комісій та статей
витрат.

Інше
"(*) Комісії та переваги, що рекламуються в кампанії. Акційна пропозиція діє до моменту скасування або не пізніше 1-го числа 2-го місяця після оприлюднення рівня інфляції 2022 року. Після відкликання акції, пов'язаної з обліковим записом Елементи пакету Банк не буде
продовжувати надавати перевагу, а елементи пакету рахунку, пов’язані з платіжним рахунком, будуть припинені.
OTP залишає за собою право відновити акційну пропозицію після її відкликання або закінчення терміну дії."
(***) Включаючи індивідуальні переказні доручення, номіновані у форинтах, які відповідно до Указу МНБ № 35/2017 кваліфікуються як миттєві переказні доручення. (XII.14.) Про виконання платіжних операцій.

Опубліковано: 15 жовтня 2022 року

Діє з 15 жовтня 2022 року по 28 Лютий 2023 року або до анулювання

