HIRDETMÉNY
a Lakossági EU Alapszámláról
Érvényes: 2020. március 1. napjától

Az OTP Bank Nyrt. 2016. október 15-től a 262/2016. (VIII.31.) Kormány rendelete szerint bevezeti és kezeli
a Lakossági EU Alapszámlát.

I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI
EU Alapszámla megnyitását kizárólag EGT-államban tartózkodásra jogosult természetes személy
kezdeményezheti.
A tartózkodási jog a következő okmányokkal igazolható:
- magyar állampolgárok: lakcímkártya
- EGT állampolgárok és családtagjaik: regisztrációs igazolás
- egyéb esetekben: tartózkodási jogot igazoló okmány, tartózkodási kártya, tartózkodói jogállást
biztosító engedély, EK letelepedési engedély, ideiglenes letelepedési engedély, EU Kék Kártya
Ha az igénylő írásban nyilatkozik, hogy Magyarországon sem az OTP Banknál, sem más
pénzforgalmi szolgáltatónál nem rendelkezik forintban vezetett fizetési számlával, illetve ha ezt a
fizetési számlát már felmondta vagy a számla feletti rendelkezési joga megszüntetésre került.

-

-

II. EU ALAPSZÁMLÁT ÉRINTŐ DÍJAK, DÍJKEDVEZMÉNYEK
Díjtétel
Számlavezetési díj

1 442 Ft/hó

Készpénzfelvétel
- 2 darab forint készpénzfelvétel belföldi ATM-ből EU
Alapszámláról, melyek együttes összege nem haladja meg1 a
150.000 Ft-ot VAGY
- 1 darab bankkártya nélküli forint készpénzfelvétel az OTP
Bank fiókjaiban, melynek összege nem haladja meg1 az
50.000 Ft-ot
Az OTP Bank a fentiekben megjelölt díjmentes készpénzfelvételi
lehetőségeket – akciósan a vagylagosság megjelölése ellenére –
együttesen biztosítja visszavonásig, de legkésőbb a 2020. évi
infláció közzétételét követő 2. hónap 1. napjáig.

-

Díjmérték

forint készpénzfelvétel bankkártyával POS terminálon az OTP
Bank fiókjaiban

Bankkártyához kapcsolódó kedvezményes díjak
- kártya kibocsátási díj
- bankkártyával történő vásárlás darabszámtól függetlenül
- OTP Bank fióki POS terminálon keresztül kártyával történő
készpénzbefizetés
Csoportos és egyéb beszedések darabszámtól függetlenül
Díjtétel

díjmentes

Lakossági forint alapú
kártyákról szóló hirdetmény
szerint kerül felszámításra
díjmentes
díjmentes
díjmentes

0 Ft
Díjmérték

Amennyiben a fenti díjmentes tranzakciók összege meghaladja a megadott összeghatárokat (ATM esetén 150.000 Ft, fióki
készpénzfelvétel esetén 50.000 Ft), akkor a díjmentes összeghatáron felüli összegre a díj arányos díjszámítással kerül
felszámításra.
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Eseti és rendszeres átutalás belföldre forintban
4 darab eseti és korlátlan számú rendszeres ügyfél által
kezdeményezett átutalási megbízás, melyek összege nem haladja
meg a 100.000 Ft-ot
Az OTP Bank a díjmentes eseti átutalási megbízásoknál akciósan
a 4 darabos korláttól eltekint visszavonásig, de legkésőbb a 2020.
évi infláció közzétételét követő 2. hónap 1. napjáig.

0 Ft

Készpénzbefizetés bankfiókban forintban

0 Ft

Az EU Alapszámlára a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §-a
alapján díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozat tehető. A díjmentes készpénzfelvételi
lehetőség – nyilatkozat megtételétől függetlenül – az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla
jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet, valamint a II. EU Alapszámlát
érintő díjak, díjkedvezmények fejezet Készpénzfelvétel részéren meghirdetett akció feltételei szerint
vehető igénybe.
Amennyiben a Számlatulajdonos jogosulatlanul él az EU Alapszámla lehetőségével, az OTP Bank
jogosult az EU Alapszámlába foglalt kedvezményes tranzakciók díját, költségét visszamenőleg egy
összegben érvényesíteni.

III. KAMATOK, TOVÁBBI DÍJAK ÉS EGYÉB HIRDETMÉNYI
MEGHATÁROZÁSOK
A Lakossági EU Alapszámla kamatai, a jelen Hirdetményben nem említett díjak és egyéb hirdetményi
meghatározások megegyeznek a mindenkor hatályos, a Lakossági Bázis és Junior Számla kamatairól
és díjairól szóló Hirdetményben szereplő, a Lakossági Bázis Számlacsomag termékre meghirdetett
mértékekkel és hirdetményi meghatározásokkal.
A Lakossági EU Alapszámla esetében az 1 db kapcsolódó betéti kártya éves díja egy adott évre
vonatkozóan utólag, legkorábban az adott év utolsó hónapjában kerül beterhelésre.

IV. AZ EU ALAPSZÁMLÁHOZ KAPCSOLT TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK
EU Alapszámlához kizárólag egy darab Mastercard Online Next kártya igényelhető a Betéti Kártya
Üzletszabályzat II. Lakossági betéti és Prepaid kártyák c. dokumentumban foglalt feltételekkel. A
Lakossági EU Alapszámlához a kedvezmények igénybevételén keresztül kapcsolódó betéti kártya és
szolgáltatások jelen Hirdetményben nem említett díjait a mindenkor hatályos:
- a Lakossági Bázis és Junior Számla kamatairól és díjairól szóló Hirdetmény,
- a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetmény,
- a Lakossági forint alapú kártyákról szóló Hirdetmény tartalmazza.
A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.
A Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat - Fizetési számlák
(Bankszámlák) V. Záró rendelkezések 6.1. pontja alapján a Számlatulajdonos a kamatok, díjak, költségek
és egyéb szerződési feltételek számára kedvezőtlen módosítása esetén a módosítás hatálybalépése előtti
napig jogosult a szerződés azonnali és díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség-mentes felmondására.
Jelen Hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2019. február 14. napján közzétett, és
2019. március 01. napjától érvényes Lakossági EU Alapszámláról szóló Hirdetmény.
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A Hirdetmény módosítását az egyes akciósan meghirdetett kedvezmények meghosszabbítása, valamint a
2019. évi infláció - a fogyasztó árakban bekövetkező emelkedés - indokolta, mely mértékével egyes díjak
emelésre kerültek.
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