HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól
Hatályos: 2020. szeptember 01 -től
A Hirdetmény módosítását a következőek indokolják: Az MNB 2020. július 24-én közzétett, 2020. szeptember 1. napján hatályba lépő 9/2020. (VII.14.) számú ajánlása alapján a pénzügyi szervezet a jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítéséért - jogszabály erre irányuló felhatalmazása hiányában - nem számíthat fel díjat, illetve nem érvényesíthet költséget. Ennek megfelelően az OTP Bank a nem szerződésszerű teljesítés következtében kiküldött levelek esetén a levelezés
díját nem számítja fel, ha a bankszámlához folyószámlahitel kapcsolódik.
A hivatkozások jelen Hirdetmény utolsó oldalán találhatóak meg.
A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formában kerül feltüntetésre: (min. / max.).

TEMPÓ
Számlacsomag
Nem igényelhető

I/A. LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK)

Számlavezetési díj/csomagdíj kedvezménnyel - a bankszámla
üzletszabályzatában meghatározott feltétel teljesülése esetén3
Számlavezetési díj/csomagdíj - a bankszámla üzletszabályzatában meghatározott
feltétel nem teljesülése esetén3

zöld bankszámlakivonattal4
bankszámlakivonat postázással
zöld bankszámlakivonattal4
bankszámlakivonat postázással

Számlacsomag számlái

JUNIOR Számla29
14-24 év között
Nem igényelhető
2007.11.19-tól 2016.12.11-ig
megkötött szerződések esetén29

318 Ft/hó
370 Ft/hó
662 Ft/hó
707 Ft/hó

díjmentes

181 Ft/hó
230 Ft/hó
181 Ft/hó
230 Ft/hó

TEMPÓ Számla

JUNIOR Számla

JUMP Számla
JUMP webKÁRTYA számla

Látra szóló betétek éves kamata és EBKM értéke
(A számlacsomag forgalmazó alapszámlájára vonatkozóan, ide nem értve a webKÁRTYA -, megtakarítási és értékpapírszámlát)

SZÁMLÁHOZ / SZÁMLACSOMAGHOZ KAPCSOLÓDÓ AKCIÓSAN* DÍJMENTES VAGY KEDVEZMÉNYES
SZOLGÁLTATÁSOK

Betéti főkártya5
A kedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a szolgáltatásra érvényes díjtételt a mindenkori Lakossági forint alapú kártyákról valamint a
Multipont kártyákról szóló hirdetmények tartalmazza. Az egyes számlacsomaghoz kapcsolható bankkártyák körét az üzletszabályzatok és
hirdetmények tartalmazzák.

Átutalás Junior számlára (30 000 Ft alatt, bankfiókban vagy OTPdirekt telefonos ügyintézői vagy internetes és SmartBank vagy OTP
Internetbank37 és OTP Bank Mobilalkalmazás37 szolgáltatáson keresztül, eseti vagy rendszeres átutalással.)
Az akciósan meghirdetett szolgáltatás a 2016.12.12. előtt megnyitott (2016.12.12. előtt kötött szerződések), valamint a számlatulajdonos 18
éves koráig a 2016.12.12. után megnyitott Junior számlákra történő átutaláskor érvényes.
A kedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a szolgáltatásra érvényes díjtételt jelen Hirdetmény I/A pontja tartalmazza.

2016.01.25-ig kötött
szerződések esetén

2016.01.25-től 2016.12.11ig megkötött szerződések
28
esetén

551 Ft/hó
596 Ft/hó
1 405 Ft/hó
1 471 Ft/hó

653 Ft/hó
710 Ft/hó
1 584 Ft/hó
1 638 Ft/hó

Net számla
Net webKÁRTYA számla

TEMPÓ
Számlacsomag
Nem igényelhető

1 darab/számlacsomag 1. évben
éves díj-mentes*

JUNIOR Számla29
14-24 év között
Nem igényelhető

1 darab Junior kártya /számlacsomag
éves díj-mentes*

1, 2

1 067 Ft/hó
1 149 Ft/hó
4 564 Ft/hó
4 674 Ft/hó

62 Ft/hó
86 Ft/hó
126 Ft/hó
174 Ft/hó

Prémium Plusz számla
Prémium Plusz webKÁRTYA számla
Prémium Plusz megtakarítási számla

Devizaszámla

NET
Számlacsomag
Nem igényelhető

JUMP
Számlacsomag
18-28 év között
Nem igényelhető

2007.11.19-tól 2016.12.11-ig
29
megkötött szerződések esetén

Devizaszámla

A Lakossági devizaszámla a külön kiadott
mindenkor érvényes Lakossági Devizaszámla
kamatok című Hirdetmény szerinti mértékkel és
érvényességgel kamatozik.

2016.01.25-ig kötött
szerződések esetén

PRÉMIUM PLUSZ
Számlacsomag
Nem igényelhető

2016.01.25-től 2016.12.11ig megkötött szerződések
28
esetén

1 darab/számlacsomag 1. évben
éves díj-mentes*

1 darab/számlacsomag 1. évben éves díj-mentes*

Devizaszámla

1, 2

1 darab/számlacsomag 1. évben
éves díj-mentes*

1 darab MasterCard típusú webKÁRTYA számlacsomagonként 6 éves díjmentes*

4. után minden további beszedési megbízás normál díjából
50 Ft kedvezmény *

2. után minden további beszedési megbízás normál
díjából 50 Ft kedvezmény *

3. után minden további beszedési megbízás normál
díjából 50 Ft kedvezmény *

valamennyi csoportos beszedési megbízás normál díjából
50 Ft kedvezmény *

Junior számlánként 1 db/hó díjmentes7 *

Junior számlánként 1 db/hó díjmentes7 *

Kedvezményes számlavezetési díj a mindenkori "Az
OTP Bank Nyrt. értékpapír számlavezetésről és
szolgáltatásainak díjtételeiről (C. melléklet a Befektetési
Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz)" című
Hirdetmény szerint*

Értékpapír számla (számlacsomaghoz kapcsolódó/kapcsolható)
A kedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a szolgáltatásra érvényes díjtételt a mindenkori "Az OTP Bank Nyrt. értékpapír számlavezetésről
és szolgáltatásainak díjtételeiről (C. melléklet a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz)" című Hirdetmény tartalmazza.
Devizaszámla (számlavezetési díjkedvezménye a számlacsomagról fizetve)
A kedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a szolgáltatásra érvényes díjtételt jelen Hirdetmény I/A pontja tartalmazza.

OTPdirekt szolgáltatások9
A kedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a szolgáltatásra érvényes díjtételt a mindenkori "OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista Lakossági ügyfelek részére" tartalmazza.

PRÉMIUM PLUSZ
Számlacsomag
Nem igényelhető

0,01% (EBKM: 0,01%)

WebKÁRTYA
A kedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a szolgáltatásra érvényes díjtételt a mindenkori Lakossági forint alapú kártyákról szóló hirdetmény
tartalmazza.
Csoportos beszedési megbízás / Egyéb beszedés (havonta) 7, 8
A kedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a szolgáltatásra érvényes díjtételt jelen Hirdetmény I/A pontja tartalmazza.

NET
Számlacsomag
Nem igényelhető

JUMP
Számlacsomag
18-28 év között
Nem igényelhető

50% *
Junior Extra: heti két alkalommal (hétfő és csütörtöki
banki munkanapokon) kiküldésre kerülő automatikus
SMS egyenlegértesítés, valamint havonta összesen
(együttesen) 30 db Kártya-, és Számla Kontroll üzenet
díjmentes*

100% *
havidíj mentes *
Az automatikus reggeli egyenlegértesítő, az interaktív,
az árfolyam risztás, a Beszedés Kontroll és Értékpapír
Kontroll üzenetek, valamint havonta összesen
(együttesen) 50 db Kártya-, és Számla Kontroll üzenet
díjmentes*

havidíj mentes *

Elhalálozás esetére szóló rendelkezés
A kedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a szolgáltatásra érvényes díjtételt jelen Hirdetmény III. pontja tartalmazza.

50% *

100% *

A számlavezetési díj/csomagdíj felszámításánál
érvényesített időszakok: *
• Díjmentes egészségpénztári főkártya, az OTP
Egészségpénztárba történő belépéskor12 *
• Utazási utalvány (24 000 Ft értékben), mely az
OTP Travel által szervezett utazásokra váltható
13
be *

Egyéb kedvezmények10

Az utazási kedvezmények igénybevételéről szóló részletes információk az OTP Travel honlapján (www.otptravel.hu) érhetőek el.

díjmentes*
kivéve az OTPdirekt telefonos ügyintézői
szolgáltatáson keresztül, kártyafedezet biztosítására
végzett átutalás

Eseti átutalás számlacsomagon belül, OTPdirekt telefonos ügyintézői, internetes és SmartBank vagy OTP Internetbank 37 és OTP
Bank Mobilalkalmazás37 szolgáltatáson keresztül14
A kedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a szolgáltatásra érvényes díjtételt jelen Hirdetmény I/A., II/A. és I/B. pontja tartalmazza.
Átutalás Takarékszámlára (eseti vagy rendszeres átutalási megbízás bankon
belül)
A kedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a szolgáltatásra érvényes díjtételt
jelen Hirdetmény I/A pontja tartalmazza.

●Türelmi időszak: a számlanyitást/átszerződést (a
számlanyitás/átszerződés hónapját is beleszámítva)
követő 3 hónap (3 havi zárás)
●Kedvezmény időszak: a kedvezményes csomagdíj
első teljesítésétől számított (a kedvezmény
teljesítésének hónapját is beleszámítva) 9 hónap (9
havi zárás)

díjmentes*

díjmentes *

Saját számlák között15:

OTP Bank Nyrt.
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HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól
Hatályos: 2020. szeptember 01 -től
A hivatkozások jelen Hirdetmény utolsó oldalán találhatóak meg.
A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formában kerül feltüntetésre: (min. / max.).
TEMPÓ
Számla
Nem igényelhető

I/A. LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK)

JUNIOR Számla29
14-24 év között
Nem igényelhető

NET Számla
Nem igényelhető

JUMP
Számla
18-28 év között
Nem igényelhető

2007.11.19-tól 2016.12.11-ig
megkötött szerződések esetén29

2016.01.25-ig kötött
szerződések esetén

2016.01.25-től 2016.12.11ig kötött szerződések
esetén28

PRÉMIUM PLUSZ
Számla
Nem igényelhető

Devizaszámla

1, 2

TERHELÉSEK
Saját számlák között15:

Rendszeres átutalási megbízás
bankon belül forintban vagy devizában

díjmentes*
69 Ft
10 Ft*
79 Ft
díjmentes*

69 Ft
15

79 Ft

Nem saját számlák között :

díjmentes*

bankon belül OTP START számlára
bankon kívül forintban
bankon kívül postai kifizetési utalvánnyal
Csoportos beszedési megbízás (díjkedvezmény az 1. oldalon leírtak szerint)
kapcsolódó limitfigyelésének beállítása

69 Ft
79 Ft
díjmentes*

150 Ft
150 Ft + postai kifizetési utalvány díja
81 Ft
díjmentes

OTP Bank Nyrt., az OTP Jelzálogbank Zrt. és az OTP Lakástakarék Zrt. által nyújtott ingatlan fedezetű hitelekhez engedményezett/zárolt
lakáselőtakarékossági szerződés betétjének csoportos beszedése OTP lakossági számláról

díjmentes

Egyéb beszedés (díjkedvezmény az 1. oldalon leírtak szerint)
OTP Bank Nyrt. által folyósított lakossági hitel törlesztés beszedése OTP lakossági számláról
2013. január 1-jét követően befogadott kérelmek esetén OTP Jelzálogbank Zrt. és OTP Lakástakarék Zrt. által folyósított lakossági hitel
törlesztés beszedése OTP lakossági számláról

81 Ft*
120 Ft
81 Ft*
118 Ft

81 Ft*
120 Ft
81 Ft*
118 Ft

2013. január 1-től befogadott személyi kölcsönhöz, valamint lakáscélú- és szabad felhasználású jelzálog fedezetű hitelhez kapcsolódó
Törlesztési biztosítások díjának beszedése OTP lakossági számláról

79 Ft

79 Ft

2013. január 1-től befogadott Mentőöv Életszínvonal Biztosítás díjának beszedése OTP lakossági számláról 33

79 Ft

32

Felfedező utasbiztosítás díjának beszedése OTP lakossági számláról
Folyószámlahitel törlesztési biztosítás díjának beszedése OTP lakossági számláról
Védelmező személybiztosítás díjának beszedése OTP lakossági számláról 30
Eseti átutalási megbízás bankfiókban
bankon belül forintban
bankon belül devizában

78 Ft
79 Ft
79 Ft
15

Saját számlák között :
15

Nem saját számlák között :
15

Saját számlák között :
15

bankon kívül belföldre forintban
bankon kívül belföldre forintban VIBER rendszerben
bankon kívül belföldre forintban postai kifizetési utalvánnyal
bankon kívül devizában és külföldre forintban

Nem saját számlák között :

0,5% (min. 771 Ft/ max. 15 403 Ft)

0,5% (min. 771 Ft/ max. 15 403 Ft)

0,5% (min. 1 433 Ft/ max. 23 481 Ft)

0,15% (min. 582 Ft/ max. 40 991 Ft)

0,2% (min. 421 Ft/ max. 4 215 Ft)

0,5% (min. 355 Ft/ max. 8 624 Ft)

694 Ft

0,5% (min. 489 Ft/ max. 10 619 Ft)

0,2% (min. 294 Ft/ max. 2 950 Ft)

379 Ft

0,2% (min. 421 Ft/ max. 4 215 Ft)

0,5% (min. 358 Ft/ max. 9 146 Ft)
0,5% (min. 555 Ft/ max. 12 929 Ft)

0,5% (min. 561 Ft/ max. 10 187 Ft)
721 Ft
0,5% (min. 771 Ft/ max. 15 403 Ft)
659 Ft
0,8% (min. 11 941 Ft/ max. 55 992 Ft)
1,35% (min. 781 Ft/ max. 20 154 Ft) + postai kifizetési utalvány díja
0,4% (min. 2 770 Ft/ max. 43 530 Ft)

0,5% (min. 555 Ft/ max. 12 929 Ft)

659 Ft

OTP Bankcsoporton17 belüli forint vagy deviza átutalási megbízás (kivéve SEPA)
OTP Bankcsoporton17 belüli forint vagy deviza átutalási megbízás OTP Express szolgáltatással
Sürgős átutalás költsége további
Nemzetközi átutalási megbízás teljesítéséhez kapcsolódó külön bankári levelezés, fizetések sürgetésének, megbízások módosításának,
törlésének, pontatlan megbízások helyesbítésének költsége
Adathiányos átutalási megbízások felára
Eseti átutalás OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatáson keresztül
(kártyafedezet biztosítására végzett átutalás is)
bankon belül forintban

0,5% (min. 717 Ft / max. 25 253 Ft)
0,5% (min. 1 433 Ft/ max. 23 481 Ft)

379 Ft

1,1% (min. 509 Ft/ max. 23 296 Ft) + postai kifizetési utalvány díja

SEPA átutalás16

díjmentes*
0,2% (min. 421 Ft/ max. 4 215 Ft)
0,5% (min. 489 Ft/ max. 10 619 Ft)
díjmentes*
0,2% (min. 421 Ft/ max. 4 215 Ft)
0,5% (min. 561 Ft/ max. 10 187 Ft)
0,5% (min. 771 Ft/ max. 15 403 Ft)

0,2% (min. 294 Ft/ max. 2 950 Ft)

2 000 Ft
díjmentes*
0,15% (min. 219 Ft/ max. 2 211 Ft)

díjmentes*
0,1% (min. 146 Ft/ max. 1 473 Ft)

0,45% (min. 261 Ft/ max. 6011 Ft)

255 Ft

0,3% (min. - / max. 6000 Ft)*
0,45% (min. 292 Ft/ max. 6011 Ft)

Saját számlák között15:

0,15% (min. 294 Ft/ max. 2 950 Ft)

252 Ft

díjmentes*
0,15% (min. 294 Ft/ max. 2 950 Ft)

0,3% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,4% (min. 235 Ft/ max. 6 266 Ft)
díjmentes*
0,1% (min. 146 Ft/ max. 1 473 Ft)

Nem saját számlák között15:

0,45% (min. 358 Ft/ max. 9 146 Ft)

486 Ft

0,3% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,45% (min. 389 Ft/ max. 9 146 Ft)

0,3% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,4% (min. 221 Ft/ max. 7 761 Ft)

0,45% (min. 415 Ft/ max. 9 051 Ft)

304 Ft

0,3% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,45% (min. 446 Ft/ max. 9 051 Ft)

0,3% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,4% (min. 343 Ft/ max. 7 924 Ft)

0,45% (min. 415 Ft/ max. 9 051 Ft)

304 Ft

0,35% (min. 2 770 Ft/ max. 43 530 Ft)
0,3% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,45% (min. 446 Ft/ max. 9 051 Ft)

0,3% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,4% (min. 343 Ft/ max. 7 924 Ft)

Nem saját számlák között

15,27

:

bankon belül devizában

bankon kívül belföldre forintban
bankon kívül devizában és külföldre forintban
SEPA átutalás16

0,2% (min. 582 Ft/ max. 40 991 Ft)

1 500 Ft

188 Ft

Saját számlák között :

0,5% (min. 913 Ft/ max. 20 718 Ft)

2 710 Ft
5 430 Ft
3 250 Ft

0,15% (min. 219 Ft/ max. 2 211 Ft)

15

0,2% (min. 582 Ft/ max. 40 991 Ft)

0,45% (min. 885 Ft/ max. 20 493 Ft)
0,15% (min. 582 Ft/ max. 40 991 Ft)
0,45% (min. 717 Ft/ max. 25 253 Ft)

0,35% (min. 235 Ft/ max. 10 630 Ft)
0,35% (min. 2 770 Ft/ max. 43 530 Ft)
+ 3 250 Ft

Euro Expressz átutalás18 (sürgős EUR átutalás EUR számla terhére tárgynapi teljesítéssel)

OTP Bank Nyrt.
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HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól
Hatályos: 2020. szeptember 01 -től
A hivatkozások jelen Hirdetmény utolsó oldalán találhatóak meg.
A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formában kerül feltüntetésre: (min. / max.).
29

JUNIOR Számla
14-24 év között
Nem igényelhető

TEMPÓ
Számla
Nem igényelhető

I/A. LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK)

2007.11.19-tól 2016.12.11-ig
megkötött szerződések esetén29

NET Számla
Nem igényelhető

JUMP
Számla
18-28 év között
Nem igényelhető

2016.01.25-ig kötött
szerződések esetén

2016.01.25-től 2016.12.11ig megkötött szerződések
esetén28

PRÉMIUM PLUSZ
Számla
Nem igényelhető

Devizaszámla

1, 2

TERHELÉSEK
Eseti átutalás OTPdirekt internetes és SmartBank19, vagy OTP
Internetbank37 és OTP Bank Mobilalkalmazás37 szolgáltatáson keresztül
(kártyafedezet biztosítására végzett átutalás is)
bankon belül forintban

0,1% (min. 146 Ft/ max. 1 473 Ft)

díjmentes*
146 Ft

díjmentes*
0,1% (min. 146 Ft/ max. 1 473 Ft)

díjmentes*
0,1% (min. 146 Ft/ max. 1 473 Ft)

0,1% (min. 582 Ft/ max. 40 991 Ft)

0,3% (min. 170 Ft/ max. 5 441 Ft)

40 Ft*
186 Ft

0,2% (min. - / max. 5 441 Ft)*
0,3% (min. 201 Ft/ max. 5 441 Ft)

0,2% (min. - / max. 5 441 Ft)*
0,3% (min. 201 Ft/ max. 5 441 Ft)

0,4% (min. 874 Ft/ max. 13 433 Ft)

Saját számlák között :

0,1% (min. 294 Ft/ max. 2 950 Ft)

díjmentes*
294 Ft

díjmentes*
0,1% (min. 294 Ft/ max. 2 950 Ft)

díjmentes*
0,1% (min. 146 Ft/ max. 1 473 Ft)

0,1% (min. 582 Ft/ max. 40 991 Ft)

Nem saját számlák között15:

0,3% (min. 358 Ft/ max. 9 146 Ft)

303 Ft*
595 Ft

0,2% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,3% (min. 389 Ft/ max. 9 146 Ft)

0,2% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,3% (min. 221 Ft/ max. 7 761 Ft)

0,4% (min. 717 Ft/ max. 25 253 Ft)

0,35% (min. 276 Ft/ max. 6 418 Ft)

40 Ft*
285 Ft

0,2% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,3% (min. 307 Ft/ max. 6 418 Ft)

0,2% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,3% (min. 307 Ft/ max. 6418 Ft)

0,35% (min. 276 Ft/ max. 6 418 Ft)

40 Ft*
285 Ft

0,30% (min. 2 770 Ft/ max. 43 530 Ft)
0,2% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,3% (min. 307 Ft/ max. 6 418 Ft)

0,2% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,3% (min. 307 Ft/ max. 6418 Ft)

15

Saját számlák között :
Nem saját számlák között

15,27

:

15

bankon belül devizában

bankon kívül belföldre forintban
bankon kívül devizában és külföldre forintban
SEPA átutalás16

0,35% (min. 235 Ft/ max. 10 630 Ft)
0,30% (min. 2 770 Ft/ max. 43 530 Ft)
+ 3 250 Ft

Euro Expressz átutalás19 (sürgős EUR átutalás EUR számla terhére tárgynapi teljesítéssel)
Az OTPdirekt telefonos ügyintézői és OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül végezhető egyéb tranzakciók költsége és felára

Megegyezik a bankfiókban megadott eseti átutalási megbízások megfelelő díjtételével.

Beszedési megbízás (inkasszó)
felhatalmazás kezelése
limitfigyelés
utalása bankon belülre
utalása bankon kívülre
indítása (továbbítása) postán papíralapon

1 192 Ft
1 192 Ft
0,5% (min. 355 Ft/ max. 8 624 Ft)
0,5% (min. 555 Ft/ max. 12 929 Ft)
914 Ft

indítása (továbbítása) elektronikusan

560 Ft
Díjtételek megegyeznek a mindenkori Mikro- és kisvállalati ügyfélkör forint- és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről szóló hirdetményben ezen fizetési módra meghatározott díjakkal.

Okmányos ügyletek lebonyolítása

KÉSZPÉNZ FELVÉTEL
Készpénz felvétel pénztárban
forintban (bankkártya nélkül)
valutában (bankkártya nélkül)
Előre megrendelt forint/valuta felvételének meghiúsulása

1,2% (min. 862 Ft/ max. - )

1,5% (min. 1 206 Ft/ max. - )

1,2% (min. 862 Ft/ max. - )

1 197 Ft
1,05% (min. 829 Ft/ max. - )
A bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről szóló Hirdetmény szerint

0,9% (min. 631 Ft/ max. - )

1 385 Ft

0,9% (min. 631 Ft/ max. - )
20

0,6%*
1,2% (min. 862 Ft/ max. - )
0,9% (min. 948 Ft/ max. 176 945 Ft)

JÓVÁÍRÁSOK, KÉSZPÉNZBEFIZETÉS
Forint átutalások, bankon belüli deviza átutalások

díjmentes

Bankon kívüli, a számla pénznemétől eltérő nemzetközi átutalások jóváírása

Bankon kívüli, a számla pénznemével egyező nemzetközi átutalások
jóváírása
SEPA és EGT-n belüli EUR átutalások jóváírása
Készpénzbefizetés
bankfiókban forintban vagy valutában

EUR 100-ig díjmentes,
EUR 100 fölött 1,00 EUR
3,00 USD
0,05% (min. 5,44 EUR/ max. 27,20 EUR)
EUR 100-ig díjmentes,
EUR 100 fölött 1,00 EUR
3,00 USD
5,44 EUR

EUR 100-ig díjmentes; EUR 100 fölött 2 EUR

Kedvezményes díj* (USA nyugdíj31 kivételével)
31

3,00 USD
0,05% (min. 5,44 EUR/ max. 27,20 EUR)

Kedvezményes díj * (USA nyugdíj esetén)
Normál díj
Kedvezményes díj* (USA nyugdíj31 kivételével)
Kedvezményes díj * (USA nyugdíj31 esetén)
Normál díj

díjmentes
díjmentes
díjmentes* + postai közreműködői díj
díjmentes* + belföldi postautalvány telepítési díja
105 Ft + belföldi postautalvány telepítési díja

21

postán ügyfél által gyártatott készpénzátutalási megbízással forintban
postán belföldi postautalvánnyal21 forintban

EGYÉB
Társtulajdonosi jogviszony létesítésének díja

1 942 Ft/társtulajdonos

díjmentes*
1 942 Ft/társtulajdonos

Zárolási előjegyzés fizetési garanciára
Zárolási előjegyzés OTP-s hitelügyletnél
Zárolási előjegyzés OTP lakossági lombard hitel óvadékának biztosításához
Számlavezetés további költségei

1 942 Ft/társtulajdonos

díjmentes*
1 942 Ft/társtulajdonos
0,1% (min. 1 090 Ft/ max. 67 550 Ft)
649 Ft
díjmentes*

Jelen Hirdetmény III. és V. számú (Devizaszámla esetén a VI. is) táblázatai szerint.

OTP Bank Nyrt.
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HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól
Hatályos: 2020. szeptember 01 -től
A hivatkozások jelen Hirdetmény utolsó oldalán találhatóak meg.
A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formában kerül feltüntetésre: (min. / max.).

I/B. LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK
(BANKSZÁMLÁK)

PRÉMIUM Számlacsomag
Nem igényelhető

Számlavezetési díj/csomagdíj kedvezménnyel - a bankszámla
3
üzletszabályzatában meghatározott feltétel teljesülése esetén

bankszámlakivonat postázással

1 821 Ft/hó

Számlavezetési díj/csomagdíj - a bankszámla üzletszabályzatában meghatározott
3
feltétel nem teljesülése esetén

zöld bankszámlakivonattal4
bankszámlakivonat postázással

4 575 Ft/hó
4 691 Ft/hó
Prémium számla
Prémium webKÁRTYA számla
Prémium megtakarítási számla
Értékpapírszámla

zöld bankszámlakivonattal

4

Számlacsomag számlái

1 747 Ft/hó

ALAP Számlacsomag
Nem igényelhető
díjmentes

Elektronikus
Számlacsomag
Nem igényelhető

308 Ft/hó

1 517 Ft/hó

355 Ft/hó

1 584 Ft/hó

Forint folyószámla

Elektronikus számla
Elektr.megtakarítási számla
Elektr. webKártya számla

Junior számla

Elektronikus
Számlacsomag
Nem igényelhető

JUNIOR Számla29
14-24 év között
Nem igényelhető
2007.11.19. előtt nyitott29

JUNIOR Számla
0-14 év között

díjmentes

431 Ft/hó
480 Ft/hó
ALAP Számla

Látra szóló betétek éves kamata és EBKM értéke
(A számlacsomag forgalmazó alapszámlájára vonatkozóan, ide nem értve a webKÁRTYA -, megtakarítási és értékpapírszámlát)

SZÁMLÁHOZ / SZÁMLACSOMAGHOZ KAPCSOLÓDÓ AKCIÓSAN* DÍJMENTES VAGY
KEDVEZMÉNYES SZOLGÁLTATÁSOK

JUNIOR Számla29
14-24 év között
Nem igényelhető
29
2007.11.19. előtt nyitott

Forint folyószámla
Nem igényelhető

Junior számla

0,01% (EBKM: 0,01%)

PRÉMIUM Számlacsomag
Nem igényelhető

ALAP Számlacsomag
Nem igényelhető

1 darab/számlacsomag 1. évben
éves díj-mentes *

1 darab/számlacsomag 1. évben
éves díj-mentes *

Forint folyószámla
Nem igényelhető

JUNIOR Számla
0-14 év között

5

Betéti főkártya
A kedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a szolgáltatásra érvényes díjtételt a mindenkori Lakossági forint alapú kártyákról valamint a
Multipont kártyákról szóló hirdetmények tartalmazza. Az egyes számlacsomaghoz kapcsolható bankkártyák körét az üzletszabályzatok és
hirdetmények tartalmazzák.
webKÁRTYA
A kedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a szolgáltatásra érvényes díjtételt a mindenkori Lakossági forint alapú kártyákról szóló hirdetmény
tartalmazza.
7, 8

Csoportos beszedési megbízás / Egyéb beszedés (havonta)
A kedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a szolgáltatásra érvényes díjtételt jelen Hirdetmény I/B pontja tartalmazza.
Átutalás Junior számlára (30 000 Ft alatt, bankfiókban vagy OTPdirekt telefonos ügyintézői vagy internetes és SmartBank vagy OTP
37
37
Internetbank és OTP Bank Mobilalkalmazás szolgáltatáson keresztül eseti vagy rendszeres átutalással.)
Az akciósan meghirdetett szolgáltatás a 2016.12.12. előtt megnyitott (2016.12.12. előtt kötött szerződések), valamint a számlatulajdonos 18
éves koráig a 2016.12.12. után megnyitott Junior számlákra történő átutaláskor érvényes.
A kedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a szolgáltatásra érvényes díjtételt jelen Hirdetmény I/B pontja tartalmazza.
Értékpapír számla (számlacsomaghoz kapcsolódó/kapcsolható)
A kedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a szolgáltatásra érvényes díjtételt a mindenkori "Az OTP Bank Nyrt. értékpapír számlavezetésről
és szolgáltatásainak díjtételeiről (C. melléklet a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz)" című Hirdetmény tartalmazza.
Devizaszámla (számlavezetési díjkedvezménye az adott számláról/számlacsomagról fizetve)
A kedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a szolgáltatásra érvényes díjtételt jelen Hirdetmény I/A pontja tartalmazza.

9

OTPdirekt szolgáltatások
A kedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a szolgáltatásra érvényes díjtételt a mindenkori "OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista Lakossági ügyfelek részére" tartalmazza.

Elhalálozás esetére szóló rendelkezés
A kedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a szolgáltatásra érvényes díjtételt jelen Hirdetmény III. pontja tartalmazza.
Eseti átutalás számlacsomagon belül, OTPdirekt telefonos ügyintézői, internetes és Smartbank szolgáltatáson vagy az OTP Digitális
szolgáltatásokon37 keresztül15
A kedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a szolgáltatásra érvényes díjtételt jelen Hirdetmény I/A., II/A. és I/B. pontja tartalmazza.
Átutalás Takarékszámlára (eseti vagy rendszeres átutalási megbízás bankon
belül)
15
Saját számlák között :
A kedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a szolgáltatásra érvényes díjtételt

1 darab/ számla 7 éves kortól kibocsátási és éves díjmentes *

1 darab MasterCard típusú webKÁRTYA
számlacsomagonként éves díj-mentes *

1 darab MasterCard típusú webKÁRTYA
számlatulajdonosonként
éves díj-mentes *

valamennyi csoportos beszedési megbízás normál díjából
50 Ft kedvezmény *

valamennyi csoportos beszedési megbízás normál díjából
50 Ft kedvezmény *

7

Junior számlánként 1 db/hó díjmentes *

Kedvezményes számlavezetési díj a mindenkori "Az OTP
Bank Nyrt. értékpapír számlavezetésről és
szolgáltatásainak díjtételeiről (C. melléklet a Befektetési
Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz)" című
Hirdetmény szerint*
50% *

100% *

havidíj mentes *
Az automatikus reggeli egyenlegértesítő, az interaktív, az
árfolyam risztás, a Beszedés Kontroll és Értékpapír
Kontroll üzenetek, valamint havonta összesen
(együttesen) 50 db Kártya-, és Számla Kontroll üzenet
díjmentes.*

havidíj mentes *
A Beszedés Kontroll üzenetek, valamint havonta
összesen 10 db Számla Kontroll üzenet díjmentes.*

Junior Extra: heti két alkalommal (hétfő és csütörtöki
banki munkanapokon) kiküldésre kerülő automatikus
SMS egyenlegértesítés, valamint havonta összesen
(együttesen) 30 db Kártya-, és Számla Kontroll üzenet
díjmentes*

Junior Extra díjcsomag esetén: heti két alkalommal
(hétfő és csütörtöki banki munkanapokon)
kiküldésre kerülő automatikus SMS
egyenlegértesítés, valamint havonta összesen
(együttesen) 30 db Kártya-, és Számla Kontroll
üzenet díjmentes*
Díjcsomagtól függetlenül a napi limit módosítása az
OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatáson
keresztül díjmentes *

100% *

díjmentes *

díjmentes *

díjmentes *

jelen Hirdetmény I/B pontja tartalmazza.

OTP Bank Nyrt.
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HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól
Hatályos: 2020. szeptember 01 -től
A hivatkozások jelen Hirdetmény utolsó oldalán találhatóak meg.
A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formában kerül feltüntetésre: (min. / max.).

I/B. LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK
(BANKSZÁMLÁK)

PRÉMIUM Számlacsomag
Nem igényelhető

ALAP Számla
Nem igényelhető

Forint folyószámla
Nem igényelhető

103 Ft

69 Ft

109 Ft

79 Ft

JUNIOR Számla29
14-24 év között
Nem igényelhető
29
2007.11.19.előtt nyitott

Elektronikus
Számla
Nem igényelhető

JUNIOR Számla
0-14 év között

TERHELÉSEK
15

Saját számlák között :

Rendszeres átutalási megbízás
bankon belül forintban vagy devizában

15

Nem saját számlák között :

bankon belül OTP START számlára
bankon kívül forintban
bankon kívül postai kifizetési utalvánnyal
Csoportos beszedési megbízás (díjkedvezmény a 4. oldalon leírtak szerint)
kapcsolódó limitfigyelésének beállítása
OTP Bank Nyrt., az OTP Jelzálogbank Zrt. és az OTP Lakástakarék Zrt. által nyújtott ingatlan fedezetű hitelekhez engedményezett/zárolt
lakáselőtakarékossági szerződés betétjének csoportos beszedése OTP lakossági számláról
Egyéb beszedés (díjkedvezmény a 4. oldalon leírtak szerint)
OTP Bank Nyrt. által folyósított lakossági hitel törlesztés beszedése OTP lakossági számláról
2013. január 1-jét követően befogadott kérelmek esetén OTP Jelzálogbank Zrt. és OTP Lakástakarék Zrt. által folyósított lakossági hitel
törlesztés beszedése OTP lakossági számláról

díjmentes*
69 Ft
10 Ft*
79 Ft
díjmentes*
150 Ft
150 Ft + postai kifizetési utalvány díja

81 Ft
díjmentes

81 Ft*
120 Ft
81 Ft*
118 Ft

81 Ft*
120 Ft
81 Ft*
118 Ft

díjmentes
díjmentes
79 Ft
79 Ft

32

bankon kívül belföldre forintban

78 Ft
79 Ft
79 Ft
0,1% (min. 146 Ft/ max. 1 473 Ft)
0,4% (min. 236 Ft/ max. 7 006 Ft)
0,1% (min. 146 Ft/ max. 1 473 Ft)
0,4% (min. 190 Ft/ max. 7 761 Ft)

0,2% (min. 294 Ft/ max. 2 950 Ft)
0,5% (min. 355 Ft/ max. 8 624 Ft)
0,2% (min. 294 Ft/ max. 2 950 Ft)
0,5% (min. 358 Ft/ max. 9 146 Ft)

0,2% (min. 421 Ft/ max. 4 215 Ft)
0,5% (min. 489 Ft/ max.10 619 Ft)
0,2% (min. 421 Ft/ max. 4 215 Ft)
0,5% (min. 561 Ft/ max. 10 187 Ft)

0,4% (min. 340 Ft/ max. 9 839 Ft)

0,5% (min. 771 Ft/ max. 15 403 Ft)

1,1% (min. 273 Ft/ max. 662 Ft)
+ postai kifizetési utalvány díja

1,35% (min. 781 Ft/ max. 20 154 Ft)
+ postai kifizetési utalvány díja

bankon kívül belföldre forintban VIBER rendszerben

0,5% (min. 555 Ft/ max. 12 929 Ft)
0,8% (min. 11 941 Ft/ max. 55 992 Ft)

bankon kívül belföldre forintban postai kifizetési utalvánnyal
bankon kívül devizában és külföldre forintban
16
SEPA átutalás
OTP Bankcsoporton17 belüli forint vagy deviza átutalási megbízás (kivéve SEPA)

1,1% (min. 509 Ft/ max. 23 296 Ft) + postai kifizetési utalvány díja
0,4% (min. 2 770 Ft/ max. 43 530 Ft)

0,4% (min. 340 Ft/ max. 9 839 Ft)

0,5% (min. 555 Ft/ max. 12 929 Ft)

0,5% (min. 771 Ft/ max. 15 403 Ft)
2 710 Ft

OTP Bankcsoporton17 belüli forint vagy deviza átutalási megbízás OTP Express szolgáltatással

5 430 Ft

Sürgős átutalás költsége további
Nemzetközi átutalási megbízás teljesítéséhez kapcsolódó külön bankári levelezés, fizetések sürgetésének, megbízások módosításának,
törlésének, pontatlan megbízások helyesbítésének költsége
Adathiányos átutalási megbízások felára

3 250 Ft

Eseti átutalás OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatáson keresztül
(kártyafedezet biztosítására végzett átutalás is)
bankon belül forintban

1 500 Ft
2 000 Ft

Saját számlák között15:

díjmentes*
0,1% (min. 146 Ft/ max. 1 473 Ft)

0,15% (min. 314 Ft/ max. 3 161 Ft)

0,15% (min. 219 Ft/ max. 2 211 Ft)

díjmentes*
0,15% (min. 219 Ft/ max. 2 211 Ft)

0,15% (min. 219 Ft/ max. 2 211 Ft)

Nem saját számlák között15,27:

0,3% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,4% (min. 235 Ft/ max. 6 266 Ft)

0,45% (min. 419 Ft/ max. 8 240 Ft)

0,45% (min. 261 Ft/ max. 6 011 Ft)

0,3% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,45% (min. 292 Ft/ max. 6 011 Ft)

0,45% (min. 261 Ft/ max. 6 011 Ft)

Saját számlák között15:

díjmentes*
0,1% (min. 146 Ft/ max. 1 473 Ft)

0,15% (min. 421 Ft/ max. 4 215 Ft)

0,15% (min. 294 Ft/ max. 2 950 Ft)

díjmentes*
0,15% (min. 294 Ft/ max. 2 950 Ft)

0,15% (min. 294 Ft/ max. 2 950 Ft)

Nem saját számlák között15:

0,3% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,4% (min. 221 Ft/ max. 7 761 Ft)

0,45% (min. 561 Ft/ max. 10 187 Ft)

0,45% (min. 358 Ft/ max. 9 146 Ft)

0,3% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,45% (min. 389 Ft/ max. 9 146 Ft)

0,3% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,4% (min. 343 Ft/ max. 7 924 Ft)

0,45% (min. 603 Ft/ max. 12 752 Ft)

0,45% (min. 415 Ft/ max. 9 051 Ft)

0,3% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,45% (min. 446 Ft/ max. 9 051 Ft)

0,45% (min. 415 Ft/ max. 9 051 Ft)

0,3% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,4% (min. 343 Ft/ max. 7 924 Ft)

0,45% (min. 603 Ft/ max. 12 752 Ft)

0,3% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,45% (min. 446 Ft/ max. 9 051 Ft)

0,45% (min. 415 Ft/ max. 9 051 Ft)

bankon belül devizában

bankon kívül belföldre forintban
bankon kívül devizában és külföldre forintban
16

SEPA átutalás

79 Ft

150 Ft
150 Ft + postai kifizetési utalvány díja

díjmentes

33

Felfedező utasbiztosítás díjának beszedése OTP lakossági számláról
Folyószámlahitel törlesztési biztosítás díjának beszedése OTP lakossági számláról
Védelmező személybiztosítás díjának beszedése OTP lakossági számláról 30
15
Eseti átutalási megbízás bankfiókban
Saját számlák között :
15
bankon belül forintban
Nem saját számlák között :
Saját számlák között15:
bankon belül devizában
Nem saját számlák között15:

69 Ft

díjmentes*

103 Ft*
256 Ft
256 Ft + postai kifizetési utalvány díja

2013. január 1-től befogadott személyi kölcsönhöz, valamint lakáscélú- és szabad felhasználású jelzálog fedezetű hitelhez kapcsolódó
Törlesztési biztosítások díjának beszedése OTP lakossági számláról
2013. január 1-től befogadott Mentőöv Életszínvonal Biztosítás díjának beszedése OTP lakossági számláról

díjmentes*
69 Ft
10 Ft*
79 Ft

0,45% (min. 358 Ft/ max. 9 146 Ft)

0,35% (min. 2 770 Ft/ max. 43 530 Ft)

OTP Bank Nyrt.

0,45% (min. 415 Ft/ max. 9 051 Ft)
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HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól
Hatályos: 2020. szeptember 01 -től
A hivatkozások jelen Hirdetmény utolsó oldalán találhatóak meg.
A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formában kerül feltüntetésre: (min. / max.).

JUNIOR Számla29

PRÉMIUM Számlacsomag
Nem igényelhető

ALAP Számla
Nem igényelhető

Forint folyószámla
Nem igényelhető

Elektronikus
Számla
Nem igényelhető

Saját számlák között :

díjmentes*
0,1% (min. 146 Ft/ max. 1 473 Ft)

0,1% (min. 210 Ft/ max. 2 106 Ft)

0,1% (min. 146 Ft/ max. 1 473 Ft)

díjmentes*
0,1% (min. 146 Ft/ max. 1 473 Ft)

0,1% (min. 146 Ft/ max. 1 473 Ft)

Nem saját számlák között15,27:

0,2% (min. - / max. 5 441 Ft)*
0,3% (min. 201 Ft/ max. 5 441 Ft)

0,4% (min. 247 Ft/ max. 7 170 Ft)

0,3% (min. 170 Ft/ max. 5 441 Ft)

0,2% (min. - / max. 5 441 Ft)*
0,3% (min. 201 Ft/ max. 5 441 Ft)

0,3% (min. 170 Ft/ max. 5 441 Ft)

I/B. LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK
(BANKSZÁMLÁK)

Nem igényelhető

14-24 év között
2007.11.19.előtt nyitott29

JUNIOR Számla
0-14 év között

TERHELÉSEK
19

Eseti átutalás OTPdirekt internetes és SmartBank vagy OTP
Internetbank37 és OTP Bank Mobilalkalmazás37 szolgáltatáson keresztül
(kártyafedezet biztosítására végzett átutalás is)
bankon belül forintban

15

15

bankon belül devizában

Saját számlák között :
Nem saját számlák között15:

bankon kívül belföldre forintban

díjmentes*
0,1% (min. 146 Ft/ max. 1 473 Ft)
0,2% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,3% (min. 221 Ft/ max. 7 761 Ft)
0,2% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,3% (min. 307 Ft/ max. 6 418 Ft)

0,1% (min. 421 Ft/ max. 4 215 Ft)

0,1% (min. 294 Ft/ max. 2 950 Ft)

0,4% (min. 561 Ft/ max. 10 187 Ft)

0,3% (min. 358 Ft/ max. 9 146 Ft)

0,4% (min. 398 Ft/ max. 9 970 Ft)

0,35% (min. 276 Ft/ max. 6 418 Ft)

0,2% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,3% (min. 307 Ft/ max. 6 418 Ft)

0,4% (min. 398 Ft/ max. 9 970 Ft)

bankon kívül devizában és külföldre forintban

díjmentes*
0,1% (min. 294 Ft/ max. 2 950 Ft)
0,2% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,3% (min. 389 Ft/ max. 9 146 Ft)
0,2% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,3% (min. 307 Ft/ max. 6 418 Ft)

0,1% (min. 294 Ft/ max. 2 950 Ft)
0,3% (min. 358 Ft/ max. 9 146 Ft)
0,35% (min. 276 Ft/ max. 6 418 Ft)

0,30% (min. 2 770 Ft/ max. 43 530 Ft)

16

SEPA átutalás

Az OTPdirekt telefonos ügyintézői és OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül végezhető egyéb tranzakciók költsége és felára
Beszedési megbízás (inkasszó)
limitfigyelés
utalása bankon belülre
utalása bankon kívülre
indítása (továbbítása) postán papíralapon
indítása (továbbítása) elektronikusan
Okmányos ügyletek lebonyolítása

0,2% (min. - / max. 6 000 Ft)*
0,3% (min. 307 Ft/ max. 6 418Ft)

0,35% (min. 276 Ft/ max. 6 418 Ft)

0,35% (min. 276 Ft/ max. 6 418 Ft)

Megegyezik a bankfiókban megadott eseti átutalási megbízások megfelelő díjtételével.
1 192 Ft
1 192 Ft
1 192 Ft
1 192 Ft
0,5% (min. 355 Ft/ max. 8 624 Ft)
0,5% (min. 355 Ft/ max. 8 624 Ft)
0,5% (min. 555 Ft/ max. 12 929 Ft)
0,5% (min. 555 Ft/ max. 12 929 Ft)
914 Ft
914 Ft
560 Ft
560 Ft
Díjtételek megegyeznek a mindenkori Mikro- és kisvállalati ügyfélkör forint- és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről szóló hirdetményben ezen fizetési módra meghatározott díjakkal.

KÉSZPÉNZ FELVÉTEL
Készpénz felvétel pénztárban
forintban (bankkártya nélkül)
valutában (bankkártya nélkül)

1,5% (min. 1 206 Ft/ max. - )

1,2% (min. 862 Ft/ max. - )

0,9% (min. 631 Ft/ max. -)

1,05% (min. 829 Ft/ max. - )

1,05% (min. 829 Ft/ max. - )
0,9% (min. 631 Ft/ max. -)
A bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről szóló Hirdetmény szerint

Előre megrendelt forint/valuta felvételének meghiúsulása 20

JÓVÁÍRÁSOK, KÉSZPÉNZBEFIZETÉS

Forint átutalások, bankon belüli deviza átutalások

Bankon kívüli, a számla pénznemétől eltérő nemzetközi átutalások
jóváírása

Kedvezményes díj*
Normál díj

postán ügyfél által gyártatott készpénzátutalási megbízással 21 forintban
postán belföldi postautalvánnyal21 forintban

1,2% (min. 862 Ft/ max. - )

díjmentes
EUR 100-ig díjmentes; EUR 100 fölött 2 EUR

Kedvezményes díj* (USA nyugdíj31 kivételével)
Kedvezményes díj * (USA nyugdíj31 esetén)
Normál díj

SEPA és EGT-n belüli EUR utalások jóváírása
Készpénzbefizetés
bankfiókban forintban vagy valutában

0-7 év között 50% kedvezmény az első 2 darab/
max. hó díjából7,
7-14 év között 50% kedvezmény az első 2 darab/
max. hó díjából7*
1,2% (min. 862 Ft/ max. - )
0,9% (min. 631 Ft/ max. -)

1,5% (min. 1 206 Ft/ max. - )

195 Ft + 1,00% (min. - / max. 32 463 Ft)

3,00 USD
0,05% (min. 5,44 EUR/ max. 27,20 EUR)
díjmentes
díjmentes
díjmentes*+ postai közreműködői díj
105 Ft + postai közreműködői díj
díjmentes* + belföldi postautalvány telepítési díja
105 Ft + belf. postautalvány telepítési díja

65 Ft
0,45% (min. 495 Ft/ max. - )
díjmentes* + postai közreműködői díj
160 Ft + postai közreműködői díj
díjmentes* + belföldi postautalvány telepítési díja
160 Ft + belf. postautalvány telepítési díja

díjmentes
díjmentes* + postai közreműködői díj
105 Ft + postai közreműködői díj
díjmentes* + belföldi postautalvány telepítési díja
105 Ft + belföldi postautalvány telepítési díja

EGYÉB
Lekötési díj

díjmentes

Lekötési díj
(minimum 1 millió Ft lekötése esetén, vagy a számlához kapcsolódó lekötött betétek összege eléri az 1 millió Ft-ot)
Tételdíj (havi23 5. nem a bank által kezdeményezett nem költség jellegű terhelő tétel után.)
Társtulajdonosi jogviszony létesítésének díja
Számlavezetés további költségei

díjmentes
1 942 Ft/társtulajdonos

díjmentes*
25 Ft/lekötés
díjmentes*
25 Ft/lekötés
díjmentes*
25 Ft/tétel
1 942 Ft/társtulajdonos

OTP Bank Nyrt.

díjmentes

díjmentes
1 942 Ft/társtulajdonos
Jelen Hirdetmény III. és V. számú táblázatai szerint.
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HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól
Hatályos: 2020. szeptember 01 -től
A hivatkozások jelen Hirdetmény utolsó oldalán találhatóak meg.
A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formában kerül feltüntetésre: (min. / max.).
A II. pontban megnevezett számlák díjtételei - a végezhető tranzakciók tekintetében - az alábbi kivételekkel megegyeznek a táblázat első sorában megnevezett bankszámla esetén alkalmazott megfelelő díjtételekkel.

II/A. EGYÉB LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK
MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLÁK

Számlavezetési díj/csomagdíj kedvezménnyel - a bankszámla
3
üzletszabályzatában meghatározott feltétel teljesülése esetén
Számlavezetési díj/csomagdíj - a bankszámla üzletszabályzatában meghatározott
feltétel nem teljesülése esetén3

PRÉMIUM PLUSZ Megtakarítási Számla
Nem igényelhető

PRÉMIUM Megtakarítási Számla
Nem igényelhető

Elektronikus Megtakarítási számla
Nem igényelhető

díjmentes

díjmentes

díjmentes

zöld bankszámlakivonattal4
bankszámlakivonat postázással
4
zöld bankszámlakivonattal
bankszámlakivonat postázással
Elektronikus úton (OTPdirekt telefonos ügyintézői,
37
internetes vagy OTP Internetbank szolgáltatáson
keresztül)
Bankfiókban:
Kedvezményes díj*
Normál díj

Megtakarítási számláról a számlacsomag pénzforgalom lebonyolítására alkalmas
számlájára történő visszavezetés

az átvezetett összeg 0,3%-a/tranzakció
az átvezetett összeg 0,3%-a/tranzakció, maximum 1000 Ft*
az átvezetett összeg 0,3%-a/tranzakció

PRÉMIUM PLUSZ webKÁRTYA Számla
Kizárólag a 2016.12.12 előtt kötött Prémium
Plusz számlacsomag szerződésekhez
igényelhető

II/B. EGYÉB LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK
WEBKÁRTYA SZÁMLÁK
Számlatípus megnevezése, melynek költségeivel a számla díjtételei megegyeznek.
A táblázat az eltérő díjakat tartalmazza.
3
Számlavezetési díj

PRÉMIUM PLUSZ Számla

6

PRÉMIUM webKÁRTYA Számla
Nem igényelhető

JUMP webKártya számla
Kizárólag a 2016.12.12 előtt kötött JUMP
számlacsomag szerződésekhez igényelhető

PRÉMIUM Számla

JUMP Számla

6

NET webKÁRTYA számla
Nem igényelhető

ELEKTRONIKUS webKÁRTYA számla
Nem igényelhető

NET Számla

Elektronikus Számla

díjmentes

53 Ft/hó

Takarékbetét
számla
Nem igényelhető

II/C. EGYÉB LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK
Számlatípus megnevezése, melynek költségeivel a számla díjtételei megegyeznek.
Számlavezetési díj/csomagdíj kedvezménnyel - a bankszámla
3
üzletszabályzatában meghatározott feltétel teljesülése esetén
Számlavezetési díj/csomagdíj - a bankszámla üzletszabályzatában meghatározott
feltétel nem teljesülése esetén3

Aktív
Számlacsomag
Nem igényelhető
Forint Folyószámla
díjmentes* 149 Ft/hó
díjmentes* 173 Ft/hó

4

zöld bankszámlakivonattal
bankszámlakivonat postázással
4
zöld bankszámlakivonattal
bankszámlakivonat postázással

313 Ft/hó
360 Ft/hó

SZÁMLÁHOZ / SZÁMLACSOMAGHOZ KAPCSOLÓDÓ AKCIÓSAN* DÍJMENTES VAGY
KEDVEZMÉNYES SZOLGÁLTATÁSOK
Devizaszámla (számlavezetési díjkedvezménye az adott számláról/számlacsomagról fizetve)
A kedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a szolgáltatásra érvényes díjtételt jelen Hirdetmény I/A pontja tartalmazza.
Átutalás Takarékszámlára (eseti vagy rendszeres átutalási megbízás bankon
belül)
A kedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a szolgáltatásra érvényes díjtételt
jelen Hirdetmény I/B pontja tartalmazza.

50% *

díjmentes*

Saját számlák között15:

III. SZÁMLAVEZETÉS TOVÁBBI KÖLTSÉGEI
862 Ft
A kivonatkészítést követő hónap végéig átvett számlakivonat díjmentes*
862 Ft
díjmentes* egyidejűleg maximum (napi) 6 db kivonat igénylése esetén.

Visszatartott számlakivonat - kivonatonként
Visszamenőleges számlakivonat - kivonatonként
Visszamenőleges számlakivonat zöld bankszámlakivonat4 esetén
Visszamenőleges díjkimutatás - díjkimutatásonként
Kivonat lekérdezés OTP honlapról
kivonat elkészültéről szóló tájékoztató SMS
havonta számlánként az első azonosító kódot tartalmazó SMS-t követő SMS-ek
havonta számlánként az első azonosító kódot tartalmazó SMS
Elhalálozás esetére szóló rendelkezés - rendelkezésenként
rendelkezés megadása 60 év feletti számlatulajdonos esetén
rendelkezés megadása az adott számlán/számlacsomag számláin elhelyezett 2.500.000 Ft-ot elérő összesített egyenleg (lekötés nélkül,
lekötött betét és megtakarítási számla) esetén

879 Ft 34
Lakossági ügyfelek OTPdirekt szolgáltatásainak Kondíciós Listájában közzétett Automatikus egyenlegértesítő üzenet általános üzenetenkénti díja.
díjmentes*
1 942 Ft
díjmentes*
díjmentes*

rendelkezés megadása számlanyitással egyidejűleg

díjmentes*

Szokásostól eltérő levelezés
Számlatulajdonos nem szerződésszerű magatartásából adódó
levelezés (levelenként)

263 Ft + postaköltség
184 Ft38

tartozáskezelési díj (havonta)
5.000 Ft és e feletti követelésösszeg esetén további tartozáskezelési díj (havonta)

695 Ft
914 Ft
879 Ft 24,25
díjmentes*,26
500 Ft/ügylet
díjmentes*
914 Ft
díjmentes*
5 855 Ft + mindenkori postaköltség
4 519 Ft
698 Ft
698 Ft
díjmentes*
tényleges költség
A bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről szóló Hirdetmény szerint

Igazolások kiadása bankfiókban
Nemzetközi átutalási megbízáshoz kapcs. bizonylatmásolat (pl. SWIFT igazolás) kiadási/továbbítási díja
Csoportos beszedési megbízások felhatalmazásairól szóló igazolás kiadása
Számlatulajdonos hibájából eredő tévesen teljesített átutalások összegének visszaszerzése (visszahívása)
Ügyintézési díj (pl: információs lista laponként, kamatkimutatás, stb.)
Számla letiltás
Összeg vagy lekötött betét zárolása (zárolásonként)
Zárolási előjegyzés OTP lakossági lombard hitel óvadékának biztosításához
Egyéb bank-, fax, telefon, stb. költség
Érme (forint és valuta) befizetés
Bankszámla szüneteltetés
beállítási díj
minimum egyenleg (beállításkor és a szüneteltetés időtartama alatt)

díjmentes*
982 Ft
forintszámla: 1.000 Ft, devizaszámla: számla devizanemétől függően 4 EUR vagy 5 USD
díjmentes*
517 Ft / ügyintézés36

Másodlagos számlaazonosító regisztációja, ügyfélkérelem alapján történő törlése bankfiókban35

OTP Bank Nyrt.
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HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól
Hatályos: 2020. szeptember 01 -től
A hivatkozások jelen Hirdetmény utolsó oldalán találhatóak meg.
A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formában kerül feltüntetésre: (min. / max.).
A II. pontban megnevezett számlák díjtételei - a végezhető tranzakciók tekintetében - az alábbi kivételekkel megegyeznek a táblázat első sorában megnevezett bankszámla esetén alkalmazott megfelelő díjtételekkel.

IV. SZÁMLAFEDEZETLENSÉG ESETÉN
FELSZÁMÍTOTT KAMAT/ KÉSEDELMI KAMAT

kamat mértéke %-ban (évi)

Tempó számla, Net számla, Net webKÁRTYA számla,Prémium Plusz számla, Prémium Plusz Megtakarítási számla, Prémium Plusz
webKÁRTYA számla, Prémium számla, Prémium Megtakarítási számla, Prémium webKÁRTYA számla, Alap számla, JUMP számla,
JUMP webKÁRTYA számla, Forint folyószámla, Aktív számla, Junior számla, Takarékbetét számla, Elektronikus számla, Elektronikus
Megtakarítási számla, Elektronikus webKÁRTYA számla, Lakossági Megtakarítási számla, OTP Takarékszámla, OTP Nyugdíjtakarékszámla, OTP Osztálypénz számla

30,00

Deviza számla, Lakossági deviza-megtakarítási számla

9,00

V. CSEKKEL KAPCSOLATOS TRANZAKCIÓK

Lakossági forintszámlák

Kiírt deviza bankcsekk kiszolgáltatása bankfiókban
Azonnal jóváírható csekk beváltása bankfiókban - ügyletenként
OTP-re intézvényezett csekk beváltása bankfiókban - ügyletenként
Beszedésre átvett csekk (csekkenként)
Azonnal jóváírt és fizetetlenül visszaérkezett csekk (csekkenként)
Csekkekkel kapcsolatos további költség

1, 2

Lakossági devizaszámlák
0,40% (min. 2 770 Ft/ max. 43 530 Ft)

díjmentes

0,7% (min. 1 090 Ft/ max. 87 163 Ft)
díjmentes
1 307 Ft
1 307 Ft
tényleges idegen bankköltség

Devizaszámla

VI. KONVERZIÓS KÖLTSÉG

Számla pénznemétől eltérő devizanemben végzett tranzakciók további költsége (devizaátutalások jóváírása, terhelése - bankfióban,
OTPdirekten keresztül - valuta és külföldi pénznemre szóló csekk ki- és befizetése)

2 % (min. 1 134 Ft/ max. - )

Számlakövetelés konverziója (devizaszámla szerződésen belül)

a konvertált összeg 2 %-a (min. 1 134 Ft/ max. - )

50 000 EUR feletti számlakövetelés konverziója külön megállapodás szerint

díjmentes*

VII. LAKOSSÁGI DEVIZASZÁMLÁK
SZÁMLAVEZETÉSI PÉNZNEMEI
Devizaszámla

EUR, USD, CHF, CAD, GBP, SEK, BGN, JPY, NOK, TRY, PLN, CZK

VIII. SZOLGÁLTATÁSOK, TRANZAKCIÓK KÖLTSÉGEINEK, DÍJAINAK, JUTALÉKAINAK ESEDÉKESSÉGE

Tárgyhavi zárlati nap

- számlavezetési díj, csomagdíj (Ha a tárgyhóban forgalom hiányában nem készül számlakivonat, úgy a számlavezetési díj, csomagdíj előjegyzésre kerül, melynek terhelése a következő forgalom hónapjában, legkésőbb a tárgyév utolsó zárlati napján történik egy összegben.)
- rendszeres átutalási megbízás,
- csoportos beszedési megbízás és limitfigyelés
- terhelési nap megjelölésével adott eseti átutalási megbízás bankfiókban [ha az átutalás napja, nem azonos a megbízás megadásának napjával (kivéve a VIBER átutalás)],
- postai kifizetési utalvánnyal történő rendszeres készpénz kifizetés
- tételdíj
- OTP Bank által folyósított lakossági hiteltörlesztés beszedése
- Folyószámlahitel törlesztési biztosítás díjának terhelése

Tranzakció végrehajtásának időpontja

- beszedési megbízás,
- eseti átutalási megbízás,
- készpénz kifizetés, készpénz befizetés
- konverziós költség,
- lekötési díj, feltörési díj
- jóváíró tranzakció díja
- szokásostól eltérő levelezés,
- számlatulajdonos nem szerződésszerű magatartásából adódó levelezés,
- sürgős átutalási megbízás bankfiókban,
- postai kifizetési utalvánnyal történő eseti készpénz kifizetés,
- hatósági átutalási megbízás, végzés,
- másodlagos számlaazonosító regisztációja, ügyfélkérelem alapján történő törlése bankfiókban

Igénylés napja

- visszamenőleges forgalmi kimutatás,
- visszamenőleges díjkimutatás
- visszatartott kivonat,
- készpénz-átutalási megbízás gyártási költség,
- elhalálozási rendelkezés,
- társtulajdonos kapcsolás,
- igazolások kiadása,
- számla letiltása,
- összeg zárolása
- számlaszüneteltetés beállítása
- számlatulajdonos hibájából eredő tévesen teljesített átutalások összegének visszaszerzése (visszahívása)

Magyar Posta Zrt. által felszámított díj elszámolási napja

- postán nem az OTP Bank által gyártatott készpénz-átutalási megbízással kezdeményezett befizetés,
- postán belföldi postautalvánnyal kezdeményezett befizetés

Behajtási intézkedés indítási napja

- tartozáskezelési díj

Tárgyhó első munkanapját követő hétvégén

- az OTP honlapról történő kivonatlekérdezés szolgáltatás keretében előző naptári hónap során küldött SMS-ek díja

A bankszámlához/számlacsomaghoz kapcsolódó, a mindenkori Hirdetményben szereplő díjkedvezmények a díj elengedésével (fel nem számításával), illetve a díjtétel bankszámlán/számlacsomagon történt terhelését követő utólagos jóváírással kerülnek elszámolásra. Az OTP Bank által felszámított, az adott bankszámlára/számlacsomagra kedvezményesnek számító díj legkésőbb annak felszámítását követő hónap zárlati napjáig az eredetileg terhelt bankszámlán, illetve a számlacsomag
pénzforgalom lebonyolítására szolgáló számláján kerül jóváírásra.
Bankkártya éves díj-kedvezmény esetében annak a kártyának az éves díját engedi el az OTP Bank, amelyiknek az éves díja az adott naptári éven belül óra/perc pontossággal először került terhelésre.
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HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól
Hatályos: 2020. szeptember 01 -től
HIVATKOZÁSOK
*A díjkedvezményt, mentességet a Bank visszavonásig, de legkésőbb a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 2020. évi infláció közzétételét követő 2. hónap első napjáig biztosítja.
1 A feltüntetett költségeket, jutalékokat a számla devizanemében számítjuk fel. Az összetett - külön sorban meghirdetett - tranzakciók esetén a költségminimum külön-külön felszámításra kerül.
2 A devizaszámla pénznemétől elérő devizanemű deviza (nem forint) tranzakciók esetén további konverziós költség is felszámításra kerül a VI. Konverziós költség táblázat alapján.
3 2011. október 1-jétől az egyedüli számlatulajdonos elhalálozásáról hitelt érdemlő tudomásszerzést követően a Bank a számlavezetési díjat kizárólag a számla pozitív egyenlege erejéig terheli. Fedezet hiányában a terhelés részösszegben történik.
Az egyenleg számítása során a számla/számlacsomag/devizaszerződés valamennyi számlájának látra szóló és lekötött betéteinek összesített egyenlegét vesszük figyelembe. Amennyiben a számlavezetési díj fedezete az esedékességekor a számlán rendelkezésre áll, a díj terhelése abban az esetben is megtörténik, ha arra a számla egyenlege a terhelés időpontjában nem nyújt fedezetet.
A Bank az előzőekben leírtak szerint jár el abban az esetben is, ha a számlának több tulajdonosa van, és valamennyi tulajdonos elhalálozása a Banknál hitelt érdemlően bejelentésre kerül.
4 Zöld bankszámlakivonattal azok a Számlatulajdonosok rendelkezhetnek, akik a bankszámlakivonatukat kizárólag elektronikusan (az adott bankszámla feltételeinek megfelelően OTPdirekt internetes szolgáltatáson vagy OTP honlapon keresztül) érik el.
5 A kedvezményt a számlacsomag nyitását követően elsőként rendelt betéti főkártya esetén biztosítjuk. A számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák díjait a Lakossági forint alapú bankkártyákról szóló Hirdetmény és a Multipont kártyákról szóló Hirdetmény tartalmazza.
6 Jump és Prémium Plusz Számlacsomaghoz a webKÁRTYA számla, továbbá a webKÁRTYA igénylése opcionálisan kapcsolódik.
7 Hónapon a naptári hónap elsejétől az utolsó napjáig tartó időszak értendő.
8 A kedvezmény tekintetében a csoportos beszedési megbízások közé beleértendőek az egyéb beszedések is. A díjkedvezmény a csoportos beszedési megbízások díját maximum 0 Ft-ig csökkentheti.
9 A havidíj kedvezmény nem vonatkozik az OTPdirekt Bróker szolgáltatás havidíjára.
10 Az adott számlacsomaghoz kapcsolódó kedvezményes szolgáltatásokat a számlacsomag tulajdonosa bármikor igénybe veheti.
12 A díjmentes főkártya igénybevételére kizárólag a Számla elsődleges (18-28 év közötti) tulajdonosa jogosult.
13 Az utazási kedvezmények igénybevételéről szóló részletes információk az OTP Bank honlapján (www.otpbank/travelutalvany.hu) érhetőek el
14 A számlacsomag forgalmazó alapszámlájáról webKÁRTYA számlájára vagy Megtakarítási számlájára ÉS a számlacsomag webKÁRTYA számlájáról vagy Megtakarítás számlájáról a forgalmazó alapszámlájára.
15 Saját számlák közötti átutalásnak minősülnek – a 2012. évi CXVI. törvény rendelkezéseire tekintettel – azok a bankon belüli átutalások, melyek esetében az átutalást indító és fogadó számla tulajdonosainak köre legalább részben azonos. Ide értendő a Számlatulajdonos saját lakossági bankszámlája és egyéni vállalkozói bankszámlája közötti átutalás is. Nem minősül saját számlák közötti
átutalásnak a hitelszámlára – kivéve lakossági hitelkártya számlára – történő átutalás. A Számlatulajdonos Merkantil Bank Zrt. MOBIL Betétszámlájára és OTP Lakástakarék Zrt. Lakáselőtakarékossági számlájára történő átutalás során a bankon belüli nem saját számlák közötti átutalás díjtétele kerül alkalmazásra.

16 SEPA-tag bank ügyfele javára teljesítendő, EUR devizanemű, a kedvezményezett IBAN-ját, bankjának SWIFT BIC-jét tartalmazó, az idegen banki költségek vállalására vonatkozó megjelölés nélkül indított megbízások. Amennyiben a kedvezményezett bankja nem elérhető a SEPA-ban, a tranzakciót normál átutalásként, az általános díjtételek felszámítása mellett teljesítjük.
17 Az OTP Bank külföldi leánybankjaiba irányuló euró átutalások, amennyiben lehetséges, SEPA-ban kerülnek teljesítésre, a SEPA átutalásokra vonatkozó díj felszámítása mellett. Az egyéb elérhető pénznemekben a bankcsoporton belüli átutalási díj az irányadó. Az OTP Bankcsoport külföldi leánybankjainak felsorolása a következő weboldalon érhető el:
https://www.otpbank.hu/portal/hu/Rolunk/OTPCsoport.
18 A 12:00-ig indított Euró Expressz megbízás esetén az OTP Bank Nyrt. tárgynapi teljesítéssel küldi ki a tételt.
19 SmartBank szolgáltatáson keresztül kizárólag bankon belüli forint, vagy belföldi bankon kívüli forint átutalások kezdeményezhetőek.
20 A kijelölt fiókjaink általában a keresett valutákból (USD, EUR) tartanak készletet. Ha az ezen valutanemeken kívüli pénznemben vezetett devizaszámlákról készpénzfelvételi igény előre jelzése ellenére nem tudjuk időre biztosítani a számla valutanemében a kért valutát és emiatt konverzióra kényszerül, az átszámítást OTP középárfolyamon, költségmentesen végezzük.
A fel nem sorolt valutanemekben vezetett számlákról történő kifizetésnél minden esetben az általános feltételek szerint járunk el.
21 A díj a kedvezményezett számláján kerül terhelésre.
22 Mentőöv Életszínvonal Biztosítás és Felfedező Utasbiztosítás Takarékbetétszámlához nem igényelhető.
23 Hónapnak a két zárlati nap közé eső időszakot kell tekinteni.
24 Jump Számlacsomag esetén nem kerül felszámításra.
25 Az életbenlétet igazoló, valamint a Felfedező Utasbiztosításhoz kapcsolódó igazolásokat a bank díjmentesen állítja ki minden lakossági ügyfele számára.
26 A díjmentesség azokról a tranzakciókról szóló utólagos papír alapú igazolásra / bizonylatra vonatkozik, mely ügyintézése során nem került kiadásra az ügyfél részére a tranzakció visszaigazolására vonatkozó bizonylat ügyfélpéldánya. A bizonylat ügyfélpéldányának díjmentessége a lakossági forintszámla esetében a számla felett rendelkezni jogosult személy által bankfiókban kezdeményezett forint
kifizetés, átutalás, és az ügyfél saját számlájára történő befizetése esetére vonatkozik, az aláírópadon elektronikusan aláírt bizonylatra nem.
27 Gépkocsinyeremény betét OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatáson keresztüli illetve OTPdirekt internetes igénylése esetén is az OTPdirekt internetes szolgáltatás vonatkozó díjtétele kerül felszámításra a betét fedezetének terhelésekor.
28 Az alábbi szerződések esetén:
- 2016.01.25-én vagy azt követően kötött új Net számlacsomag szerződések
- 2016.01.25-ét megelőzően kötött szerződések, amelyek ezen időpontot követően kerültek módosításra Net számlacsomag igénybevételére vonatkozóan
29 A 2016.12.12-től kötött, valamint a 2016.11.14-től 2016.12.11-ig a 1131 Budapest, Babér utca u. 9. sz. alatti bankfiókban, 14 évnél idősebb Számlatulajdonosokkal kötött Junior Számla szerződések esetén a hatályos kondíciókat a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól szóló Hirdetmény tartalmazza.
30 A biztosítás díját, feltételeit a Védelmező személybiztosítás hatályos biztosítási feltételei tartalmazzák, melyet megtalál az OTP Bank honlapján a Biztosítások aloldalon.
31 Direct Deposit Sign-Up Form (SF-1199A) benyújtásával igényelt amerikai nyugdíj- és egyéb ellátások miatti jóváírás. A megadott jutalékon felül további 3,00 USD idegen banki költség áthárítására kerül sor, a jutalékkal összevontan felszámítva.
32 A biztosítás díját, feltételeit a Felfedező Utasbiztosítás hatályos biztosítási feltételei, valamint a HIRDETMÉNY a lakossági forint és deviza számlákhoz kapcsolódó biztosításokról c. tájékoztató tartalmazza, amelyek az OTP Bank honlapján elérhetők a Biztosítások aloldalon.
33 A biztosítás díját, feltételeit a Mentőöv Életszínvonal Biztosítás hatályos biztosítási feltételei, valamint a HIRDETMÉNY a lakossági forint és deviza számlákhoz kapcsolódó biztosításokról c. tájékoztató tartalmazza, amelyek az OTP Bank honlapján elérhetők a Biztosítások aloldalon.
34 A díjtétel 2020. február 01-től kerül bevezetésre.
35 A díjtétel 2020. március 02-től kerül bevezetésre.
36 Ügyintézésenként, a kezelt másodlagos számlaazonosítók számától függetlenül kerül felszámításra.
37 Az OTP Internetbank és OTP Bank Mobilalkalmazás szolgáltatás az OTP Digitális szolgáltatások keretében érhető el. Az igénybevétel feltételeiről, valamint a Digitális szolgáltatások keretében elérhető funkciók köréről az OTP Bank Digitális Szolgáltatási szerződés Üzletszabályzatban, és az OTP Bank Digitális szolgáltatások Hirdetményben foglalt rendelkezések az irányadók.
38 Nem kerül felszámításra, ha a bankszámlához folyószámlahitel kapcsolódik.
Tájékoztatás a nemzetközi forint és deviza, valamint belföldi deviza fizetési forgalom lebonyolításának általános feltételeiről
a.) A meghirdetett jutalékok rutinszerű műveletekre vonatkoznak, különleges ügyletek esetén a jutalékok külön megállapodás tárgyát képezik.
b.) A jutalék a számlavezetés pénznemében a megbízás devizaösszege alapján a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg kerül felszámításra "A lakossági bankszámlák árfolyam-alkalmazásáról" szóló hirdetmény alapján.
c.) Ezen szolgáltatások részletes feltételeit az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról”, illetve annak „A pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről” szóló Hirdetmény tartalmazza.
A Hirdetményben a ////////////////// -vel jelölt mezők esetén az adott számlához kapcsolódó szolgáltatás, illetve díjkedvezmény nem érhető el.

A Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat - Fizetési számlák (Bankszámlák) V. Záró rendelkezések V.1.4.1 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 2020. június 22 -én közzétett és 2020. július 02 -től hatályos a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetmény.
A Hirdetményben történt módosítások dőlten kerültek feltüntetésre.
Közzététel: 2020. szeptember 01.
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