HIRDETMÉNY
a Lakossági lekötött forint betétekről
Érvényes: 2022. december 1-től visszavonásig
KINEK AJÁNLJUK?
Megtakarítási időtáv
Kockázat

Önnek ajánljuk, ha

Betét elérhetősége

I.
1.

1-12 hónap
alacsony
• fizetési számlával rendelkezik és forintban szeretne
takarékoskodni.
• minél egyszerűbb megtakarítási formát keres.
• kockázatmentes, rövid távú megtakarítást keres.
• fontos Önnek, hogy betétje OBA biztosított legyen.
bankfiók, OTPdirekt telefonos, OTPdirekt internetes/OTP InternetBank és
SmartBank*/OTP MobilBank szolgáltatásokon

AKCIÓS BETÉTEK – 2022. december 1-től visszavonásig, legkésőbb 2023. január 27-ig
BÓNUSZ FORINT BETÉT – MEGLÉVŐ PÉNZRE, FELTÉTELLEL

Futamidő
Lekötési minimum
Lekötési maximum
ügyfelenként
Kamat jóváírása

12 hónap
100.000 Ft
2022. november 28. és 2023. január 27. között lejáró Egyéves
Magyar Állampapír névértéke*
futamidő végén**

* A betétlekötés során megvizsgálásra került, hogy a betétlekötés pillanatában mekkora a lejárt Egyéves Magyar
Állampapír névértéke. Amennyiben az ügyfélnek a megadott időszakban, 2022. november 28. és 2023. január
27. között eltérő időpontokban több lejáró Egyéves Magyar Állampapírja van, akkor az adott napon a betétlekötés
során vizsgálatra került, hogy adott napig mekkora a már lejárt Egyéves Magyar Állampapír névértékeinek
összege, és csak az köthető le a betétbe. A későbbi időpontban lejáró Egyéves Magyar Állampapírok, csak a
lejáratot követően köthetők le a betétbe.
** A betét indításától számított 6 hónapon belüli betétfeltörés esetén nem kerül elszámolásra feltörési kamat. A
betét indításától számított 6 hónapon túli betétfeltörés esetén a teljes futamidőre meghirdetett mindenkori kamat
50%-a, jelenleg évi 4,00% (EBKM 4,00%) feltörési kamat kerül utólag elszámolásra.
A Bónusz betétre vonatkozó lekötési megbízást fiókhálózatban és OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatáson
keresztül lehet adni.
BETÉTLEKÖTÉS FELTÉTEL
A lekötött betétbe azok az ügyfelek helyezhetik el megtakarításaikat, akik 2022. október 31-én
rendelkeztek Összevont Értékpapírszámlájukon Egyéves Magyar Állampapírral, amely 2022. november
28. és 2023. január 27. között jár le.
KAMATOZÁS

II.
1.

Betét összege

Kamat és EBKM (évi)

összeghatártól függetlenül

8,00%

NEM AKCIÓS BETÉTEK
STANDARD BETÉT – MEGLÉVŐ PÉNZRE, FELTÉTEL NÉLKÜL
Futamidő
Lekötési minimum
Kamat jóváírása

1 hónap
50.000 Ft, Junior számla esetén 10.000 Ft
futamidő végén

Betét összege

Hatályba lépés

Kamat és EBKM (évi)

összeghatártól függetlenül

2015.04.20

0,01%
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2.

FIX KAMATOZÁSÚ LEKÖTÖTT BETÉTEK
Futamidő
Lekötési minimum
Kamat jóváírása

3.

Betét összege

Hatályba lépés

Kamat és EBKM (évi)

összeghatártól függetlenül

2015.04.07

0,01%

VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ LEKÖTÖTT BETÉTEK
Futamidő
Lekötési minimum
Kamat jóváírása

4.

1, 2, 3, 6 és 12 hónap
50.000 Ft;
Junior számla 1, 2, 3 havi lekötése esetén: 5.000 Ft
futamidő végén

6 és 12 hónap
50.000 Ft,
Junior számla esetén: 5.000 Ft
futamidő végén

Betét összege

Hatályba lépés

Kamat és EBKM (évi)

összeghatártól függetlenül

2015.04.20

0,01%

OBA BETÉT
Futamidő
Lekötési minimum
Kamat jóváírása
Betét elérhetősége

3 hónap
nincs
futamidő végén
kizárólag OTP bankfiókban

Betét összege

Hatályba lépés

Kamat és EBKM (évi)

összeghatártól függetlenül

2015.07.03

0,05%

A Betétes a kamatok, díjak, költségek és egyéb szerződési feltételek számára kedvezőtlen módosítása esetén
jogosult a szerződést a módosítás hatálybalépéséig, 15 napos felmondási idővel díj, költség, vagy egyéb fizetési
kötelezettségmentesen felmondani.
A korábban akciós lekötésként értekesített KAMATMOST forintbetétek lejáratukat követően 1 hónapos nem
akciós Standard betét feltételeinek megfelelően kamatoznak tovább, a kamatot a nem akciós lekötések
lejáratát követően fizetve.
Jelen hirdetményben található betétek – a Bónusz forint betét és az OBA betét kivételével OTPdirekt internetes/OTP InternetBank és SmartBank***/OTP MobilBank szolgáltatáson
keresztül is indíthatók.
A lekötött betétek általános szabályozása a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a
Folyószámlahitelről – Betétek című Üzletszabályzatban található.
A jelen hirdetményben szereplő lekötött betétek az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosítottak. A
betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat Az OTP Bank Általános Üzletszabályzata
tartalmazza.
***A SmartBank szolgáltatás 2022. március 24-től kizárólag a Digitális Szolgáltatási szerződésre történő
regisztráció céljából, valamint a regisztráció nélkül elérhető funkciók használatára vehető igénybe.
Jelen hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2022. szeptember 28-án közzétett, 2022.
szeptember 28-tól hatályos, a Lakossági lekötött forint betétekről szóló hirdetmény.
A hirdetmény módosítását a Bónusz forint betét akció indítása indokolja.
A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.
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