HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. lakossági
számlanyitási akciójáról
Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig, legkésőbb
2015. november 27-ig
Az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585)
2015. október 5-től lakossági ügyfélkörben számlanyitási akciót indít.
I. AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA
Az akció 2015. október 5-től visszavonásig, de legkésőbb 2015. november 27-ig tart.
II. AZ AKCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
Az akcióban részt vesznek azon lakossági Ügyfelek, akik


az akció időtartama alatt JUMP -, Net -, Tempó -, vagy Prémium Plusz
számlacsomagra vonatkozó szerződést kötnek (új számlanyitás, ide nem értve a
felsorolt konstrukciókra történő szerződés-módosítást) (továbbiakban: akciós
számlacsomagok) ÉS



a számlanyitás napját megelőző 3. hónap végén nem voltak tulajdonosok az
OTP Bankban vezetett, lakossági forint fizetési számlán (Junior számla, Jump -,
Alap -, Tempó -, Net -, Prémium -, Prémium Plusz -, Elektronikus -, Aktív -, Príma -,
Bónusz -, Grátisz számlacsomag, Simple kártya szolgáltatáscsomag, Forint
folyószámla, Takarékbetét számla, Privát banki szolgáltatáscsomag)

III. AZ AKCIÓBAN NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK
Az akcióban való részvétel feltételeinek eleget tevő lakossági ügyfelek részére az akciós
számlacsomagok vonatkozásában az alábbi kedvezmények kerülnek biztosításra:
 Díjmentes a számlavezetés azon hónapokban, amely hónapot megelőző havi
vizsgálatkor jelen hirdetmény IV. pontja szerinti jövedelem feltétel teljesül
összesen, maximum 12 havi zárás alkalmával. Az első 2 hónapban (a
számlanyitást követő első két zárlati napon történő díjterhelés alkalmával) feltétel
nélkül biztosítjuk a díjmentességet.
 Díjmentes az akciós számlacsomagokhoz igényelt első betéti kártya esetén az 1.
évre vonatkozó kártya éves - és kibocsátói díj.
 Díjmentes valamennyi, az OTPdirekt internetes vagy telefonos ügyintézői
szolgáltatásán keresztül kezdeményezett bankon belüli forint/deviza és bankon
kívüli belföldi forint eseti és állandó átutalási megbízás, havi 100.000 Ft
összesített tranzakciós összegig. A díjkedvezmény a számlanyitást követő 1
teljes naptári hónaptól kerül biztosításra azon hónapokban, amely hónapot
megelőzően havi vizsgálatkor jelen hirdetmény IV. pontja szerinti jövedelem feltétel
teljesül, összesen, maximum 12 hónapon keresztül.
Közzététel: 2015. október 1.
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IV. KEDVEZMÉNYEK BIZTOSÍTÁSA
1. Számlavezetési díjkedvezmény
A számlavezetési díjkedvezmény azonnali díjelengedéssel kerül biztosításra.
2. Átutalási díjkedvezmény
Az átutalási díjkedvezmény azonnali díjelengedéssel kerül biztosításra.
3. Kártya kibocsátói és éves díjkedvezmények biztosítása
A kártya éves díjkedvezmény azonnali díjelengedéssel, míg a kártya kibocsátói
díjkedvezmény utólagos díjjóváírással kerül biztosításra, legkésőbb a számlanyitást
követő hónap 15-ig.
JÖVEDELEM FELTÉTEL
JUMP -, Tempó -, Net számlacsomag esetében: a havi vizsgálatot megelőző hónapban
(havi zárlati napot megelőző hónap 16-a és havi zárlati napot megelőző 15-e között)
minimum 100.000 Ft összegű jövedelem.
Prémium Plusz számlacsomag esetében: ha a havi vizsgálatot megelőző hónapban
(havi zárlati napot megelőző hónap 16-a és havi zárlati napot megelőző 15-e között)
érkezett:
 minimum 200.000 Ft összegű jövedelem, amennyiben a számla legidősebb
tulajdonosának életkora 18-35 év,
 minimum 350.000 Ft összegű jövedelem, amennyiben a számla legidősebb
tulajdonosának életkora 35 év feletti.
A jövedelem feltételek vizsgálata első alkalommal számlavezetési díjkedvezmény esetén a
számlanyitást követő 2. hónap, átutalási díjkedvezmény esetén a számlanyitást követő 1.
hónap végén történik meg, majd ezt követően folyamatosan havonta ellenőrzésre kerül. A
számlavezetési díjkedvezmény (a 2. zárást követően), valamint az átutalási
díjkedvezmény a jövedelem feltétel első teljesülését követő hónaptól kerül biztosításra (a
teljesülést követő teljes hónap vonatkozásában), a feltételek folyamatos teljesítése esetén
további maximum 11 hónapon keresztül. A kedvezményre való jogosultság ezt követően
megszüntetésre kerül.
Amennyiben a jövedelem feltétel első teljesülését követően valamely hónapban a feltétel
nem teljesül, a következő hónaptól a számlavezetési és átutalási díjkedvezmény
biztosítása szünetel. A megadott időszakon (11 hónap) belüli ismételt feltétel teljesülés
esetén a következő hónaptól a kedvezmények biztosítása ismételten megtörténik.
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V. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az akciós számlacsomagoknál biztosított átutalási díjkedvezmény esetén a 100.000 Ft
limit nem az egyes tranzakciók tranzakciós összegére, hanem az adott hónapban, az
OTPdirekt internetes és telefonos ügyintézői szolgáltatáson keresztül kezdeményezett
átutalási tranzakciók összesített tranzakció összegére vonatkozik: valamennyi olyan
átutalási tranzakció összegének szummájára, mely az adott naptári hónapban
könyvelődött.
Amennyiben egy átutalási tranzakció összegével, az összesített tranzakció összeg
meghaladja az adott hónapban a 100.000 Ft-ot, akkor az utolsó átutalási tranzakció
normál díja csak a 100.000 Ft feletti átutalási részösszeg és a teljes átutalási összeg
hányadában kerül terhelésre.
Az akciók más akciókkal, a Bizalom ajánlatról szóló Hirdetményben foglalt
ajánlatokkal, valamint Családi kedvezménnyel (Családi díjfelező) össze nem
vonható.
Az akciós számlacsomagok általános szabályozása, valamint a havi zárlati napok
definíciója, a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről szóló Fizetési számlák (bankszámlák) c. Üzletszabályzatában, a kapcsolódó díjak, kamatok és
az egyes díjak, költségek esedékessége a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák)
kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben található.
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