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HIRDETMÉNY 

OTP ADLAK – Adómentes Lakáshitel-támogatási Szolgáltatás  

díj- és költségtételei 

 

Érvényes: 2018. január 1-től 
A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! 

 

Lakáscélú hitel törlesztéséhez nyújtott munkáltatói támogatás 

 

Megnevezés Díj mértéke 

Lakáscélú hitel törlesztéséhez nyújtott támogatáshoz kapcsolódó 

vizsgálat díj (hitelcélonként és munkavállalónként) 
 

 Teljes körű szolgáltatás esetén:  

o OTP Bank/OTP Jelzálogbank/OTP Lakástakarék által folyósított hitel 

esetén: 
9.990 Ft + ÁFA 

o Idegen bank által folyósított hitel esetén: 19.990 Ft + ÁFA 

Teljes körű szolgáltatás esetén a lakáscélú hitel törlesztéséhez 

nyújtott munkáltatói támogatás lebonyolítási díja a folyósított 

támogatás összegében 1: 

 

 OTP Bank/OTP Jelzálogbank/OTP Lakástakarék által folyósított hitel 

esetén: 
3 % 

 Idegen bank által folyósított hitel esetén, ha a folyósítás hitelszámlára, 

vagy központi elszámoló számlára történik: 
4 % 

 Idegen bank által folyósított hitel esetén, ha a folyósítás hitel törlesztéséül 

szolgáló saját tulajdonú folyószámlájára történik: 
5 % 

Alapszolgáltatás esetén a lakáscélú törlesztéshez nyújtott 

munkáltatói támogatás lebonyolítási díja a folyósított támogatás 

összegében 2 

 

A Munkáltató OTP Bank Nyrt-nél vezetett pénzforgalmi számlájáról indított 

átutalások esetén, az eseti, állandó, értéknapos, vagy csoportos átutalási 

díjon felül 

3,9% 

1 Teljes körű szolgáltatás esetén a lebonyolítási díj nem kerül felszámításra 

- azon magyarországi székhelyű gazdasági társaság alkalmazottai esetén 

o amely gazdasági társaság legalább 7.000 alkalmazottja OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 

bankszámlára utalja a munkavállalók jövedelmét a 2017. 03. 31-i állapot szerint, és 

o ezen munkavállalóknak minimum 70 %-a rendelkezik OTP Banknál folyószámla hitelkerettel 

(2017. 03. 31-i állapot szerint). 
2 Alapszolgáltatás esetén a lebonyolítási díj az alábbi hirdetmények alapján kerül felszámításra, „A mikro- és 

kisvállalati ügyfélkör forint- és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről”, „A 

mikro- és kisvállalati ügyfélkör forint- és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről 

forgalmi különdíj mellett” hirdetmény, illetve a „Belföldi és külföldi közép- és nagyvállalati ügyfelek, közszolgálati 

szervezetek, viziközművek forint- és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről” 

hirdetmény, valamint ennek forgalmi különdíj mellett alkalmazandó változata, továbbá „Az önkormányzati 

ügyfelek devizaszámláinak költségeiről és forgalmi jutalékairól” hirdetmény, valamint ennek forgalmi különdíj 

mellett alkalmazandó változata, illetve „Az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások 

jutalék- és díjtételeiről” hirdetmény, valamint ennek forgalmi különdíj mellett alkalmazandó változata 

hirdetményekben megjelölt eseti, állandó, értéknapos, vagy csoportos belföldi forint átutalás díját a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény I. sz. melléklet 2. pont 2.7. alpontja szerinti, a munkáltató által 

lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak hitelintézet útján nyújtott, vissza nem térítendő támogatás 

folyósítása elnevezéssel. 

 

Közzététel: 2017. december 29.   

        OTP BANK NYRT.  


