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HIRDETMÉNY
Kisvállalkozói Deviza Net Betét
mikro- és kisvállalati ügyfélkör(1) számára
Betéti kamatok(2)(3) és EBKM(4):
Devizanem
Minimum lekötési összeg
EUR(9)
3.000 EUR
USD
3.500 USD
GBP
2.000 GBP
(9)
CHF
4.500 CHF
CAD
5.000 CAD
SEK(9)
10.000 SEK

Éves kamat (EBKM)(5)
Standard(6) vállalkozói EUR betéti kamat + 0,10%
Standard(6) vállalkozói USD betéti kamat + 0,10%
Standard(6) vállalkozói GBP betéti kamat + 0,10%
Standard(6) vállalkozói CHF betéti kamat + 0,10%
Standard(6) vállalkozói CAD betéti kamat + 0,10%
Standard(6) vállalkozói SEK betéti kamat + 0,10%

Igénybevétel feltételei:

Betétlekötés csak OTPdirekt internetes szolgáltatáson vagy Electra Terminálon keresztül kezdeményezhető.

Betétlekötés csak hitelesített elektronikus bankszámlakivonattal rendelkező devizaszámláról (kivéve deviza
megtakarítási számla) indítható.
A betétlekötés további tulajdonságai:

Futamidő: 2 hónap

Kamatozás: fix(7)

Lehetséges módozat: egyszeri, folyamatos, vagy tőkésedő folyamatos(8)
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

Az OTP Bank Nyrt. a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzatában meghatározott ismérvek alapján azon egyéni vállalkozókat, jogi
személyiségű és jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásokat, alapítványokat, közcélú adományok kezelését végző
szervezeteket, nem közszolgálathoz tartozó non-profit és egyéb szervezeteket sorolja a mikro- és kisvállalati ügyfélkörbe,
amelyek termékhasználata kizárólag standard vállalkozói termékekre korlátozódik, valamint összbanki kötelezettsége nem
haladja meg a 250 millió forintot. Ha a vállalkozás valamely cégcsoport tagja, az értékhatár a vállalkozásokra összevontan
érvényes. Ezektől a feltételektől függetlenül ebbe az ügyfélkörbe tartoznak a társasházak és lakásszövetkezetek is.
A lekötött betéti kamatok jóváírása az éven belüli lekötések esetén a lejárat napján történik meg.
A betét feltörése, ill. felmondása esetén a betét teljes összege megszüntetésre kerül. Feltörési kamatláb: 0 %
A 82/2010. (III. 25.) Kormány rendelet alapján meghatározott egységesített betéti kamatlábmutató (EBKM).
A társasházak, valamint a Magyarországon gazdasági tevékenység folytatására nyilvántartásba vett egyéb természetes
személy vállalkozói ügyfelek (pl.: őstermelők), illetve azon belföldi egyéni vállalkozók és egyéb önálló vállalkozók (ügyvéd,
közjegyző, bírósági végrehajtó, magán állatorvos, szabadalmi ügyvivő), akik tevékenységüket szüneteltetik - a szüneteltetés
OTP Bank Nyrt-hez történő bejelentésének ideje alatt - lekötött forint és devizabetéteinek kamatát a mindenkori
jogszabályoknak megfelelő mértékű személyi jövedelemadó terheli. A kamatadó mértéke 2016. január 1-jétől 15%. Az OTP
Bank Nyrt. a kamat jóváírásakor/tőkésítésekor állapítja meg és vonja le a kamatadót. Ennek értelmében jelen Hirdetményben a
kamatadó fizetés előtti - bruttó - kamatok kerülnek feltüntetésre.
Standard vállalkozói betéti kamat: Az OTP Bank Nyrt. honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Devizakamat/Vallalkozoi)
közzétett, mindenkor hatályos, az adott devizanem és összegsáv esetén meghatározott 2 hónapos futamidejű vállalkozói
devizaszámla kamat.
Fix kamatozás: a lekötött betét kamata a futamidő alatt nem változik, folyamatos vagy tőkésedő folyamatos lekötésnél
esetleges kamatláb módosítás esetén az új kamat a lekötött betét fordulónapján lép életbe.
Egyszeri lekötés esetén, amennyiben az ügyfél más számlát nem ad meg, a betét lejáratát követően a tőke és a kamat
összege jóváírásra kerül az ügyfél azon számláján, amelyről a betételhelyezés történt. Folyamatos lekötés esetén a betét
fordulónapján a tőkeösszeg az eredeti futamidőre a fordulónapon érvényes betétlekötési feltételek és kamatláb mellett
ismételten lekötésre, az esedékes kamat pedig jóváírásra kerül az ügyfél azon számláján, amelyről a betételhelyezés történt,
feltéve, hogy betétlekötéskor az ügyfél más számlát nem adott meg. Tőkésedő folyamatos lekötés esetén a betét
fordulónapján az esedékes kamattal megnövelt tőkeösszeg az eredeti futamidőre a fordulónapon érvényes betétlekötési
feltételek és kamatláb mellett, figyelembe véve a betétösszeg nagyságának változása miatt esetleg bekövetkező
kamatváltozást is ismételten lekötésre kerül.
EUR, CHF és SEK devizanemben új Net betét lekötési megbízást az OTP Bank Nyrt.2017. március 10-től nem fogad el. Ez
nem vonatkozik a 2017. március 10.-e előtt már elindított, folyamatos vagy folyamatosan tőkésedő EUR, CHF és SEK lekötött
betétekre.

A Hirdetmény a kamatadó levonással kapcsolatos jogszabályi kötelezettséggel összefüggésben az (5) pontban leírtak szerint
változik.
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