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2012. február 27-től új Társasházi Betéti Tartós Befektetési Számla és új 
Társasházi Értékpapír Tartós Befektetési Számla pénzszámla nem igénylehető. 

 

1.) Számlavezetéshez kapcsolódó díjak(4) 

a.) Számlanyitás – Újonnan nem igényelhető!  díjmentes 

b.) Számlanyitáskor a számlán elhelyezendő minimum összeg 25.000 Ft 

c.) „Számlamegszakítás” díja(5)(6)  

c.a.) Társasházi Betéti Tartós Befektetési Számla esetén 2.500 Ft számlánként 

c.b.) Társasházi Értékpapír Tartós Befektetési Számla pénzszámlája esetén díjmentes 

d.) Számlavezetési díj  

d.a.) Társasházi Betéti Tartós Befektetési Számla  0 Ft/hó 

d.b.) Társasházi Értékpapír Tartós Befektetési Számla pénzszámlája 0 Ft/hó 

2.) 
Egyszeri átutalások, átvezetések és hatósági átutalások/átutalási végzések 
teljesítése(5) 

a.) bankon kívüli belföldi forint átutalások  

a.a.) elektronikusan(2)(3) 0,45 %, min. 350 Ft 

a.b.) papíralapon 0,45 %, min. 350 Ft 

b.) bankon belüli belföldi forint átutalások  

b.a.) elektronikusan(2)(3) 0,12 %, min. 200 Ft 

b.b.) papíralapon 0,12 %, min. 200 Ft 

c.)  Saját számlák közötti átvezetés díjmentes 

 
3.)  Pénztári tranzakciók(5) 

a.) pénztári kifizetés forintban 0,5%, min. 450 Ft 

 

A jelen hirdetményben fel nem tüntetett jutalékokra, díjakra és költségekre a mindenkor hatályos „A 
mikro- és kisvállalati ügyfélkör forint- és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, 
költségekről” c. Hirdetményben meghatározottak érvényesek. 

 

Jelen hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2016. február 12-én közzétett, és 
2016. február 15-től hatályos az A Társasházi Betéti Tartós Befektetési Számla és a Társasházi 
Értékpapír Tartós Befektetési Számla pénzszámlája tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, 
költségekről szóló hirdetmény. 

A jelen hirdetményben szereplő betétek az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosítottak. A 
betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat Az OTP Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. 
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Megjegyzések: 
(1) Az OTP Bank Nyrt. a Társasházi Tartós Befektetési Számlákat a SZJA törvény 67/B. §-ának 

rendelkezései alapján kezeli. 
(2) OTPdirekt szolgáltatás igénybevételével adott megbízások. A szolgáltatás 

igénybevételére/használatára vonatkozó díjak a hó első napjától a hó utolsó naptári napjáig 
kerülnek felszámításra. 

(3) Elektronikusan indított egyszeri átutalás, átvezetés csupán a számlanyitás évét követő 3. 
naptári év utolsó napján lehetséges. 

(4) Lehetőség van hitelesített elektronikus bankszámlakivonat igénylésére, melyet az OTPdirekt 
Electra Terminál szolgáltatás, és/vagy OTPdirekt internetes szolgáltatás keretében biztosít a 
OTP Bank Nyrt., amennyiben a bankszámla a megfelelő elektronikus csatorna szerződésébe 
előzetesen bevonásra került. A hitelesített elektronikus bankszámlakivonat részletes feltételeit 
a mindenkor hatályos „Hirdetmény a hitelesített elektronikus bankszámlakivonatokról” című 
hirdetmény (a pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzat 2. sz. melléklete) 
tartalmazza.  

(5) A Számláról történő pénzfelvétel / átutalás minden esetben a számla megszakításának 
minősül, azaz a számla automatikus megszűnését vonja maga után, kivéve a számlanyitás 
évét követő 3. naptári év utolsó napját.  

(6) A „számlamegszakítás” díját csupán az ügyfél általi számlamegszüntetés esetén számítja fel 
a OTP Bank Nyrt. a számlanyitás évét követő 3 naptári év folyamán. A 3 év leteltét követően, 
továbbá egyéb esetekben (pl. hatósági átutalási megbízás / átutalási végzés teljesítésekor) 
nem kerül felszámításra.  

 

A Hirdetmény módosítását a Betétbiztosításra vonatkozó rendelkezések feltüntetése indokolja. 
A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre. 

 
 

 

 


