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1

Figyelem felhívó tájékoztatás
Jelen hirdetmény kizárólag a Vállalkozói Üzletági Üzletszabályzat hatálya alá tartozó,
természetes személyek adósságrendezésére vonatkozó jogszabály banki alkalmazásával
kapcsolatos fontos információkat tartalmazza, ennek megfelelően nem tartalmazza a
vonatkozó jogszabályok szövegét, valamint nem helyettesíti a vonatkozó jogszabályok
részletes áttanulmányozását.
A mindenkor hatályos magyar jogszabályok szövege megtalálható a kormányzati portálon.
A jelen tájékoztató nem minősül jogi tanácsnak vagy jogvéleménynek. Minden esetben
javasoljuk, hogy az Önt érintő jogi kötelezettségek felől jogi tanácsadójánál tájékozódjon.
A jelen tájékoztató a lezárás időpontjában az OTP Bank Nyrt. rendelkezésére álló információk
alapján készült. A Bank a tájékoztató módosításának jogát fenntartja. Kérjük, hogy a
változásokat kísérje figyelemmel.
A jelen tájékoztató a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti védelem alatt áll, az
OTP Bank Nyrt. ebből eredő minden jogot fenntart.
Együttműködését köszönjük.
OTP Bank Nyrt.
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Jelen Hirdetmény a Vállalkozói Üzletági Üzletszabályzat hatálya alá tartozó természetes
személy Ügyfelek (egyéni vállalkozók, őstermelők és őstermelők családi gazdasága (a
továbbiakban: ŐCSG) tagjai) (a továbbiakban: Ügyfél) adósságrendezésére vonatkozó
szabályokat tartalmazza a hitel- és kölcsönszerződések vonatkozásában.
Jelen Hirdetmény rendelkezései abban az esetben alkalmazandóak, ha az Ügyfél az OTP
Bank Nyrt.-nél kezdeményezi az adósságrendezésre vonatkozó eljárást, vagy az OTP Bank
Nyrt. más hitelezőnél kezdeményezett adósságrendezésre vonatkozó eljárásban válik
érintetté. Az OTP Jelzálogbank Zrt. adósságrendezési eljárásban való érintettsége esetén az
OTP Jelzálogbank Zrt. nevében ugyancsak az OTP Bank Nyrt., valamint megbízottja, az OTP
Faktoring Zrt. jár el.
Az adósságrendezési eljárás során az OTP Bank Nyrt.-t és az OTP Jelzálogbank Zrt.-t az OTP
Faktoring Zrt. képviseli.
1. A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás kezdeményezése az OTP Bank Nyrt.
vállalkozói hitelezéssel foglalkozó fiókjaiban
Az Ügyfél a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárást kizárólag az OTP Bank Nyrt. erre
kijelölt vállalkozói hitelezést folytató fiókjaiban, az OTP Faktoring Zrt. fiókjaiban vagy postai
úton, az OTP Bank Nyrt. által megadott címen kezdeményezheti. A természetes személyek
adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben (a továbbiakban: Are. tv.) meghatározott
eljárási határidők számítása kizárólag abban az esetben kezdődik meg, ha az Ügyfél az
eljárást a fenti helyeken kezdeményezi. Az eljárás kezdeményezésére kijelölt vállalkozói
hitelezést folytató OTP Bank Nyrt. fiókok és OTP Faktoring Zrt. fiókok listáját, valamint a
postacímet az OTP Bank Nyrt. a honlapján közzéteszi. A postai úton benyújtott kérelmek
esetén – amennyiben az nem az OTP Bank Nyrt. által megadott címre érkezik, a kérelmet a
Bank továbbítja a megadott címre, ilyen esetben az eljárási határidők számítása a kérelem
megadott címre való érkezésével kezdődik meg.
Az OTP Bank Nyrt. és az OTP Faktoring Zrt., mint az OTP Bank Nyrt. megbízottja kizárólag
abban az esetben fogadja be az Ügyfél adósságrendezésre irányuló kérelmét, ha az Ügyfélnek
vagy adóstársnak van az OTP Bank Nyrt., az OTP Jelzálogbank Zrt. állományában lévő
kölcsönügylete.
2. Az adósságrendezés során alkalmazható kamat, díj és költségek mértéke
Az adósságrendezési eljárás alatt az ügyleti kamat és azon a szerződésben meghatározott
szolgáltatások ellenértékeként rendszeresen fizetendő díjak és költségek, amelyekre nézve a
szolgáltatást az OTP Bank Nyrt. az adósságrendezési eljárás alatt is nyújtja, annak ellenére
felszámítására kerülnek, hogy az adósságrendezés miatt az Ügyféllel szemben nem válnak
esedékessé.
A Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzatban rögzített kamat, díj és költségváltozások az
adósságrendezés kezdeményezéséről történt tudomásszerzéstől az adósságrendezés záró
időpontjáig tartó időszakban a Vállalkozói Üzletági Üzletszabályzat vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelően beállnak, azonban érvényesítésükre az Are. tv. rendelkezései
szerint kerül sor.
Az adósságrendezési eljárás kezdeményezését követően – amennyiben az Ügyfél büntetőjogi
felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy adatigényét adósságrendezési eljárás miatt
jelentette be – az OTP Bank Nyrt./OTP Jelzálogbank Zrt. nem számítja fel az üzletági
hirdetményekben szereplő alábbi díjakat:
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Mikro- és kisvállalkozói (MKV) ügyfélkör részére nyújtott hitelek esetén:
- szerződésmódosítási díj (ide nem értve az elő- és végtörlesztés, valamint az
átütemezés miatt felszámított szerződésmódosítási díjat),
- Rendelkezésre tartási jutalék
- Folyósítási díj/jutalék
- Különdíj (A kötelezően előírt számlaforgalom nem teljesítése esetén kerül ez a díjtétel
felszámításra, a vállalt és a teljesített számlaforgalom közötti különbségre)
- Késedelmi kamat
Mikro- és
díjak:
-

kisvállalkozói (MKV) ügyfélkör részére nyújtott hitelhez kapcsolódó egyéb
Adminisztrációs díj (a 2017. december 8-ig befogadott ügyletekre vonatkozik)
Szerződésmódosítási díj prolongáció esetén/Prolongációs díj
Különeljárási díj (a 2017. december 8-ig befogadott ügyletekre vonatkozik)
Hitelfelülvizsgálati díj/kölcsön felülvizsgálati díj

Belföldi és külföldi vállalkozások részére nyújtott hitelek esetén:
- szerződésmódosítási díj (ide nem értve az elő- és végtörlesztés, valamint az
átütemezés miatt felszámított szerződésmódosítási díjat),
- Prolongációs díj
- Rendelkezésre tartási jutalék
- Folyósítási díj/jutalék
- Számlaforgalmi különdíj/Különdíj (A kötelezően előírt számlaforgalom nem teljesítése
esetén kerül ez a díjtétel felszámításra, a vállalt és a teljesített számlaforgalom közötti
különbségre)
- Adminisztrációs díj (a 2021. május 2-ig befogadott ügyletekre vonatkozóan)
- Késedelmi kamatláb
- Felülvizsgálati díj

3. A pénzforgalmi szolgáltatásokért fizetendő díjak az eljárás alatt is felszámításra és
érvényesítésre kerülnek.
4. Egyéb díjak az adósságrendezési eljárás kezdeményezése esetén:
Postai és távközlési költségátalány címén 20.000,-Ft fizetendő az OTP Bank Nyrt./OTP
Jelzálogbank Zrt. mint főhitelező Are. törvényben meghatározott - a bíróságon kívüli
adósságrendezési megállapodás létrehozásával összefüggő koordinációs és adminisztrációs
- feladatai ellátásáért.
5. Tudomásszerzés adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről
Az adósságrendezés kezdeményezésének joghatásai az OTP Bank Nyrt.-nek az
adósságrendezés kezdeményezés tényéről való tudomásszerzésének módjától és
időpontjától függően, eltérő időpontokban állnak be.
5.1.

Tudomásszerzés módja

Az a tény, hogy az Ügyfél adósságrendezési eljárást kezdeményezett, az alábbi módokon
juthat az OTP Bank Nyrt. tudomására:
4

a) Az Ügyfél az adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelmét az OTP Bank Nyrt.nél, mint főhitelezőnél nyújtja be.
b) Az Ügyfél vagy egyéb kötelezett, mint más kölcsönjogviszony adósa az OTP Bank
Nyrt.-t az adósságrendezés kezdeményezéséről írásban értesíti.
c) A Családi Csődvédelmi Szolgálat bejelenti az OTP Bank Nyrt. részére, hogy az Ügyfél
vagy egyéb kötelezett, mint más kölcsönjogviszony adósa más pénzügyi intézménynél
eljárást indított.
d) A Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) való észlelés által.

5.2.

Tudomásszerzés időpontja

Az 5.1.a) pont alá tartozó esetben az OTP Bank Nyrt. a tudomásszerzés időpontjának a
tárgynapon 12 óráig benyújtott kérelmek esetében a tárgynapot, a tárgynapon 12 órát
követően benyújtott kérelmek esetében a tárgynapot követő munkanapot tekinti.
Az 5.1.b) pont alá tartozó esetben az OTP Bank Nyrt. a tudomásszerzés időpontjának az
írásbeli értesítés tárgynapon 12 óráig kézhez vett értesítés esetén a tárgynapot, a tárgynapon
12 órát követően benyújtott kérelmek esetében a tárgynapot követő munkanapot tekinti.
Az 5.1.c) pont alá tartozó esetben az OTP Bank Nyrt. a tudomásszerzés időpontjának a
Családi Csődvédelmi Szolgálat tárgynapon 12 óráig kézhez vett bejelentése esetén a
tárgynapot, a tárgynapon 12 órát követő bejelentés esetében a tárgynapot követő munkanapot
tekinti.
Az 5.1. d) pont alá tartozó esetben az OTP Bank Nyrt. a tudomásszerzés időpontjának a
tárgynapon 12 óráig történt KHR Rendszerben való észlelés esetén a tárgynapi, a tárgynapon
12 órát követően történt észlelés esetében a tárgynapot követő munkanapot tekinti.
6. Az adósságrendezés kezdeményezésének joghatásai
Ha az OTP Bank Nyrt. az adósságrendezést kezdeményező dokumentumok alapján észleli,
hogy az Ügyfél – az Are. törvény szerinti feltételek alapján – nem jogosult adósságrendezési
eljárás kezdeményezésére, vagy kérelmét az Are. tv. szerinti határidőn túl terjesztette elő,
haladéktalanul (3 munkanapon belül) nyilatkozattételre hívja fel az Ügyfelet, hogy erre a
körülményre tekintettel is fenntartja-e az adósságrendezés kezdeményezésére irányuló
kérelmét.
A fentiek szerinti esetekben az adósságrendezés kezdeményezésének joghatásai abban az
esetben állnak be, ha az Ügyfél a fentiek szerinti felhívás megküldését követő 15 napon belül
személyesen vagy postai úton – az OTP Bank Nyrt. ügyfélszolgálatánál – a kérelem
visszakéréséről nem rendelkezik. Ha a kérelem visszakérésére nem kerül sor, az
adósságrendezés kezdeményezésének joghatásai a felhívás megküldésétől számított 15.
napon beállnak. Ha az Ügyfél a kérelmét visszakéri, az OTP Bank Nyrt. az azzal összefüggő
valamennyi iratot haladéktalanul visszajuttatja részére.
Egyéb esetben az adósságrendezés kezdeményezésének joghatásai
-

az 5.1.a) pontban részletezett esetben a tudomásszerzéstől számított 3. munkanapon,
az 5.1.b)-d) pontban részletezett esetekben a tudomásszerzés napján

állnak be.
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Amennyiben az Ügyfél OTP Bank Nyrt.-vel megkötött hitel- vagy kölcsönszerződésében egyéb
kötelezettnek minősülő személy nem vesz részt az adósságrendezési eljárásban, akkor az
ilyen egyéb kötelezett vonatkozásában a jelen Hirdetményben foglaltak nem irányadók.
7. Törlesztés adósságrendezés keretében
Az Ügyfél az adósságrendezési eljárás keretében esedékes törlesztési kötelezettségének az
Are. törvény szerint köteles eleget tenni.
Az egyéb kötelezettel szemben az OTP Bank Nyrt. vagy az OTP Jelzálogbank Zrt. az egyéb
kötelezett nyilatkozatának megfelelően érvényesíti a követelését. Az Are. tv. alapján az egyéb
kötelezett nyilatkozata olyan kölcsönök megfizetésére is kiterjedhet, amelyben eredetileg sem
adósként, sem adóstársként, sem zálogkötelezettként, sem pedig készfizető kezesként nem
szerepelt. Amennyiben a kölcsönszerződésben eredetileg adósként szereplő egyéb kötelezett
úgy nyilatkozik, hogy nem kíván részt venni az eljárásban, az OTP Bank Nyrt., az OTP
Jelzálogbank Zrt. az eljárásban szereplő Ügyfél által meg nem fizetett törlesztőrészlet, kamat,
díj, jutalék, költség összegét vele szemben az eredeti kölcsönszerződésben meghatározott
módon, és összegben érvényesíti. Amennyiben az ilyen egyéb kötelezett a korábbi eljárásban
nem adott beszedési megbízást az OTP Bank Nyrt. részére a törlesztőrészlet kiegyenlítésére,
törlesztési kötelezettségének esedékességkor átutalással köteles eleget tenni. Az
adósságrendezési eljárás megindításának joghatásait az eljárásban részt vevő egyéb
kötelezett esetében is alkalmazni kell.
Az egyéb kötelezett esetleges törlesztési, valamint költség- és díjfizetési kötelezettségét a
hitelszámlára történő átutalással köteles teljesíteni a törlesztőrészlet, valamint az egyéb
költségek, díjak esedékességekor.

8. Az adósságrendezési eljárás meghiúsulásának jogkövetkezményei
Az adósságrendezés kezdeményezésének joghatásai az adósságrendezési eljárás
elrendelése iránti kérelem bíróság általi elutasításáról szóló végzés jogerőre emelkedése
napján elenyésznek. Ennek következményei az alábbiak:
Az eljárás kezdeményezésének időpontjától be nem szedett törlesztő-részletek, az eljárás
során be nem szedett, de érvényesíthető kamat, díj, költség, jutalék összegét az OTP Bank
Nyrt. és az OTP Jelzálogbank Zrt. a fenti végzés jogerőre emelkedésének napjától kezdődően
lejárt követelésként érvényesíti. A lejárt követelés összege az eljárás ilyen módon történő
lezárultával egyidejűleg esedékessé válik, késedelmes megfizetésük esetén az OTP Bank
Nyrt. és az OTP Jelzálogbank Zrt. a Ptk. szerinti késedelmi kamatmértéket számítja fel.
A fenti végzés jogerőre emelkedésének napjától az Ügyfél ismét az eredeti kölcsönszerződés,
és annak az adósságrendezés kezdeményezését megelőző módosításainak, módosulásainak
megfelelően teljesíti törlesztési kötelezettségét. Az adósságrendezési eljárás alatt hatályba
lépett egyoldalú szerződésmódosításokat, vagy automatikus szerződésmódosulásokat az
OTP Bank Nyrt. és az OTP Jelzálogbank Zrt. az Ügyféllel szemben érvényesíti, az új törlesztőrészlet, valamint díj-, költség- és jutalékfizetési kötelezettség ezekre tekintettel kerül
megállapításra.
Abban az esetben, ha az Ügyfél az adósságrendezési eljárás kezdeményezését megelőzően
késedelemben volt, az adósságrendezési eljárás megkezdése a késedelembe esést
megszakítja. A fenti végzés jogerőre emelkedésének napjától – amennyiben az Ügyfél nem
rendezi a hátralékát – a késedelmes időszak folytatódik, a késedelmes napok számát az
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adósságrendezési eljárás megkezdését megelőzően eltelt napok, és a fenti végzés jogerőre
emelkedését követően eltelt napok összeadásával kell megállapítani.
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