HIRDETMÉNY
Akció a munkáltatói Prémium Plusz és a Smart számlacsomag
kiegészítő kedvezményeiről
Érvényes: 2019. március 1-től visszavonásig, legkésőbb 2020.
február 29-ig
Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára
és a Smart számlacsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az
azon bonyolított forgalmazást érintő további, a jelen Hirdetményben nem említett költségek, díjak és
kedvezmények megegyeznek a mindenkor hatályos „A munkáltatói Gyémánt ajánlatról”, a „Lakossági
fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól” szóló, továbbá a „Smart számlacsomag
Hirdetmény (2014. december 31-ig kötött szerződések esetén)”, a „Smart számlacsomag Hirdetmény
(2015. január 1. után kötött szerződések esetén)” című, valamint a „Lakossági Bázis Számla és Junior
Számla kamatairól és díjairól” szóló Hirdetményekben a Munkáltatói Prémium Plusz Számlacsomagra,
a Lakossági Prémium Plusz Számlacsomagra és a Smart számlacsomagra, a Lakossági Bázis Számlára,
a Munkáltatói Bázis Számlára vonatkozó megfelelő díjtételekkel.
I.

KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

A munkáltatói Prémium Plusz Számlacsomaggal rendelkező, és Smart számlacsomagot vagy
Lakossági Bázis Számlát igénylő ügyfelek a II. pontban meghatározott kedvezményt vehetik
igénybe, amennyiben teljesülnek a kedvezmény igénybevételének alábbi feltételei:
1. Az OTP Bank Nyrt. és a Számlatulajdonos munkáltatója között érvényes együttműködési
megállapodás van Gyémánt ajánlatra vonatkozóan
ÉS
2. a számlatulajdonos(ok) jövedelme a szerződött munkáltatótól a Smart számlára és/vagy azon
Smart Devizaszámlára, vagy a munkáltatói Prémium Plusz számlára és/vagy azon
Devizaszámlá(k)ra, vagy OTP Lakossági Bázis Számlára és/vagy azon Devizaszámlá(k)ra
érkezik, melynek költségviselő számlájaként a Prémium Plusz számla van megjelölve
ÉS
3. a Számlatulajdonos ügyfél
3.1.Lakossági Bázis Számla esetén: jelen Hirdetményben meghatározott Elektronikus
tranzakciós csomagot és/vagy Fióki tranzakciós csomagot és/vagy Prémium szolgáltatás 1
csomagot
3.2.Prémium Plusz Számlacsomag esetén: jelen Hirdetményben meghatározott Elektronikus
tranzakciós csomagot és/vagy Fióki tranzakciós csomagot,
3.3.Smart számlacsomag esetén: jelen Hirdetményben meghatározott Smart - Tranzakciós
kedvezménycsomagot és/vagy Smart – SMS kedvezménycsomagot és/vagy Fióki
tranzakciós csomagot igényel
ÉS
4. a szerződött munkáltató teljesíti az alábbi feltételeket:
4.1.a gazdasági társaság legalább 5.000 alkalmazottal rendelkezik a 2015.06.12-ei állapot
szerint
ÉS
A Prémium szolgáltatással kapcsolatos részleteket, kondíciókat a mindenkor hatályos „Hirdetmény a Lakossági Bázis Számla
és a Junior Számla kamatairól és díjairól” című dokumentum tartalmazza.
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4.2.az OTP Bank Nyrt.-vel érvényes együttműködési megállapodást Gyémánt ajánlatra
vonatkozóan a 2015.12.01. – 2016.01.01. közötti időszakban köti meg (írja alá).

Közzététel: 2019. február 14.
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II.

DÍJKEDVEZMÉNY

1. Munkáltatói Prémium Plusz Számlacsomag esetén
a mindenkor hatályos „A munkáltatói Gyémánt ajánlatról” szóló, valamint a „Lakossági fizetési
számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól” szóló Hirdetményekben meghirdetett kedvezményeken
túl az alábbi kedvezményt nyújtja az OTP Bank Nyrt.
Elektronikus tranzakciós csomag
Elektronikus tranzakciós csomagban foglalt kedvezmények és díjak
Igényelt csomaghoz
Igényelt csomaghoz
Csomag tartalma
kapcsolódó összesített havi
kapcsolódó havi díj
limit
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 a csomag(ok)hoz
kapcsolódó limit erejéig

250.000 Ft

0 Ft

Igényelhető csomagok maximális száma: 1 db.
Fióki tranzakciós csomag
Fióki tranzakciós csomagban foglalt kedvezmények és díjak
Igényelt csomaghoz
Igényelt csomaghoz
Csomag tartalma
kapcsolódó összesített havi
kapcsolódó havi díj
limit
Díjmentes valamennyi, bankfiókban
kezdeményezett bankon belüli
forint/deviza és bankon kívüli belföldi
100.000 Ft
0 Ft
forint eseti és állandó átutalási
megbízás a csomaghoz kapcsolódó
limit erejéig
Igényelhető csomagok maximális száma: 1 db.

Közzététel: 2019. február 14.
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Betéti kártya kedvezmények
Betéti kártyákhoz kapcsolódó kedvezmények
Bankkártya kibocsátási díja

0 Ft

Bankkártya éves díja

Multipont MasterCard Prémium kártya igénylése esetén a
Multipont kártyákról szóló hirdetményben meghatározott
éves díj elengedésre kerül, amennyiben a kártyával
elvégzett vásárlások összege a díjterhelést megelőző 12
hónapban a 600.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja

Bankkártya letiltási díja

0 Ft

Társkártya éves díja

Multipont MasterCard Prémium kártya igénylése esetén a
Multipont kártyákról szóló hirdetményben meghatározott
éves díj elengedésre kerül, amennyiben a kártyával
elvégzett vásárlások összege a díjterhelést megelőző 12
hónapban a 600.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja

Betéti ajánlat
A Dolgos lekötött betét aktuális kondícióit a mindenkor hatályos A munkáltatói Gyémánt ajánlatról
szóló hirdetmény tartalmazza. A jelen hirdetményben szereplő kondíciók kizárólag tájékoztató
jellegűek, a jelen hirdetmény közzétételekor érvényes kondíciókat mutatják.
Dolgos betét
A lekötött betét indításának
feltétele
Futamidő
Lekötési minimum
Lekötési megbízás
Kamatozás módja
Betét kamatozása
Kamat jóváírása
Betét elérhetősége

Közzététel: 2019. február 14.

Munkáltatói Prémium Plusz Számlacsomag
4 hónap
100.000 Ft
egyszeri lekötésként indítható
fix kamatozású betét
összeghatártól függetlenül évi 0,05%
(EBKM: 0,05%)
futamidő végén
OTPdirekt internetes /SmartBank szolgáltatáson
keresztül
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A lekötött betétek általános szabályozása a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a
Folyószámlahitelről – Betétek című Üzletszabályzatban található.
A jelen hirdetményben szereplő lekötött betét az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított. A
betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat Az OTP Bank Általános Üzletszabályzata
tartalmazza.
2. Smart számlacsomag esetén
a mindenkor hatályos „A munkáltatói Gyémánt ajánlatról” szóló, valamint a „Smart számlacsomag
Hirdetmény (2014. december 31-ig kötött szerződések esetén)”, valamint a „Smart számlacsomag
Hirdetmény (2015. január 1. után kötött szerződések esetén)” című Hirdetményekben meghirdetett
kedvezményeken túl az alábbi kedvezményt nyújtja az OTP Bank Nyrt.:
Fióki tranzakciós csomag
Fióki tranzakciós csomagban foglalt kedvezmények és díjak
Igényelt csomaghoz
Igényelt csomaghoz
Csomag tartalma
kapcsolódó összesített havi
kapcsolódó havi díj
limit
Díjmentes valamennyi, bankfiókban
kezdeményezett bankon belüli
forint/deviza és bankon kívüli belföldi
100.000 Ft
0 Ft
forint eseti és állandó átutalási megbízás
a csomaghoz kapcsolódó limit erejéig
Igényelhető csomagok maximális száma: 1 db.
Smart SMS kedvezménycsomag - tartalmazza az SMS üzenetek díját
Smart SMS csomagban foglalt kedvezmények és díjak
Igényelt csomaghoz
Csomag tartalma
kapcsolódó havi díj
Korlátlan számú SMS értesítés a számlán történt pénzmozgásokról
(jóváírás, terhelés, nem teljesült tételek), és a bankkártyával
végrehajtott tranzakciókról, valamint a bank által a csoportos
0 Ft
beszedési megbízások engedélyezése, vagy elutasítása tárgyában
küldött SMS-ek) (a csomag tartalmazza az SMS üzenetek díját).
Igényelhető csomagok maximális száma: 1 db.
Közzététel: 2019. február 14.
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Tranzakciós kedvezménycsomag
Tranzakciós kedvezménycsomagban foglalt kedvezmények és díjak
Csomag tartalma

Igényelt csomaghoz
kapcsolódó összesített havi
limit

Igényelt
csomag(ok)hoz
kapcsolódó havi díj

Az OTPdirekt internetes és OTP SmartBank
csatornán keresztül végzett valamennyi
belföldi bankon belüli / bankon kívüli
átutalási (eseti és rendszeres) és csoportos
beszedési megbízás (rendszeres átutalási,
valamint csoportos beszedési megbízás
vonatkozásában csatornától függetlenül)
díjmentes a csomaghoz tartozó limit erejéig.

250.000 Ft

0 Ft

Igényelhető csomagok maximális száma: 1 db
Betéti kártya kedvezmények
Betéti kártyákhoz kapcsolódó kedvezmények
Bankkártya kibocsátási díja

0 Ft

Bankkártya éves díja

Első évben 0 Ft, további években a bankkártya
típusától függően a kártyatípushoz kapcsolódó hatályos
Hirdetményben meghatározott éves díj kerül
felszámításra

Bankkártya letiltási díja

0 Ft

Társkártya éves díja

Minden évben 0 Ft

Közzététel: 2019. február 14.
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3. Munkáltatói Bázis Számla esetén
a mindenkor hatályos „A munkáltatói Gyémánt ajánlatról” szóló, valamint a „Lakossági Bázis Számla
és Junior Számla kamatairól és díjairól” szóló Hirdetményekben meghirdetett kedvezményeken túl az
alábbi kedvezményt nyújtja az OTP Bank Nyrt.
Elektronikus tranzakciós csomag
Elektronikus tranzakciós csomagban foglalt kedvezmények és díjak
Igényelt csomaghoz
Igényelt csomaghoz
Csomag tartalma
kapcsolódó összesített havi
kapcsolódó havi díj
limit
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 a csomag(ok)hoz
kapcsolódó limit erejéig

250.000 Ft

0 Ft

Igényelhető csomagok maximális száma: 1 db.
Fióki tranzakciós csomag
Fióki tranzakciós csomagban foglalt kedvezmények és díjak
Igényelt csomaghoz
Igényelt csomaghoz
Csomag tartalma
kapcsolódó összesített havi
kapcsolódó havi díj
limit
Díjmentes valamennyi, bankfiókban
kezdeményezett bankon belüli
forint/deviza és bankon kívüli belföldi
100.000 Ft
0 Ft
forint eseti és állandó átutalási
megbízás a csomaghoz kapcsolódó
limit erejéig
Igényelhető csomagok maximális száma: 1 db.
Közzététel: 2019. február 14.
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Prémium szolgáltatás csomag:
Prémium szolgáltatás csomagban foglalt kedvezmények
Csomag tartalma

Kedvezmény mértéke

100% kedvezmény a Prémium
szolgáltatás kedvezmény elem
havidíjából 2

100%

Betéti ajánlat:
A Dolgos lekötött betét aktuális kondícióit a mindenkor hatályos A munkáltatói Gyémánt ajánlatról
szóló hirdetmény tartalmazza. A jelen hirdetményben szereplő kondíciók kizárólag tájékoztató
jellegűek, a jelen hirdetmény közzétételekor érvényes kondíciókat mutatják.

A lekötött betét indításának
feltétele
Futamidő
Lekötési minimum
Lekötési megbízás
Kamatozás módja
Betét kamatozása
Kamat jóváírása
Betét elérhetősége

Dolgos betét
Lakossági Bázis számla és Prémium szolgáltatás
kedvezmény elem együttes megléte
4 hónap
100.000 Ft
egyszeri lekötésként indítható
fix kamatozású betét
összeghatártól függetlenül évi 0,05%
(EBKM: 0,05%)
futamidő végén
OTPdirekt internetes/SmartBank szolgáltatáson
keresztül

A Prémium szolgáltatás kedvezmény elemre vonatkozó havidíj kedvezmény kizárólag akkor kerül biztosításra, ha jelen
Hirdetményben foglalt igénybe vételi feltételeken túl az ügyfél teljesíti a Prémium szolgáltatás kedvezmény elem
kedvezményes havidíjának feltételeit is. A Prémium szolgáltatás kedvezmény elemmel kapcsolatos részleteket, kondíciókat, a
kedvezményes havidíj feltételeit a mindenkor hatályos „Hirdetmény a Lakossági Bázis Számla és a Junior Számla kamatairól és
díjairól” című dokumentum tartalmazza.
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Közzététel: 2019. február 14.
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Betéti kártya kedvezmények
Betéti kártyákhoz kapcsolódó kedvezmények
Jelen hirdetmény II./1-es pontjában meghatározott betéti kártya kedvezmények.

Közzététel: 2019. február 14.
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III.

TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK

Fióki tranzakciós csomag esetén a belföldi forint eseti átutalások között a VIBER rendszeren
keresztül kezdeményezett eseti átutalások nem kerülnek figyelembevételre kedvezményes
tranzakcióként, annak normál díja terhelésre kerül a számlán
Elektronikus tranzakciós csomag, valamint Fióki tranzakciós csomag esetén az igényelt
csomag(ok)hoz kapcsolódó limit nem az egyes tranzakciók tranzakciós összegére, hanem az adott
hónapban, a megadott csatornán 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 a csomaghoz meghatározott limitnél nagyobb lesz az adott hónapban,
akkor az utolsó átutalási tranzakció normál díja csak a limit feletti átutalási összeg és a teljes
átutalási összeg hányadában kerül terhelésre.
Smart Tranzakciós kedvezménycsomag esetén csomaghoz kapcsolódó limit nem az egyes
tranzakciók tranzakciós összegére, hanem az adott hónapban kezdeményezett online eseti
átutalási, rendszeres átutalási, valamint csoportos beszedési tranzakciók összesített tranzakció
összegére vonatkozik: valamennyi olyan tranzakció összegének szummájára, mely az adott naptári
hónapban könyvelődött. Amennyiben egy tranzakció összegével, az összesített tranzakció összeg
a csomaghoz meghatározott limitnél nagyobb lesz az adott hónapban, akkor az utolsó tranzakció
normál díja csak a limit feletti tranzakciós összeg és a teljes tranzakciós összeg hányadában kerül
terhelésre.
Smart számlacsomag jelen Hirdetménnyel nem érintett szerződéskötési feltételei, díjai és
költségei, illetve az igényelt csomaghoz kapcsolódó limitet átlépő tranzakciók díjterhelésére,
valamint a csomagdíjak esedékességére vonatkozó információk megegyeznek a mindenkor
hatályos a „Smart számlacsomag Hirdetmény (2014. december 31-ig kötött szerződések esetén)”,
a „Smart számlacsomag Hirdetmény (2015. január 1. után kötött szerződések esetén)” című
Hirdetményekben, valamint a
„Smart számlacsomag – Általános Szerződési Feltételeiben” meghatározott szerződéskötési
feltételekkel, díjakkal és költségekkel.
Prémium szolgáltatás csomag díjkedvezménye kizárólag a Bázis Számlához kapcsolható
Prémium szolgáltatás kedvezmény elem havidíjára vonatkozik. A díjkedvezmény jelen
Hirdetményben meghatározott feltételeken túl a „Lakossági Bázis Számla és Junior Számla
kamatiról és díjairól” szóló Hirdetményben Prémium szolgáltatás kedvezmény elemre vonatkozó
feltételek teljesítése esetén kerül érvényesítésre. Amennyiben a Bázis Számlához kedvezményes
elektronikus tranzakciós és/vagy fióki tranzakciós csomag kapcsolódik, akkor a Bázis Számlához
igényelhető prémium szolgáltatás kedvezmény elem keretében választható 3 csomagelem közé
nem választható átutalási kedvezményt tartalmazó tranzakciós számlacsomag elem.

Közzététel: 2019. február 14.
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Jelen Hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2018. március 1-től hatályos, az Akció a
munkáltatói Prémium Plusz és a Smart Számlacsomag kiegészítő kedvezményeiről szóló hirdetmény.
A Hirdetmény módosítását az egyes akciósan meghirdetett kedvezmények meghosszabbítása indokolja.
A Hirdetményben történt módosítások dőlten kerültek feltüntetésre.

Közzététel: 2019. február 14.
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