
HIRDETMÉNY    

a Lakossági Munkáltatói Számlacsomagokról  
Érvényes: 2017. október 1-től 

 
 
Jelen hirdetmény a Munkáltatói Prémium számlacsomaga vonatkozik, amennyiben az OTP Bank Nyrt. és a 
Számlatulajdonos munkáltatója között kötött/fennálló szerződés ezen számlacsomagra szól, és a Munkáltatói Prémium 
Számlacsomag 2009. április 15-én vagy azt követően, került megnyitásra. 
 

I. KAMATOK 
A Lakossági Munkáltatói Prémium Számlacsomag kamatai megegyeznek a mindenkor hatályos, a Lakossági fizetési 
számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben szereplő, a Lakossági Prémium számlacsomag 
termékre meghirdetett mértékekkel. 
 

II. DÍJAK, JUTALÉKOK ÉS EGYÉB HIRDETMÉNYI MEGHATÁROZÁSOK 

A jelen Hirdetményben szereplő kedvezményeket a feltételek fennállása hiányában nem nyújtja a Bank. Ez esetben a 
Lakossági Munkáltatói Prémium Számlacsomag kedvezményes díjtételeinek mértéke, valamint a Számlacsomag 
vezetését és az azon bonyolított forgalmazást érintő további, a jelen Hirdetményben nem említett díjak és egyéb 
hirdetményi meghatározások megegyeznek a mindenkor hatályos, a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) 
kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben szereplő, a Munkáltatói Prémium számlacsomag esetén a Lakossági Prémium 
számlacsomag termékre meghirdetett mértékekkel. 

 
III. DÍJKEDVEZMÉNYEK 

A kedvezmények igénybevételének alapvető feltétele a számlacsomag esetén, hogy: 

 a Számlatulajdonos munkáltatójának az OTP Bankkal érvényes együttműködési megállapodása legyen a 
Munkáltatói Prémium Számlacsomag igénylésére és  

 jövedelem érkezzen a szerződött munkáltatótól a Munkáltatói Prémium számlacsomagra és/vagy azon 
Devizaszámlá(k)ra, melynek költségviselő számlájaként az adott munkáltatói számlacsomag főszámlája van 
megjelölve. 

 
Az egyes díjkedvezmények valamely számlacsomagon történő biztosítása, elszámolása, jóváírása a mindenkor hatályos, 
a Lakossági Munkáltatói számlacsomagokról szóló Üzletszabályzatban foglaltak szerint történik.  
 

IV. LAKOSSÁGI MUNKÁLTATÓI PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG 

Az új Lakossági Munkáltatói Prémium számlacsomag esetén - a Lakossági Prémium számlacsomagra meghatározott 
feltételek megléte esetén - mindenkor meghirdetett kedvezményeken túl az alább felsorolt díjakból nyújt további 
kedvezményt az OTP Bank.          

Kedvezményes díjtétel a Lakossági Munkáltatói Prémium Számlacsomagra Kedvezmény mértéke 

Számlavezetési díj  100 %* 

* Amennyiben a számlatulajdonos munkáltatójának az OTP Bankkal érvényes együttműködési megállapodása van, és a munkáltatótól 

a Prémium számlacsomagra érkező jövedelem havi (hónapon a tárgyhót megelőző hónap 16-tól tárgyhó 15-ig terjedő időszak értendő) 
összege minimum 300 000 Ft, melyet a számlatulajdonos a szerződéskötéskor munkáltatói igazolás bemutatásával igazol. 

V. A SZÁMLACSOMAGHOZ KAPCSOLT TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK 

A Munkáltatói Prémium Számlacsomaghoz a kedvezmények igénybevételén keresztül kapcsolódó kártyák, szolgáltatások 
díjainak, költségeinek mértékei a mindenkor hatályos:  

 a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben, 

 az OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Listájában, 

 a Lakossági forint alapú ká rtyákról szóló Hirdetményben, 

 a Multipont kártyákról szóló Hirdetményben 
 találhatók meg. 

A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre. 

A Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat - Fizetési számlák (Bankszámlák) 
V. Záró rendelkezések V.1.4.1 pontja alapján a Számlatulajdonos a kamatok, díjak, költségek és egyéb szerződési 
feltételek számára kedvezőtlen módosítása esetén a módosítás hatálybalépése előtti napig jogosult a szerződés azonnali 
és díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség-mentes felmondására.  
 
Jelen Hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2017. július 15-én közzétett, 2017. július 15-től érvényes a Lakossági Munkáltatói 
számlacsomagokról szóló Hirdetményt. 
 
Az Hirdetmény módosítását a Lakossági Bonusz számlacsomag 2017.10.01-jei kivezetése és az értékesítésének 
megszüntetése indokolja. Az előbbiek miatt a Hirdetményből törlésre kerültek a Lakossági Bonusz számlacsomagra 
vonatkozó rendelkezések. 
 
Közzététel: 2017. 10. 01. 


