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Smart számlacsomag Hirdetmény 
(2015. január 1. után kötött szerződések esetén) 

Hatályos: 2019. december 15-től 
 

Számlavezetés 

Kedvezményes számlavezetési díj (1) Elektronikus kivonattal díjmentes 
Papír alapú kivonattal 104 Ft/hó 

Normál számlavezetési díj  Elektronikus kivonattal 739 Ft/hó 
Papír alapú kivonattal 845 Ft/hó 

Kötelező elemek 
OTPdirekt szolgáltatás havi díja (2) díjmentes 
Smart takarékszámla számlavezetési díja díjmentes 

Mastercard Online Smart főkártya éves díja (3) 1. évben díjmentes,  
2. évtől 2 317 Ft/év 35 életév alatt; 4 138 Ft/év 35 életév felett 

Mastercard Online Smart kártya kibocsátási díja díjmentes* 
2 101 Ft 

Opcionálisan választható elemek 
Smart webKÁRTYA számla számlavezetési díja 103 Ft/hó 
Smart sms szolgáltatás (4) - nem tartalmazza az SMS üzenetek díját 156 Ft/hó 
SMS díjak 20 Ft/üzenet 
Smart Devizaszámla számlavezetési díja (5) díjmentes 
Értékpapírszámla számlavezetési díja negyedévente*** 

Kedvezménycsomagok (6) 
2 ATM csomag 367 Ft/hó 
5 ATM csomag 629 Ft/hó 
Smart sms csomag - tartalmazza az SMS üzenetek díját  315 Ft/hó 
Mindennapi Biztonság csomag 474 Ft/hó 
All-in csomag 1 583 Ft/hó 
Tranzakciós csomag 35 év alatt: 209 Ft/hó; 35 év felett: 366 Ft/hó 
Online Tranzakciós csomag 35 év alatt: 209 Ft/hó; 35 év felett: 367 Ft/hó 

Elektronikus Tranzakciós csomag       149 Ft/hó* 
    299 Ft/hó 

Megtakarítási csomag 421 Ft/hó 
Kártyás tranzakciók (7) 

Készpénzfelvétel belföldi OTP ATM-ből Mastercard Online Smart kártyával 104 Ft + 1,49% 
Átutalások (8) 

Saját számlák közötti eseti és állandó átutalás teljesülése díjmentes 
Eseti átutalás teljesülése – belföldi forint/ bankon belüli deviza/ SEPA utalás 
OTP Bankfiókban 0,3% maximum 6 000 Ft 
OTPdirekt internetes, telefonos vagy SmartBank (14) szolgáltatáson keresztül 0,2% maximum 6 000 Ft 
Eseti átutalás bankon kívül devizában és külföldre forintban 
OTP Bankfiókban 0,30% (min. 2 680 Ft/ max. 42 100 Ft) 
OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül 0,35% (min. 2 680 Ft/ max. 42 100 Ft) 
OTPdirekt telefonos szolgáltatáson keresztül 0,40% (min. 2 680 Ft/ max. 42 100 Ft) 
Állandó átutalás teljesülése – forint/ bankon belüli deviza 14 Ft 
Csoportos / Egyéb beszedési megbízás teljesülése 25 Ft 

Ügyintézési díj (9) 
OTPdirekt Internetes szolgáltatáson keresztül díjmentes 
OTPdirekt Telefonos ügyintézői szolgáltatáson keresztül 261 Ft/nap 
Bankfiókban 526 Ft/nap 
Folyószámlahitel (rendszeres jövedelem fedezete mellett) (10) 2019. október 15-től 
Éves kamat mértéke 25,75% 

Teljes hiteldíj mutató (THM) - 375.000 Ft hitelkeret és 1 éves futamidő esetén  35 éves életkor alatt 30,0%; 
35 éves életkor felett 30,7% 

Folyószámlahitel lehívási díj 102 Ft/hó 
Keretbeállítási / Keretkihasználási jutalék, kezelési költség, rendelkezésre 
tartási jutalék díjmentes 

Smart számlák kamatai 
Smart számla látra szóló kamata %-ban (évi) 0,01% 
Smart webKÁRTYA számla látra szóló kamata %-ban (évi) 0,00% 

Smart Takarékszámlán elhelyezett betét 
összegsávok (11) 

Alapkamat Jutalomkamat min.10 000 Ft állománynövekedés 
függvényében  

%-ban (évi) 
Kamat EBKM Kamat EBKM 

0 – 499 999 Ft  0,01% 0,01%1 +0,10% 0,11%1 
500 000 Ft és e felett 0,01% 0,01%2 0,11%2 

1250 000 Ft-tal számolva, 21 000 000 Ft-tal számolva 

Lekötött betétek (12) 
Smart Betét (6 hó) Kamat és EBKM (évi) 
Összeghatártól függetlenül 0,05% 
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Smart Extra Betét (2 hó) 
2019. szeptember 1-től visszavonásig, 
legkésőbb 2019. december 31-ig 

Alapkamat és EBKM (évi) Extra kamat 
(évi) 

Extra kamattal növelt kamat és 
EBKM (évi) 

2 500 000 Ft alatt 0,05% 0,00% 0,05% 
2 500 000 Ft és e felett 0,05% 0,05% 
A Smart ajánlat részeként OTP banki és csoporttagi kedvezmények vehetők igénybe (13) 

HIVATKOZÁSOK           
   

A Smart számlacsomagot a 18. életévét már betöltött természetes személy veheti igénybe. 
(1) A kedvezményes számlavezetési díj feltétele: A havi vizsgálatot megelőző 4 hónapból (havi zárlati napot megelőző negyedik hónap 16-a és a havi 

zárlati napot megelőző 15-e között) legalább 2 hónapban havonta (a) a mindenkori minimálbérnek megfelelő jövedelem Smart főszámlára és/vagy 
Smart Devizaszámlára (deviza vételi árfolyamon számítva) érkezése, amennyiben a számlatulajdonos még nem töltötte be a 35. életévét (b) 
150.000 Ft összegű jövedelem Smart főszámlára és/vagy  Smart Devizaszámlára (deviza vételi árfolyamon számítva) történő érkezése, 
amennyiben a számlatulajdonos betöltötte a 35. életévét. Amennyiben nem teljesülnek a kedvezményes számlavezetéshez szükséges feltételek, 
akkor a normál számlavezetési díj kerül felszámításra. 
Türelmi idő: a Smart számla nyitását követő első 4 hónapban a fenti feltételek teljesülésétől függetlenül számlavezetési díj nem kerül felszámításra 
elektronikus számlakivonat választása mellett. 
Elektronikus kivonat: A bankszámla és takarékszámla-kivonat kizárólag elektronikusan (OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül) érhető el, 
postai úton nem kerül megküldésre. 

(2) Az OTPdirekt telefonos ügyintézői, internetes és OTP SmartBank szolgáltatásaira vonatkozik. 
(3) Főkártyaként kizárólag egy Mastercard Online Smart kártya tartozhat a Smart főszámlához; ez az 1 db Mastercard Online Smart főkártya az 1. 

évben díjmentes. Opcionálisan, a Smart ajánlat részeként a Lakossági Forint alapú bankkártyákról, továbbá a Multipont kártyákról szóló 
Hirdetményben szereplő forintalapú betéti bankkártyák igényelhetők, valamint valamennyi lakossági Hitelkártya. 
A Mastercard Online Smart Társkártya díja és költségei – életkortól függetlenül – megegyeznek a főkártya 35 év feletti életkor esetén érvényes 
kondíciókkal. A Mastercard Online Smart Társkártyára első éves díjkedvezmény nem vonatkozik. 

(4) Smart sms szolgáltatás: korlátlan számú SMS értesítés a számlán történt pénzmozgásokról (jóváírás, terhelés, nem teljesült tételek), és a 
bankkártyával végrehajtott tranzakciókról, valamint a csoportos beszedési megbízások SMS-ben történő engedélyezése vagy elutasítása (a 
szolgáltatás nem tartalmazza az SMS üzenetek díját). 

(5) Smart Devizaszámla számlavezetése díjmentes. A Smart Devizaszámlához opcionálisan igényelhető a Lakossági deviza alapú kártyáról szóló 
Hirdetményben szereplő Lakossági Mastercard Devizakártya. Smart Devizaszámla kizárólag EUR-s devizanemben érhető el. 

(6) Kedvezménycsomagok tartalma a Smart főszámlára terjed ki: 
2 ATM csomag: havi 2 díjmentes* (kedvezményes**) készpénzfelvétel belföldi OTP ATM-ből (forintban és euróban), 
5 ATM csomag: havi 5 díjmentes* (kedvezményes**) készpénzfelvétel belföldi OTP ATM-ből (forintban és euróban), 
Smart sms csomag: korlátlan számú SMS értesítés a számlán történt pénzmozgásokról (jóváírás, terhelés, nem teljesült tételek), és a 
bankkártyával végrehajtott tranzakciókról, valamint a bank által a csoportos beszedési megbízások engedélyezése, vagy elutasítása tárgyában 
küldött SMS-ek) (a csomag tartalmazza az SMS üzenetek díját). 
Mindennapi Biztonság csomag: 

- havi 2 kedvezményes** készpénzfelvétel belföldi OTP ATM-ből, 
- Smart sms csomag, 
- folyószámlahitel 10 ezer Ft-ig való kihasználtsága esetén a folyószámlahitel lehívási díj elengedése 

All-in csomag*:  
- Havi 2 díjmentes készpénzfelvétel belföldi OTP ATM-ből. 
- 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) havonta 250 000 Ft-ig díjmentes (elszámolását tekintve megegyezik a Tranzakciós csomagban meghatározott 
elvekkel). 

- Korlátlan számú SMS értesítés a számlán történt pénzmozgásokról (jóváírás, terhelés, nem teljesült tételek), és a bankkártyával 
végrehajtott tranzakciókról, valamint a bank által a csoportos beszedési megbízások engedélyezése, vagy elutasítása tárgyában küldött 
SMS-ek) (a csomag tartalmazza az SMS üzenetek díját). 

- Akciósan visszavonásig, legkésőbb 2019.12.31-ig, az igényelt All-in csomag esetén elengedésre kerül az éves kártyadíj, (1 darab 
Mastercard Online Smart típusú betéti főkártya díjára vonatkozik, amennyiben a feltételvizsgálat időpontját megelőző 11 hónapban a 
számlához kapcsolódó kártyás vásárlások összege (a számlatulajdonos főkártyájával végzett tranzakciók kerülnek figyelembevételre) eléri 
a minimum 600 000 Ft-ot). 

A 0 Ft éves kártyadíj kedvezményre való jogosultság vizsgálata az All-in csomagigénylést követő hónaptól kezdődik. 
Az éves kártyadíj kedvezmény akkor adható meg, ha a kártya éves díj feltételvizsgálatának időpontjában teljesülnek a meghatározott feltételeket. 
Tranzakciós csomag*: 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) havonta 250 000 Ft-ig díjmentes. A Tranzakciós csomag 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. 
Online Tranzakciós csomag (2015. június 22-től már nem igényelhető): Az OTPdirekt internetes és OTP SmartBank csatornán keresztül végzett 
havi első 5 tranzakció: belföldi bankon belüli / bankon kívüli átutalási (eseti és rendszeres) és csoportos beszedési megbízás (rendszeres átutalási, 
valamint csoportos beszedési megbízás vonatkozásában csatornától függetlenül) díjmentes. 
Elektronikus Tranzakciós csomag*: Az OTPdirekt internetes, OTP SmartBank, OTP Bank mobilalkalmazás szolgáltatásokon keresztül végzett 
20 000 Ft tranzakció összeget meg nem haladó belföldi bankon belüli / bankon kívüli átutalási (eseti és csatornától függetlenül magadott 
rendszeres) megbízás havonta összesen 1 000 000 Ft-ig (havi limit) díjmentes. A csomaghoz kapcsolódó havi limit nem az egyes tranzakciók 
tranzakciós összegére, hanem az adott hónapban kezdeményezett online eseti és rendszeres átutalási tranzakciók összesített tranzakció 
összegére vonatkozik: valamennyi olyan tranzakció összegének szummájára, mely az adott naptári hónapban könyvelődött. Amennyiben egy 
tranzakció összegével, az adott hónapban összesített tranzakció összeg meghaladja a csomaghoz meghatározott havi limitet, akkor az utolsó 
tranzakció normál díja csak a havi limit feletti tranzakciós összeg és a teljes tranzakciós összeg hányadában kerül terhelésre. 
Megtakarítási csomag (2017. november 20-tól már nem igényelhető) megléte esetén: extra kamat érhető el a Smart Extra Betét lekötése során, 
valamint Normál Értékpapírszámla esetén kedvezményes a számlavezetési díj. A kedvezményes számlavezetési díj azt jelenti, hogy elengedésre 
kerül a Normál Értékpapírszámla negyedévente esedékes minimum számlavezetési díja, amennyiben a Smart Számlatulajdonos az egész naptári 
negyedév során rendelkezik aktív Megtakarítási csomaggal. A Normál Értékpapírszámla tekintetében egyebekben a mindenkor hatályos, „C. 
melléklet: A díjtételekről szóló hirdetmény a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz ” c. hirdetmény az irányadó. 
Az alábbi kedvezménycsomagok együtt nem választhatóak: 

- 2 ATM csomag + 5 ATM csomag 
- Mindennapi Biztonság csomag + Smart SMS csomag 
- All-in csomag + bármely csomag 
- Elektronikus Tranzakciós csomag + Tranzakciós / Online Tranzakciós csomag 
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(7) A kedvezménycsomagokban foglalt díjmentes* / kedvezményes** OTP ATM készpénzfelvételek bármely, a Smart számlához kapcsolódó kártyával 
érvényesíthetőek. 
A 2009. évi  LXXXV. törvény 36/A§-a szerinti díjmentes készpénzfelvételt az OTP Bank a mindenkor hatályos A pénzforgalmi szolgáltatás 
nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A§-a alapján biztosított díjmentes készpénzfelvételről szóló hirdetményben foglaltaknak megfelelően 
biztosítja. 
 
A Bank a Kedvezménycsomagok körében, annak feltételei szerint a díjmentes/kedvezményes készpénzfelvétel lehetőségét, a jogszabály által 
lehetővé tett, s az arra jogosultak számára biztosított havi kétszeri díjmentes készpénzfelvételen felül biztosítja. 

 
(8) A kártyafedezeti utalás speciális tranzakció típusnak minősül, díjtételei a Tempo számlacsomagra vonatkozó díjakkal egyeznek meg. A Smart 

számláról indított kártyafedezet biztosítására végzett átutalás a Smart webkártyára, vagy a Smart webkártyáról indított kártyafedezet biztosítására 
végzett átutalás, a Tempo számlacsomag kártyafedezet biztosítására végzett átutalás díjával egyezik meg. A Tempó számlacsomagra vonatkozó 
Csoportos / Egyéb beszedési megbízások díjmentessége a Smart számlacsomagra is érvényes. 

(9) Az OTPdirekt internetes csatornán díjmentesen elvégezhető/rögzíthető tranzakciók (kedvezménycsomag váltás, lekötés, folyószámlahitel 
aktiválás) fiókban/telefonon történő intézése fióki/telefonos ügyintézési napi díj megfizetésével jár. Napon belüli több fióki/telefonos ügyintézés 
esetén is csak egy fióki/telefonos ügyintézési díj kerül felszámításra.  

(10) A Smart folyószámlahitel feltétele, hogy a havi rendszeres jövedelem jóváírás a bankszámlán elérje 35 éves életkor alatt a mindenkori minimálbér 
összegét, 35 éves életkor felett 150 000 Ft-ot. A felhasználható hitelkeret maximum a számlára érkező jövedelem háromszorosa lehet (min. 35 
000 Ft (A 2013. december 31-ig megkötött folyószámlahitel-szerződések esetében min. 30.000 Ft.) max. 1 500 000 Ft (A 2016. október 3-ig 
megkötött folyószámlahitel-szerződések esetében max. 1 000 000 Ft.) 35 éves életkor alatt, és 2015. július 1-től min. 65 000 Ft (A 2015. június 30-
ig megkötött folyószámlahitel-szerződések esetében min. 60.000 Ft.), max. 1 500 000 Ft (A 2016. október 3-ig megkötött folyószámlahitel-
szerződések esetében max. 1 000 000 Ft.), 35 éves életkor felett). Az előzőekben meghatározott minimum és maximum értékek az engedélyezett 
hitelkeret tekintetében is érvényesek. Az engedélyezett és felhasználható hitelkeret konkrét összege hitelbírálat függvénye. A folyószámla hitelkeret 
internetes felületen történő aktiválása során csak a következő hitelösszegek igényelhetők: 100.000,-Ft, 200.000,-Ft, 300.000,-Ft, 400.000,-Ft, 
500.000,-Ft, 600.000,-Ft, 700.000,-Ft, 800.000,-Ft, 900.000,-Ft, 1.000.000,-Ft, 1.100.000,-Ft, 1.200.000,-Ft, 1.300.000,-Ft, 1.400.000,-Ft, 
1.500.000,-Ft. 
A Smart folyószámlahitel 1 000 Ft kihasználtságig díjmentes, 1 001 Ft és 10 000 Ft kihasználtság között lehívási díj (Mindennapi Biztonság csomag 
hiányában), 10 000 Ft feletti kihasználtság esetén lehívási díj és kamat kerül felszámításra. 
A lehívási díj akkor kerül felszámításra, ha adott hónapon belül legalább egy alkalommal a felhasználható hitelkeretből lehívás történt. 
A THM a meghatározott hitelkeret és 1 éves futamidő esetén. Nem egyenletes törlesztésű hitel, a törlesztés módjának szabályait az Üzletszabályzat 
a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről – Folyószámlahitel rész tartalmazza. 
 

Reprezentatív példa 

Hitelkeret összege 
Engedélyezett hitelkeret 375 000 Ft 
Felhasználható hitelkeret 375 000 Ft 
Kamat és THM 2019. október 15-től 
mértéke %-ban (évi) 25,75% 
típusa változtatható 
Teljes hiteldíj mutató (THM) %-ban 30,7% 
A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó 

Lehívási díj 102 Ft/hó (1.000 Ft feletti hitelkeret kihasználtság esetén, Mindennapi Biztonság csomag 
hiányában) 

Kezelési költség díjmentes 
Keretkihasználási jutalék díjmentes 
Rendelkezésre tartási jutalék díjmentes 
Számlavezetési díj 104 Ft/hó (papír alapú kivonat igénylése esetén) 
Kártya éves díj 1. évben díjmentes, 2. évtől 4 138 Ft/év 
Egyéb 
Futamidő 1 év 
Fizetendő teljes összeg nem értelmezhető 
Törlesztőrészlet összege nem értelmezhető 

 
A reprezentatív példa a termékre irányadó, a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) 
kormányrendelet szerint, a kereskedelmi kommunikációban megjelenítendő hitelkeret összeg figyelembe vételével, a 35 év feletti életkor esetén 
érvényes kondíciókkal került meghatározásra, annak értékei az Ön által igényelt folyószámlahitelre irányadó értékektől eltérhetnek. A reprezentatív 
példa pusztán tájékoztatásként szolgál. 
 
A rendszeres jövedelem fedezete melletti Folyószámlahitel esetében a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről – 
Folyószámlahitel című Üzletszabályzat IV. Záró rendelkezések 1.4 pontja alapján a Számlatulajdonos a kamatok, díjak, költségek mértékének 
számára kedvezőtlen módosítása esetén a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a Folyószámlahitel szerződés díjmentes felmondására, 30 
napos határidővel. 

(11) A Smart Takarékszámlán elhelyezett megtakarítások a befizetés napjától látra szólóan, sávosan kamatoznak. A változó kamat egy alapkamatból 
és egy jutalom kamatból áll. Az alapkamat és a jutalomkamat összeadódik. Az alapkamat minden esetben jóváírásra kerül, a jutalomkamat az 
előző havi számlaegyenleg növelés függvényében kerül megállapításra. Az egyenleg növelés kiszámítása a tárgyhót megelőző két hónap utolsó 
napjainak záró egyenlege alapján történik. Az állománynövekedés számításánál nem kerül figyelembe vételre a kamatjóváírás. 

(12) A Smart Betétbe és a Smart Extra Betétbe minimum 50.000 Ft köthető le. A betétekbe mind meglévő, mind új források egyaránt elhelyezhetők. 
Mindegyik betét esetében a kamatjóváírás a futamidő végén történik. 
A Smart Betét fix kamatozású. A betét egyszeri lekötési megbízással kizárólag interneten indítható, amely azt jelenti, hogy a lekötött betét 
tőkeösszege és kamata a futamidő végén a Smart számlán kerül jóváírásra. A Smart Betét futamidő lejárata előtti feltörése esetén a Bank kamatot 
nem számol el. 
Smart Extra Betét fix kamatozású, feltétel függő lekötési forma, amely alapkamatból és extra kamatból áll, továbbá folyamatos kamattal növelt 
lekötési megbízással indítható. A Smart Extra Betétben elhelyezett megtakarítás a betétlekötés végén automatikusan Smart Extra betétbe kerül 
lekötésre. A futamidő lejárata előtti feltörése esetén a Bank kamatot nem térít. Az extra kamat feltétele, hogy a Smart számla tulajdonosa a betét 
teljes futamideje alatt rendelkezzen Megtakarítási csomaggal. 2017. november 20-tól Megtakarítási csomag nem igényelhető. 

(13) OTP csoporttagi kedvezmény: 
Díjmentes egészségpénztári főkártya, az OTP Egészségpénztárba történő belépés esetén. 

(14) SmartBank szolgáltatáson keresztül kizárólag bankon belüli forint, vagy belföldi bankon kívüli forint átutalások kezdeményezhetőek. 
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* A díjkedvezményt, mentességet a Bank visszavonásig, de legkésőbb a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 2019. évi infláció közzétételét követő 2. 
hónap első napjáig biztosítja. 
** Kedvezményes díj: 0,6%. 
*** A Smart számlához rendelt értékpapírszámla díjtétele megegyezik a mindenkor hatályos „C. melléklet: A díjtételekről szóló hirdetmény a Befektetési 
Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz” hirdetményben foglaltakkal. 
 

Jelen Kondíciós listában nem szereplő díjtételeket és egyéb hirdetményi meghatározásokat a mindenkor hatályos vonatkozó alábbi üzletági 
Hirdetmények tartalmazzák: 

- Hirdetmény a lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól (Smart számla további díjtételei a Tempó számlacsomagra 
vonatkozó díjakkal egyeznek meg; Smart Devizaszámla további díjtételei a normál devizaszámlára vonatkozó díjakkal egyeznek meg.) 

- Hirdetmény – a Lakossági Folyószámlahitel kamatairól, valamint díj- és költség tételeiről 
- Hirdetmény a Lakossági Forint alapú kártyákról (Mastercard Online Smart kártyára vonatkozó további díjtételek a normál Mastercard Online 

(MCO) bankkártya díjaival egyeznek meg), valamint a Multipont kártyákról szóló Hirdetmény 
- Hirdetmény a Lakossági Deviza alapú kártyákról 
- Hirdetmény a hitelkártya termékről 2012. április 2. után kötött szerződések esetén  
- OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista Lakossági ügyfelek részére 

 
 

2006. szeptember 1-étől a lakossági betétekből származó kamatjövedelmet kamatadó terheli. A kamatadóra vonatkozó információkat „A lakossági 
betéti termékek után fizetendő adókról” szóló mindenkor hatályos tájékoztató tartalmazza. 

A jelen hirdetményben szereplő betétek az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosítottak. A betétbiztosításra vonatkozó részletes 
információkat az OTP Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. 

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 hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2019. augusztus 28-án közzétett és 2019. szeptember 1. napjától hatályos Smart 
számlacsomag Hirdetmény. 

A Hirdetmény módosítását az alábbiak indokolják: Az Európai Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjairól szóló, 2019/518 EU rendelettel 
módosított 924/2009/EK rendelet 2019. december 15-től kötelezővé teszi az EU tagállamaiban működő pénzforgalmi szolgáltatók részére, hogy az euró 
pénznemben kezdeményezett, Európai Unió viszonylatában lebonyolított, határon átnyúló fizetési műveletek biztosítsanak díjegyezőséget a tagállam 
nemzeti pénznemében lebonyolított, adott fizetési műveletnek megfeleltethető belföldi fizetési műveletek díjaival.  
A jogszabályi megfelelés érdekében 2019. december 15-től módosításra kerülnek az indított SEPA átutalások, a SEPA-ban és az Európai Gazdasági 
Térségen belülről más csatornán beérkező euró átutalások díjai. 

 

A Hirdetményben történt módosítások dőlten kerültek feltüntetésre. 

 
 
Közzététel: 2019. november 29.          OTP Bank Nyrt. 
 
 


