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I. OTPdirekt díjak 

1. Havidíj 

(1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért havidíjat számít fel. A 
havidíj a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő(k) által igénybe vett szolgáltatások köre 
alapján, az egyes szolgáltatások után fizetendő havidíjak összege. 

 
(2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a 

tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. 
 
(3) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) igénybevételének első hónapjára vonatkozóan a havidíj 

időarányosan kerül felszámításra. Az első hónapot követően minden teljes hónap után a 
teljes havidíj kerül felszámításra 

 
(4) Az OTPdirekt szerződés, illetve bármely szolgáltatás lemondása esetén a havidíj 

időarányosan, a felmondás hónapjában igénybevett napok alapján kerül felszámításra. 
 
(5) Az OTPdirekt havidíj az OTPdirekt szerződésben meghatározott Normál vagy Teljes 

költségviselő számlán kerül felszámításra. 
 
(6) Az OTPdirekt internetes szolgáltatás ideiglenes felfüggesztése esetén a havidíj a 

felfüggesztés időtartamára is automatikusan felszámításra kerül. 
 
(7) Az OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás igénybevétele esetében a telepítési és a 

szoftver használati díj az OTPdirekt havidíjától elkülönülten kerül felszámításra, a díj 
mértékét a vonatkozó üzletági Hirdetmények tartalmazzák. 

 
 

2. Üzenetenkénti díjak 

2.1 Automatikus reggeli egyenlegértesítő üzenet 

(1) Az automatikus reggeli egyenlegértesítő üzenetek díjának számlázási időszaka: a 
tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.  

 
(2) Az üzenetek díja Normál költségviselő számla választása esetén Szerződő Fél azon 

Számlakörbeli számláján kerül felszámításra, amely számlát az üzenetkiküldés érinti. 
Teljes költségviselő számla választása esetén az üzenetek díja az OTPdirekt 
szerződésben meghatározott Teljes költségviselő számlán kerül terhelésre. 

2.2 Interaktív üzenetek 

(1) Az interaktív üzenetek díjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó 
utolsó napjáig terjedő időszak.  

 
(2) Az interaktív üzenetek díja Normál költségviselő számla megadása esetén a 

Szerződő Fél azon Számlakörbeli számláján kerül terhelésre, amelyre vonatkozóan a 
lekérdező üzenetet indították. Általános információkérés esetén – amely közvetlenül 
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a Számlakör egyik számlájához sem rendelhető – az üzenet utáni díj az OTPdirekt 
szerződésben meghatározott Normál költségviselő számlán kerül felszámításra. 

 
(3) Teljes költségviselő számla választása esetén valamennyi interaktív üzenet díja az 

OTPdirekt szerződésben meghatározott Teljes költségviselő számlán kerül 
terhelésre. 

2.3 Kontroll üzenetek 

(1) Az OTP Bank Nyrt. a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő által megadott 
mobiltelefon számra kiküldött kontroll üzenetek darabszáma után meghatározott 
mértékű üzenetenkénti díjat számít fel. 
 

(2) A kontroll üzenetek díjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó 
napjáig terjedő időszak. 

 
(3) Egy adott üzenet díja Normál költségviselő számla megadása esetén a Szerződő Fél 

azon Számlakörbeli számláján kerül terhelésre, amelyet a kiküldésre került kontroll 
üzenet közvetlenül érint.  

 
(4) Teljes költségviselő számla választása esetén valamennyi kontroll üzenet díja az 

OTPdirekt szerződésben meghatározott Teljes költségviselő számlán kerül 
terhelésre. 

2.4 Mobil Aláírás üzenetek 

(1) Az OTP Bank Nyrt. a Szerződő Fél vagy az Igénybevevő által megadott 
mobiltelefonszámra a Mobil Aláírás keretében kiküldött havi 10 darabszámot 
meghaladó üzenetek után meghatározott mértékű üzenetenkénti díjat számít fel. 

 
(2) A Mobil Aláírás üzenetek díjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó 

utolsó napjáig terjedő időszak. 
 

(3) Az üzenet díja az OTPdirekt szerződésben meghatározott Normál vagy Teljes 
költségviselő számlán kerül terhelésre. 

 
 
3. Token készülék használata  

 
(1) Amennyiben a Szerződő Fél vagy az Igénybevevő igénybe veszi a token 

aláíróeszközt, az OTP Bank Nyrt. az „OTPdirekt havidíj tokennel” elnevezésű díjtételt 
számítja fel.  

 
4. Díjcsomagok  

(1) Az OTP Bank Nyrt. a Szerződő Fél OTPdirekt szerződésének Vezérszámla típusa 
alapján állapítja meg a fizetendő OTPdirekt havi- és üzenetenkénti díjat.  
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(2) Az OTPdirekt szerződéshez kapcsolódó havi- és üzenetenkénti díjak a számlakörbe 
bevont valamennyi számlára egységesen vonatkoznak, és beállításukra 
automatikusan kerül sor. 

5. Díjtételek 
5.1. Havi díjak1 

5.1.1. OTPdirekt havidíj 

OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás 

106 Ft OTPdirekt internetes szolgáltatás 
OTPdirekt mobiltelefonos szolgáltatás 
OTPdirekt SmartBank szolgáltatás 
OTPdirekt Kontroll szolgáltatás 167 Ft 

5.1.2. OTPdirekt havidíj tokennel  

OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás 

106 Ft OTPdirekt internetes szolgáltatás 
OTPdirekt mobiltelefonos szolgáltatás 
OTPdirekt SmartBank szolgáltatás 
OTPdirekt Kontroll szolgáltatás 167 Ft 

5.1.3. OKÉ Vállalkozói Pénzforgalmi számlához, illetve OKÉ Ügyvédi Letéti számlához 
kapcsolódó havi díj 

OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás 

0 Ft OTPdirekt internetes szolgáltatás 
OTPdirekt mobiltelefonos szolgáltatás 
OTPdirekt SmartBank szolgáltatás 
OTPdirekt Kontroll szolgáltatás 0 Ft 

 

5.2. Üzenetenkénti díj1 
5.2.1. Általános üzenetenkénti díj  

 Magyar Telekom 
hálózatába küldött 

SMS 

Telenor 
hálózatába küldött 

SMS 

Vodafone / UPC 
Mobil hálózatába 

küldött SMS 
Automatikus 
egyenlegértesítő üzenet 25 Ft/üzenet 27 Ft/üzenet 22 Ft/üzenet 
Interaktív üzenet 25 Ft/üzenet 27 Ft/üzenet 22 Ft/üzenet 
Kontroll üzenet 25 Ft/üzenet 27 Ft/üzenet 22 Ft/üzenet 
Mobil Aláírás – 
bejelentkezés esetén2 11 Ft/üzenet 13 Ft/üzenet 10 Ft/üzenet 
Mobil Aláírás – 
tranzakciónkénti aláírás 
esetén2 

11 Ft/üzenet 13 Ft/üzenet 10 Ft/üzenet 
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5.2.2. OKÉ Vállalkozói Pénzforgalmi számlához, OKÉ Ügyvédi Letéti számlához, illetve 
OKÉ Vállalkozói megtakarítási számlához kapcsolódó üzenetenkénti díj 

 Magyar Telekom 
hálózatába 
küldött SMS 

Telenor hálózatába 
küldött SMS 

Vodafone / 
UPC Mobil 
hálózatába 
küldött SMS 

Automatikus 
egyenlegértesítő üzenet  19 Ft/üzenet 19 Ft/üzenet 19 Ft/üzenet 
Interaktív üzenet  19 Ft/üzenet 19 Ft/üzenet 19 Ft/üzenet 
Kontroll üzenet 19 Ft/üzenet 19 Ft/üzenet 19 Ft/üzenet 
Mobil Aláírás – bejelentkezés 
esetén 0 Ft/üzenet 0 Ft/üzenet 0 Ft/üzenet 
Mobil Aláírás – 
tranzakciónkénti aláírás 
esetén 

0 Ft/üzenet 0 Ft/üzenet 0 Ft/üzenet 

 

5.2.3. Külföldi mobil telefonszámokhoz kapcsolódó üzenetenkénti díj  

 EU-n belüli mobil 
telefonszámra küldött SMS 

EU-n kívüli mobil 
telefonszámra küldött SMS 

Automatikus egyenlegértesítő 
üzenet  29 Ft/üzenet 33 Ft/üzenet 

Interaktív üzenet  29 Ft/üzenet 33 Ft/üzenet 

Kontroll üzenet  29 Ft/üzenet 33 Ft/üzenet 

Mobil Aláírás – bejelentkezés2 20 Ft/üzenet 20 Ft/üzenet 
Mobil Aláírás – tranzakciónkénti 
aláírás2 20 Ft/üzenet 20 Ft/üzenet 

 
 

5.3. Tranzakciós díjak 
A Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő számlakörében kezelt különböző típusú számlákra 
vonatkozóan az egyes OTPdirekt szolgáltatások keretében kezdeményezett tranzakciók 
díjait a vonatkozó üzletági Hirdetmények tartalmazzák. 
 
5.3.1. OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás 

Az OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás igénybevétele díjtalan. 
 
5.3.2. OTPdirekt internetes szolgáltatás 

Díjnet menüpontban indított belföldi eseti forint 
átutalás díjmentes  
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5.3.3. OTPdirekt SmartBank szolgáltatás  
Prepaid típusú mobil egységkártya feltöltés díjmentes 
Díjnet menüpontban indított belföldi eseti forint 
átutalás díjmentes 

 

5.4. Egyéb díjak 

5.4.1. OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás 

Igazolás díja 808 Ft 
Sürgősségi igazolás  938 Ft 
Egyéb levelezés 0 Ft 
Visszahívás 0 Ft 

 
 
Jelen Kondíciós listában nem szereplő díjtételeket a mindenkor hatályos 
vonatkozó üzletági Hirdetmények tartalmazzák. 
 

II. Egyéb rendelkezések 
 
Jelen Kondíciós lista hatályon kívül helyezi a 2017. március 1-jén hatályba lépett a 
kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló 
Kondíciós listát.  
 
 
III. Hivatkozások 

1. Az OTPdirekt havidíjak és üzenetdíjak terhelésére a tárgyhót követő hónap első munkanapja utáni első 
vagy második hétvégén kerül sor. 

2. A Mobil Aláírás keretében kiküldött üzenetek havi 10 darabszámot meghaladó üzenetei után fizetendő 
díjat a Bank 2018. március 31-ig akciós jelleggel nem számít fel. 

 
 
 
Közzététel: 2017. december 11. 
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