
 
 

 

Közzététel: 2015. április 30. 

Hatályba lépés: 2015. május 18. 

A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! 
(A)

 

        

 HIRDETMÉNY (II.) 
az önkormányzati ügyfélkörben érvényes éves kamatlábakról 

 

Hitelek   %/év 

   

I. Irányadó kamatok 
(1)(2)

   

1. OTP irányadó forint kamat  15,10% 

2. OTP irányadó deviza kamat 
(3)

  Kamatbázis+7,50% 

II. Beváltott bankgarancia kamat   

1. Forint követelés esetén  26,9 % 

2. Deviza követelés esetén  22,6 % 

III. Lakásépítés kamattámogatott hitele  Konstrukció szerint 
(4)

 

IV. Egyéb    

1. EIB refinanszírozott hitel (EU támogatással kiegészített)  Kamatbázis 
(5)

+4,50 

2. MFB refinanszírozott hitel (ÖKIF, panelplusz, bérlakás)  Kamatbázis+felár
(6) 

V. Késedelmi kamatláb
(7)

   6,0 % 

   

(1) Az irányadó mértékektől az adósminősítési kategóriák függvényében eltérés lehetséges. Lombard hitelek tekintetében „A 

mikro- és kisvállalati ügyfélkör részére végzett hitelműveletek és egyéb banki kötelezettségvállalások tekintetében 

érvényes kamatokról, díjakról és költségekről” szóló mindenkori hirdetményben rögzített kondíciók az irányadóak.  

(2) Devizahitelek esetén 2011-09.01-től, Forinthitelek esetén 2011.09.30-tól futamidőnként és főbb termékenként nem kerül 

sor külön irányadó kamat meghirdetésére, valamennyi kötelezettségvállalás tekintetében  irányadó kamatként az „OTP 

irányadó forint kamat”, ill. az „OTP irányadó deviza kamat” szolgál. A 2011. szeptember 30-át megelőzően megkötött és 

még hatályos hitel- és kölcsönszerződések tekintetében a Folyószámlahitel irányadó kamatláb mértéke 17,50 %, a 

Munkabérhitel irányadó kamatláb mértéke 17,50 %, a Rövid lejáratú hitel irányadó kamatláb mértéke 17,50 %, a Célhitel 

irányadó kamatláb mértéke 18,50 %, az Önkormányzati ingatlanok felújítási hitele irányadó kamatláb mértéke 18,50 %, a 

Víziközmű társulati hitel irányadó kamatláb mértéke 18,50 %, a Prime rate mértéke 15,50 %. 

(3) A kamatbázis a folyósított összeg devizanemében megfelelő LIBOR, EUR esetén EURIBOR. 

(4) A kamat mértéke max. a 12/2001.(I.31.) Korm. rendeletben meghatározott állampapírhozam 110 %-a+3%. 

(5) A folyósított összeg devizanemének megfelelően, HUF esetén 3 havi BUBOR, EUR esetén 3 havi EURIBOR, egyéb 

deviza esetén 3 havi LIBOR. 

(6) 3 havi EURIBOR + céltól függően +2,5%, ill. +3,5%. 

(7) Az esedékességkor meg nem fizetett tőketartozás után az ügyleti kamaton felül a késedelmi kamatlábbal, míg a lejárt 

hiteldíj összege után a mindenkori ügyleti kamatláb+késedelmi kamatláb mértékkel számított késedelmi kamat kerül 

felszámításra a késedelem idejére. Beváltott bankgarancia tekintetében jelen Hirdetmény II.II. pontjában, egyéb, az 

esedékességkor meg nem fizetett tartozás tekintetében a mindenkori „Önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos 

szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről”, illetve a „Hirdetmény forgalmi különdíj mellett az Önkormányzati ügyfélkör Ft 

számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről” Hirdetményekben foglaltak az irányadók.  

 

(A) 2015. május 18-i hatállyal az OTP Bank Nyrt. a „Hirdetmény (II) az önkormányzati ügyfélkörben érvényes éves kamatlábakról” című 
Hirdetményének korábbi Betétekre vonatkozó I. pontja és a „Hirdetmény (III) az önkormányzati ügyfélkör forint lekötött betéteinek éves 
kamatlábairól” című Hirdetménye összevonásra kerül.  


