HIRDETMÉNY
az Osztálypénz számláról
Érvényes: 2022. június 30-tól

Az OTP Osztálypénz számla általános és középiskolai osztályok számára nyitható számla konstrukció.
I. KAMATOK
LÁTRA SZÓLÓ BETÉT
Bevezetés

Éves kamat mértéke %-ban

Megjegyzés

2016.06.15

0,10

2020.12.16.

0,05
OSZTÁLYPÉNZ SZÁMLA 6 HAVI LEKÖTÖTT BETÉT

Bevezetés

Éves kamat mértéke %-ban

Megjegyzés

1,05

Lekötési minimum: 5.000 Ft.
Összeghatártól független
kamatozás
A Bank 2020.12.16-tól új
betétlekötési megbízást nem
fogad el.

2016.04.15

II. DÍJAK ÉS EGYÉB HIRDETMÉNYI MEGHATÁROZÁSOK
Díjtétel
Számlavezetési díjzöld bankszámlakivonattal2
kedvezménnyel
Üzletszabályzatban meghatározott
bankszámlakivonat postázással
feltételek teljesülése esetén1
Számlavezetési díj
Üzletszabályzat meghatározott
feltételek nem teljesülésekor1

Díjmérték
0 Ft/hó

zöld bankszámlakivonattal2
1 621 Ft/hó
bankszámlakivonat postázással

Készpénzfelvétel pénztárban forintban (bankkártya nélkül)

díjmentes

Elhalálozás esetére szóló rendelkezés

díjmentes

2011. október 1-jétől az egyedüli számlatulajdonos elhalálozásáról hitelt érdemlő tudomásszerzést követően
a Bank a számlavezetési díjat kizárólag a számla pozitív egyenlege erejéig terheli. Fedezet hiányában a terhelés
részösszegben történik.
Az egyenleg számítása során a számla látra szóló és lekötött betéteinek összesített egyenlegét vesszük
figyelembe. Amennyiben a számlavezetési díj fedezete az esedékességekor a számlán rendelkezésre áll, a díj
terhelése abban az esetben is megtörténik, ha arra a számla egyenlege a terhelés időpontjában nem nyújt
fedezetet.
2 Zöld bankszámlakivonattal azok a Számlatulajdonosok rendelkezhetnek, akik a bankszámlakivonatukat
kizárólag elektronikusan (az adott bankszámla feltételeinek megfelelően OTP InternetBanki szolgáltatáson vagy
OTP honlapon keresztül) érik el.
1

Az OTP Osztálypénz számla jelen Hirdetményben nem említett költségei és díjai megegyeznek a
mindenkor hatályos, a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben
szereplő Lakossági Tempó számlacsomag termékre meghirdetett mértékekkel és hirdetményi
meghatározásokkal.
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III. A SZÁMLÁHOZ KAPCSOLT TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK
Az OTP Osztálypénz számlához igényelhető betéti kártya és egyéb szolgáltatások díjait a mindenkor hatályos:
- a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetmény,
- az OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Listája,
- OTP Bank Digitális szolgáltatások Hirdetmény,
- a Lakossági forint alapú kártyákról szóló Hirdetmények tartalmazzák.

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.
Az OTP Osztálypénz számla általános szabályozása a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről
szóló Üzletszabályzat – Fizetési számlák (Bankszámlák) című dokumentumban található.
Az Osztálypénz számla 6 havi lekötött betét általános szabályozása a Lakossági bankszámlákról,
betétekről és a Folyószámlahitelről – Betétek című üzletszabályzatban található.
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.1. fejezet 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.
A SmartBank szolgáltatás 2022. március 1-jétől kizárólag a Digitális Szolgáltatási szerződésre történő regisztráció
céljából, valamint a regisztráció nélkül elérhető funkciók használatára vehető igénybe a Lakossági OTPdirekt
szerződések esetében. A fizetés-kezdeményezési szolgáltatón keresztül, valamint a kereskedelmi banki OTPdirekt
szerződés számlakörébe bevont lakossági fizetési számlák esetében a SmartBank szolgáltatás keretében
kezdeményezett tranzakciók díjaira változatlanul az OTPdirekt internetes szolgáltatással azonos díjak érvényesek.
Jelen Hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2022. február 14-én közzétett, és 2022. március 1től hatályos, az Osztálypénz számláról szóló Hirdetmény.
A Hirdetmény módosítását az arculati pontosítások okozták.
A Hirdetményben történt módosítások dőlten kerültek feltüntetésre.
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