
 
 

HIRDETMÉNY 
 

PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁSRÓL PRIVÁT BANKI SZOLGÁLTATÁSCSOMAGRA  
ÁTSZERZŐDŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYRŐL 

 
  

Hatálybalépés napja: 2020. július 01. 
A közzététel napja: 2020. június 30. 

 
 

Az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585) (a továbbiakban: Bank), a 
Lakossági Prémium Plusz és Lakossági Bázis Számla Prémium szolgáltatással konstrukciójú számlacsomagokról Privát 
Banki szolgáltatáscsomagra átszerződő Ügyfelei számára szervezett promóció meghosszabbításra kerül, 2020. július 01. 
napjától visszavonásig, de legkésőbb 2020. augusztus 30. napjáig (a továbbiakban: Kampány Időszak). 
 
1. Kedvezményre jogosult ügyfelek köre és a kedvezmény biztosításának feltétele: 

a) Azon OTP Banknál vezetett, „Lakossági Prémium Plusz”, vagy „Lakossági Bázis Számla Prémium 
szolgáltatással” konstrukciójú számlacsomaggal rendelkező ügyfelek, akik a Kampány időszak alatt 
átszerződnek Privát Banki szolgáltatáscsomagra és  

b) A júliusban átszerződő ügyfelek esetében 2020. október 31-én, az augusztusban átszerződő ügyfelek esetében 
2020. november 30-án a Számlatulajdonos, illetve közös fizetési számla esetén valamennyi Társtulajdonos az 
OTP Banknál vezetett fizetési számláin elhelyezett megtakarítási állománya (látra és lekötött egyenlegek, 
értékpapírszámla, deviza számlák, Tartós Befektetési Számla, Nyugdíj-előtakarékossági Számla, 
megtakarítási számlák) hónap végi záró egyenlegének, valamint az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárnál vezetett 
számláinak a hónap záráskor elérhető legutolsó egyenlegének összege meghaladja a 40 millió forintot. 

c) az ügyfél a kedvezmény 3. pontban meghatározott jóváírás időpontjában a kedvezményre jogosító Privát Banki 
szolgáltatáscsomag kapcsán érvényes szerződéssel rendelkezik 

 
2. A feltételek teljesítése függvényében biztosított kedvezmény:  

Amennyiben az 1. pontban meghatározott feltételek teljesülnek, az átszerződő ügyfél egyszeri 20 000 Ft-os utólagos 
jóváírásra jogosult. 

 
3. A jogosultság megállapítása és a kedvezmény jóváírása: 

A kedvezményre való jogosultság vizsgálata júliusi átszerződések esetében 2020. november hónapban, augusztusi 
átszerződés esetén 2020. december hónapban történik. A kedvezmény a feltételvizsgálatot követően az ügyfél OTP 
Banknál vezetett kedvezményre jogosító Privát Banki szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetési számláján kerül jóváírásra a 
kedvezményre történő jogosultság megállapítását követő 30 napon belül. 
 

4. Általános rendelkezések  

A Bank fenntartja a jogot, hogy a jelen hirdetményt indokolt esetben bármikor megváltoztassa, illetőleg a promóciót 

visszavonja. 
 

A jelen Hirdetményt a Bank a www.otpbank.hu internet címen teszi közzé. A Privát Banki szolgáltatáscsomagra vonatkozó 
további részletes információért kérjük, látogasson el az OTP Private Banking honlapjára (www.otpprivatebanking.hu) vagy 
keresse privát banki tanácsadóinkat személyesen vagy telefonon az ország 36 pontján elérhető. 

 
 

OTP Bank Nyrt. 
 

http://www.otpprivatebanking.hu/

