Kiszerződő privát banki ügyfelek számára
kedvezményes prémium szolgáltatás promóció
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA
Érvényes: 2020. július 01-től

(1) Az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10041585) (továbbiakban: Bank), promóciót szervez a Privát Banki Számlacsomagról Lakossági
Bázis Számla Prémium szolgáltatással konstrukcióra átszerződő Ügyfelei számára az alábbiak
szerint.
I. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA
(2) A promóció 2020. július 01. napjától 2020. augusztus 30. napjáig tart.
II. A PROMÓCIÓ SORÁN BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY
(3) Meglévő Lakossági Privát Banki Számlacsomagról Lakossági Bázis Számla Prémium
szolgáltatással konstrukcióra átszerződő ügyfelek (továbbiakban: Résztvevők) az átszerződést
követően a jelen promóciós szabályzatban részletezett feltételek szerint:


6 havi számlavezetési díj elengedésben részesülnek

II.1. Kedvezményre való jogosultság feltételei
(4) Azok a promócióban Résztvevők, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek,
számlánként hat havi számlavezetési díjmentességre válnak jogosulttá:
a.

jelenleg OTP Banknál vezetett Lakossági Privát Banki számlacsomaggal rendelkeznek; és

b.

a promóció időtartama alatt Bázis számla Prémium szolgáltatással konstrukcióra
szerződnek át, és

c.

az átszerződés követő 6 hónapban fenntartják a Prémium szolgáltatást.

II.2. A kedvezmény biztosítása
(5) Az átszerződést követő havi számlavezetési díjmentesség feltétele havonta kerül
kiértékelésre.
III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
(6) A Promóció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen részvételi szabályzat szerint
történik. A Bank fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat bármely időpontban történő
módosítására, különös tekintettel a promócióban biztosított kedvezmények, valamint azok
rendelkezésre bocsátási módja vonatkozásában.
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(7) A kedvezmény nem terjed ki a Prémium szolgáltatás havidíjára, amely a mindenkor hatályos
Hirdetmény a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól c. hirdetményben
részletezettek szerint havonta felszámításra kerül.
(8) A jelen Hirdetményt a Bank a www.otpbank.hu internet címen teszi közzé. A Bank a Promóció
teljes időtartama alatt biztosítja a Hirdetmény előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.
(9) A lakossági Bázis számlára és a kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint az OTP
Kedvezményprogramra vonatkozó további részletes információk megtalálhatóak a Bank
honlapján (www.otpbank.hu) közzétett vonatkozó üzletszabályzatokban és hirdetményekben.
IV. A BANK FELELŐSSÉGE
(10) A Bank kizárja a felelősségét a Résztvevő téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, valamint a rajta kívül álló okokból bekövetkező, postai vagy elektronikus
úton küldött értesítések meghiúsulásából, illetve késedelméből eredő, a Résztvevő vagy bármely
harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Közzététel: 2020. június 30.

