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H I R D E T M É N Y 

AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT 

SZEMÉLYI KÖLCSÖN1 

FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK 

feltételeiről 

 

Hatályos: 2020. február 15-től 

(Hatályon kívül helyezi a 2019. június 1-től hatályos Hirdetményt) 

(A változások a szövegben dőlten és félkövér betűtípussal szedve olvashatók!) 

 

Jelen Hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott Személyi kölcsön 

felfüggesztett termékeinek konstrukciós2 feltételeit tartalmazza. 

 
A bankfiókban 2017. december 17-ig papíralapon igényelt Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott 
Személyi kölcsön igénylés esetén az egyedi szerződés feltételeire az egyedi szerződés megkötésének 
időpontjában hatályos Hirdetmény az irányadó. 
A bankfiókban 2017. augusztus 7-től elektronikus aláírással vagy 2017. december 18-tól papíralapon 
igényelt Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott Személyi kölcsön igénylés esetén a 
szerződéskötésre – a referencia kamatláb kivételével - abban az esetben is a kölcsönigénylés időpontjában 
hatályos Hirdetmény szerinti kondíciókkal került sor, ha a Hirdetmény a kölcsönigénylés és a 
kölcsönszerződés megkötésének időpontja közötti időszakban módosult. 
A bankfiókban 2017. augusztus 7-től elektronikus aláírással vagy 2017. december 18-tól papíralapon 
igényelt Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott Személyi kölcsön igénylésének időpontja a 
hiteligénylés Bank informatikai rendszerében való rögzítésének kezdete. 
 
I.1. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott forint alapú Személyi kölcsön feltételei és a 
hiteldíj mértéke a 2019. április 1-től 2019. május 31-ig benyújtott igénylések esetében 
 

Feltételek 
2019. április 1-től 

Konstrukció2 

ÖNYP személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

300.000 1.000.000 5.000.000 

999.999 4.999.999 10.000.000 

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat + 
kamatfelár) 

évi % 

Referencia 
kamat3,  
évi % 

(változó) 

Annuitásos 

3 havi BUBOR 
Egyösszegű 

Kamatfelár4, 
évi % 

(kamatfelár-
periódusonké

nt 
változtatható) 

Annuitásos Akciós 
6,99% 

Standard 
7,99% 

Akciós 
4,99% 

Standard 
5,99% 

Akciós 
3,99% 

Standard 
4,99% Egyösszegű 

Folyósítási díj a 
folyósított 
kölcsön 

összegére 
vetített, a 
folyósított 
kölcsön 

összegéből 
fizetendő 
(egyszeri) 

Kizárólag 
OTP Banknál 

vezetett 
lakossági 

bankszámlára 
történő 

folyósítás 
lehetséges 

Annuitásos 

1%, 
maximum 75.000 Ft 

Egyösszegű 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 

 
500 ezer Ft, 

36 hónap  
3 millió Ft, 
60 hónap 

5 millió Ft, 
60 hónap  

Annuitásos 

Akciós 
8,2% 

Standard 
9,3% 

Akciós 
5,8% 

Standard 
6,9% 

Akciós 
4,7% 

Standard 
5,8% 
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Egyösszegű 

Akciós 
7,9% 

Standard 
9,0% 

Akciós 
5,6% 

Standard 
6,7% 

Akciós 
4,5% 

Standard 
5,6% 

Futamidő 
Annuitásos 

13-133 hónap 
Egyösszegű 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség 
napja a szerződés hatályba lépésétől számított 31. nap. Amennyiben az így meghatározott első 
esedékesség napja a hónap 29-31-ére esne, akkor az első esedékesség az azt követő hónap 
elseje lesz, mivel a törlesztési napnak a hónap 1-28. napja között kell lennie. 

 
Kamatfelár-periódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található 
kamatfelár mértéke a kölcsön első kamatfelár-periódusára érvényes kamatfelár mértéket tartalmazza. 
A következő kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-periódus lejártát 
megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a 
Bank honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) érhető el. A további 
kamatfelár-periódusokra irányadó kamatfelár tekintetében a kamatfelár változás szabályai a már 
módosított kamatfelár mértékre alkalmazandóak. A kamatfelár változtatás részletei a IV. fejezetben 
találhatóak. 
 
I.2. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott forint alapú Személyi kölcsön feltételei és a 
hiteldíj mértéke a 2019. február 1-től 2019. március 31-ig benyújtott igénylések esetében 
 

Feltételek 
2019. február 1-től 

Konstrukció2 

ÖNYP személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.000 5.000.000 

999.999 4.999.999 10.000.000 

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat+kamatfel
ár) 

évi % 

Referencia 
kamat3,  
évi % 

(változó) 

Annuitásos 

3 havi BUBOR 
Egyösszegű 

Kamatfelár4, 
évi % 

(kamatfelár-
periódusonké

nt 
változtatható) 

Annuitásos Akciós 
6,99% 

Standard 
7,99% 

Akciós 
4,99% 

Standard 
5,99% 

Akciós 
3,99% 

Standard 
4,99% Egyösszegű 

Folyósítási díj a 
folyósított 
kölcsön 

összegére 
vetített, a 
folyósított 
kölcsön 

összegéből 
fizetendő 
(egyszeri) 

Kizárólag 
OTP Banknál 

vezetett 
lakossági 

bankszámlára 
történő 

folyósítás 
lehetséges 

Annuitásos 

1%, 
maximum 75.000 Ft 

Egyösszegű 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 

 
500 ezer Ft, 

36 hónap  
3 millió Ft, 
60 hónap 

5 millió Ft, 
60 hónap  

Annuitásos 

Akciós 
8,1% 

Standard 
9,1% 

Akciós 
5,7% 

Standard 
6,7% 

Akciós 
4,6% 

Standard 
5,7% 

Egyösszegű 

Akciós 
7,7% 

Standard 
8,8% 

Akciós 
5,5% 

Standard 
6,5% 

Akciós 
4,4% 

Standard 
5,5% 

Futamidő 
Annuitásos 

13-133 hónap 
Egyösszegű 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség 
napja a szerződés hatályba lépésétől számított 31. nap. Amennyiben az így meghatározott első 
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esedékesség napja a hónap 29-31-ére esne, akkor az első esedékesség az azt követő hónap elseje 
lesz, mivel a törlesztési napnak a hónap 1-28. napja között kell lennie. 

 
Kamatfelár-periódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található 
kamatfelár mértéke a kölcsön első kamatfelár-periódusára érvényes kamatfelár mértéket tartalmazza. 
A következő kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-periódus lejártát 
megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a 
Bank honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) érhető el. A további 
kamatfelár-periódusokra irányadó kamatfelár tekintetében a kamatfelár változás szabályai a már 
módosított kamatfelár mértékre alkalmazandóak. A kamatfelár változtatás részletei a IV. fejezetben 
találhatóak. 
 
I.3. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott forint alapú Személyi kölcsön feltételei és a 
hiteldíj mértéke a 2019. január 7-től 2019. január 31-ig benyújtott igénylések esetében 
 

Feltételek 
2019. január 7-től 

Konstrukció2 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.000 5.000.000 

999.999 4.999.999 10.000.000 

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat+kamatfel
ár) 

évi % 

Referencia 
kamat3,  
évi % 

(változó) 

Annuitásos 

3 havi BUBOR 
Egyösszegű 

Kamatfelár4, 
évi % 

(kamatfelár-
periódusonké

nt 
változtatható) 

Annuitásos 

7,99% 5,99% 4,99% 

Egyösszegű 

Folyósítási díj a 
folyósított 
kölcsön 

összegére 
vetített, a 
folyósított 
kölcsön 

összegéből 
fizetendő 
(egyszeri) 

Kizárólag 
OTP Banknál 

vezetett 
lakossági 

bankszámlára 
történő 

folyósítás 
lehetséges 

Annuitásos 

1%, 
maximum 75.000 Ft 

Egyösszegű 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 

 
500 ezer Ft, 

36 hónap  
3 millió Ft, 
60 hónap 

5 millió Ft, 
60 hónap  

Annuitásos 9,2% 6,7% 5,7% 

Egyösszegű 8,8% 6,5% 5,5% 

Futamidő 
Annuitásos 

13-133 hónap 
Egyösszegű 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség 
napja a szerződéskötéstől (papíralapon igényelt kölcsön esetén Folyósítási Értesítőtől, elektronikus 
aláírással igényelt kölcsön esetén Bírálati és Folyósítási Értesítőtől) számított 31. nap. Amennyiben az 
így meghatározott első esedékesség napja a hónap 29-31-ére esne, akkor az első esedékesség az 
azt követő hónap elseje lesz, mivel a törlesztési napnak a hónap 1-28. napja között kell lennie. 

 
Kamatfelár-periódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található 
kamatfelár mértéke a kölcsön első kamatfelár-periódusára érvényes kamatfelár mértéket tartalmazza. 
A következő kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-periódus lejártát 
megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a 
Bank honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) érhető el. A további 
kamatfelár-periódusokra irányadó kamatfelár tekintetében a kamatfelár változás szabályai a már 
módosított kamatfelár mértékre alkalmazandóak. A kamatfelár változtatás részletei a IV. fejezetben 
találhatóak. 
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I.4. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott forint alapú Személyi kölcsön feltételei és a 

hiteldíj mértéke a 2018. január 1-től 2019. január 6-ig benyújtott igénylések esetében 

 

Feltételek 
2018. január 1-től 

Konstrukció2 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 5.000.001 

1.000.000 5.000.000 10.000.000 

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat+kamatfelár) 
évi % 

Referencia 
kamat3,  
évi % 

(változó) 

Annuitásos 

3 havi BUBOR 
Egyösszegű 

Kamatfelár4, 
évi % 

(kamatfelár-
periódusonként 
változtatható) 

Annuitásos 

6,5% 6,0% 5,5% 

Egyösszegű 

Folyósítási díj a 
folyósított kölcsön 
összegére vetített, 

a folyósított kölcsön 
összegéből 

fizetendő (egyszeri) 

Kizárólag 
OTP Banknál 

vezetett 
lakossági 

bankszámlára 
történő folyósítás 

lehetséges 

Annuitásos 

1%, 
maximum 75.000 Ft 

Egyösszegű 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 

 
500 ezer Ft, 

36 hónap  
3 millió Ft, 
60 hónap 

5 millió 1 Ft, 
60 hónap  

Annuitásos 7,4% 6,6% 6,1% 

Egyösszegű 7,1% 6,4% 5,9% 

Futamidő 
Annuitásos 

13-133 hónap 
Egyösszegű 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség 
napja a szerződéskötéstől (papíralapon igényelt kölcsön esetén Folyósítási Értesítőtől, elektronikus 
aláírással igényelt kölcsön esetén Bírálati és Folyósítási Értesítőtől) számított 31. nap. Amennyiben 
az így meghatározott első esedékesség napja a hónap 29-31-ére esne, akkor az első esedékesség 
az azt követő hónap elseje lesz, mivel a törlesztési napnak a hónap 1-28. napja között kell lennie. 

 
Kamatfelár-periódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található 
kamatfelár mértéke a kölcsön első kamatfelár-periódusára érvényes kamatfelár mértéket tartalmazza. 
A következő kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-periódus lejártát 
megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a 
Bank honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) érhető el. A további 
kamatfelár-periódusokra irányadó kamatfelár tekintetében a kamatfelár változás szabályai a már 
módosított kamatfelár mértékre alkalmazandóak. A kamatfelár változtatás részletei a IV. fejezetben 
találhatóak. 
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I.5. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott forint alapú Személyi kölcsön feltételei és a 

hiteldíj mértéke a 2017. augusztus 7-től 2017. december 31-ig benyújtott igénylések esetében 

 

Feltételek 
2017. augusztus 7-től 

Konstrukció2 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 5.000.001 

1.000.000 5.000.000 10.000.000 

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat+kamatfelár) 
évi % 

Referencia 
kamat3,  
évi % 

(változó) 

Annuitásos 

3 havi BUBOR 
Egyösszegű 

Kamatfelár4, 
évi % 

(kamatfelár-
periódusonként 
változtatható) 

Annuitásos 

6,5% 6,0% 5,5% 

Egyösszegű 

Folyósítási díj a 
folyósított kölcsön 
összegére vetített, 

a folyósított kölcsön 
összegéből 

fizetendő (egyszeri) 

Kizárólag 
OTP Banknál 

vezetett 
lakossági 

bankszámlára 
történő folyósítás 

lehetséges 

Annuitásos 1%, 
maximum 75.000 Ft 

Akció keretében 2017. december 31-ig 
igényelt kölcsönök esetében nem kerül 

felszámításra 
Egyösszegű 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 

 
500 ezer Ft, 

36 hónap  
3 millió Ft, 
60 hónap 

5 millió 1 Ft, 
60 hónap  

Annuitásos 
Akciós 6,7% 

Standard 

7,4% 

Akciós 6,2% 
Standard 

6,6% 

Akciós 5,7% 
Standard 

6,1% 

Egyösszegű 
Akciós 6,7% 

Standard 

7,1% 

Akciós 6,2% 
Standard 

6,4% 

Akciós 5,7% 
Standard 

5,9% 

Futamidő 
Annuitásos 

13-133 hónap 
Egyösszegű 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség 
napja a szerződéskötéstől (papíralapon igényelt kölcsön esetén Folyósítási Értesítőtől, elektronikus 
aláírással igényelt kölcsön esetén Bírálati és Folyósítási Értesítőtől) számított 31. nap. Amennyiben 
az így meghatározott első esedékesség napja a hónap 29-31-ére esne, akkor az első esedékesség 
az azt követő hónap elseje lesz, mivel a törlesztési napnak a hónap 1-28. napja között kell lennie. 

 
Kamatfelár-periódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található 
kamatfelár mértéke a kölcsön első kamatfelár-periódusára érvényes kamatfelár mértéket tartalmazza. 
A következő kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-periódus lejártát 
megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a 
Bank honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) érhető el. A további 
kamatfelár-periódusokra irányadó kamatfelár tekintetében a kamatfelár változás szabályai a már 
módosított kamatfelár mértékre alkalmazandóak. A kamatfelár változtatás részletei a IV. fejezetben 
találhatóak. 
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I.6. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott forint alapú Személyi kölcsön feltételei és a 

hiteldíj mértéke a 2017. február 1-től rögzítésre és engedélyezésre került, valamint 2017. 

augusztus 6-ig megkötött és folyósított szerződések esetén 

 

Feltételek 
2017. február 1-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 5.000.001 

1.000.000 5.000.000 10.000.000 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat+kamatfelár) 
évi %  

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Referencia kamat3, 
évi % 

(változó) 
3 havi BUBOR  

Kamatfelár4, évi % 
(kamatfelár-

periódusonként 
változtatható) 

7,0% 6,5% 6,0% 

Folyósítási díj a 
folyósított kölcsön 

összegére vetített, a 
folyósított kölcsön 

összegéből fizetendő 
(egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 
lakossági fizetési 
számlára történő 

folyósítás 
lehetséges 

1%,  
maximum 75.000 Ft 

Akció keretében a 2017. február 1-től 2017. augusztus 
31-ig szerződött és folyósított kölcsönök esetében nem 

kerül felszámításra. 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 

500 ezer forint 
összegű, 36 

hónap futamidejű 
kölcsön esetén 

3 millió forint 
összegű, 60 

hónap futamidejű 
kölcsön esetén 

5 millió 1 forint 
összegű, 60 hónap 
futamidejű kölcsön 

esetén 

Standard 7,8% 
Akciós 7,4% 

Standard 7,1% 
Akciós 6,9% 

Standard 6,6% 
Akciós 6,3% 

Futamidő 13-133 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja 
a szerződéskötéstől (Folyósítási értesítőtől) számított 31. nap. Amennyiben az így meghatározott első 
esedékesség napja a hónap 29-31-ére esne, akkor az első esedékesség az azt követő hónap elseje 
lesz, mivel a törlesztési napnak a hónap 1-28. napja között kell lennie. 

 
Kamatfelár-periódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található 
kamatfelár mértéke a kölcsön első kamatfelár-periódusára érvényes kamatfelár mértéket tartalmazza. 
A következő kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-periódus lejártát 
megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a 
Bank honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) érhető el. A további 
kamatfelár-periódusokra irányadó kamatfelár tekintetében a kamatfelárváltozás szabályai a már 
módosított kamatfelár mértékre alkalmazandóak. A kamatfelár változtatás részletei a IV. fejezetben 
találhatóak. 
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I.7. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott forint alapú Személyi kölcsön feltételei és a 

hiteldíj mértéke a 2016. június 1-től rögzítésre és engedélyezésre került, valamint 2017. január 

31-ig megkötött és folyósított szerződések esetén 

 

Feltételek 
2016. június 1-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 5.000.001 

1.000.000 5.000.000 10.000.000 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat+kamatfelár) 
évi %  

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Referencia kamat3, 
évi % 

(változó) 
3 havi BUBOR  

Kamatfelár4, évi % 
(kamatfelár-

periódusonként 
változtatható) 

7,0% 6,5% 6,0% 

Folyósítási díj a 
folyósított kölcsön 

összegére vetített, a 
folyósított kölcsön 

összegéből fizetendő 
(egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 
lakossági fizetési 
számlára történő 

folyósítás 
lehetséges 

1%,  
maximum 75.000 Ft 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 

500 ezer forint 
összegű, 36 

hónap futamidejű 
kölcsön esetén 

3 millió forint 
összegű, 60 

hónap futamidejű 
kölcsön esetén 

5 millió 1 forint 
összegű, 60 hónap 
futamidejű kölcsön 

esetén 

8,2% 7,6% 7,0% 

Futamidő 13-133 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja 
a szerződéskötéstől (Folyósítási értesítőtől) számított 31. nap. Amennyiben az így meghatározott első 
esedékesség napja a hónap 29-31-ére esne, akkor az első esedékesség az azt követő hónap elseje 
lesz, mivel a törlesztési napnak a hónap 1-28. napja között kell lennie. 

 
Kamatfelár-periódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található 
kamatfelár mértéke a kölcsön első kamatfelár-periódusára érvényes kamatfelár mértéket tartalmazza. 
A következő kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-periódus lejártát 
megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a 
Bank honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) érhető el. A további 
kamatfelár-periódusokra irányadó kamatfelár tekintetében a kamatfelárváltozás szabályai a már 
módosított kamatfelár mértékre alkalmazandóak. A kamatfelár változtatás részletei a IV. fejezetben 
találhatóak. 

 

  



 

 8 

 

I.8. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott forint alapú Személyi kölcsön feltételei és a 

hiteldíj mértéke a 2016. február 1-től rögzítésre és engedélyezésre került, valamint 2016. május 

31-ig megkötött és folyósított szerződések esetén 

 

Feltételek 
2016. február 1-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 5.000.001 

1.000.000 5.000.000 10.000.000 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat+kamatfelár) 
évi %  

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Referencia kamat3, 
évi % 

(változó) 
3 havi BUBOR  

Kamatfelár4, évi % 
(kamatfelár-

periódusonként 
változtatható) 

7,0% 6,5% 6,0% 

Folyósítási díj a 
folyósított kölcsön 

összegére vetített, a 
folyósított kölcsön 

összegéből fizetendő 
(egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 
lakossági fizetési 
számlára történő 

folyósítás 
lehetséges 

1%,  
maximum 75.000 Ft 

Akció keretében 2016. február 1-től 2016. május 31-ig 
szerződött és folyósított kölcsönök esetében nem kerül 

felszámításra. 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 

500 ezer forint 
összegű, 36 

hónap futamidejű 
kölcsön esetén 

3 millió forint 
összegű, 60 

hónap futamidejű 
kölcsön esetén 

5 millió forint 
összegű, 60 hónap 
futamidejű kölcsön 

esetén 

Standard 9,08% 
Akciós 8,67% 

Standard 8,40% 
Akciós 8,14% 

Standard 7,86% 
Akciós 7,60% 

Futamidő 13-133 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja 
a szerződéskötéstől (Folyósítási értesítőtől) számított 31. nap. Amennyiben az így meghatározott első 
esedékesség napja a hónap 29-31-ére esne, akkor az első esedékesség az azt követő hónap elseje 
lesz, mivel a törlesztési napnak a hónap 1-28. napja között kell lennie. 

 
Kamatfelár-periódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található 
kamatfelár mértéke a kölcsön első kamatfelár-periódusára érvényes kamatfelár mértéket tartalmazza. 
A következő kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-periódus lejártát 
megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a 
Bank honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) érhető el. A további 
kamatfelár-periódusokra irányadó kamatfelár tekintetében a kamatfelárváltozás szabályai a már 
módosított kamatfelár mértékre alkalmazandóak. A kamatfelár változtatás részletei a IV. fejezetben 
találhatóak. 
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I.9. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott forint alapú Személyi kölcsön feltételei és a 

hiteldíj mértéke a 2016. január 1-től rögzítésre és engedélyezésre került, valamint 2016. január 

31-ig megkötött és folyósított szerződések esetén 

 

Feltételek 
2016. január 1-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 5.000.001 

1.000.000 5.000.000 10.000.000 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat+kamatfelár) 
évi %  

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Referencia kamat3, 
évi % 

(változó) 
3 havi BUBOR  

Kamatfelár4, évi % 
(kamatfelár-

periódusonként 
változtatható) 

7,0% 6,5% 6,0% 

Folyósítási díj a 
folyósított kölcsön 

összegére vetített, a 
folyósított kölcsön 

összegéből fizetendő 
(egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 
lakossági fizetési 
számlára történő 

folyósítás 
lehetséges 

1%,  
maximum 75.000 Ft 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 

500 ezer forint 
összegű, 36 

hónap futamidejű 
kölcsön esetén 

3 millió forint 
összegű, 60 

hónap futamidejű 
kölcsön esetén 

5 millió forint 
összegű, 60 hónap 
futamidejű kölcsön 

esetén 

9,08% 8,40% 7,86% 

Futamidő 13-133 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja 
a szerződéskötéstől (Folyósítási értesítőtől) számított 31. nap. Amennyiben az így meghatározott első 
esedékesség napja a hónap 29-31-ére esne, akkor az első esedékesség az azt követő hónap elseje 
lesz, mivel a törlesztési napnak a hónap 1-28. napja között kell lennie. 

 
Kamatfelár-periódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található 
kamatfelár mértéke a kölcsön első kamatfelár-periódusára érvényes kamatfelár mértéket tartalmazza. 
A következő kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-periódus lejártát 
megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a 
Bank honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) érhető el. A további 
kamatfelár-periódusokra irányadó kamatfelár tekintetében a kamatfelárváltozás szabályai a már 
módosított kamatfelár mértékre alkalmazandóak. A kamatfelár változtatás részletei a IV. fejezetben 
találhatóak. 
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I.10. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott forint alapú Személyi kölcsön feltételei és 

a hiteldíj mértéke a 2015. február 1-től rögzítésre és engedélyezésre került, valamint 2015. 

december 31-ig megkötött és folyósított szerződések esetén 

 

Feltételek 
2015. február 1-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat+kamatfelár) 
évi %  

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Referencia kamat3, 
évi % 

(változó) 

 
3 havi BUBOR  

 

 
3 havi BUBOR 

 

kamatfelár4, évi %  
(kamatfelár-

periódusonként 
változtatható) 

10,75% 10,25% 

Folyósítási díj a 
folyósított kölcsön 

összegére vetített, a 
folyósított kölcsön 

összegéből fizetendő 
(egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 

lakossági 
bankszámlára történő 
folyósítás lehetséges 

1%,  
maximum 75.000 Ft 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 

500 ezer forint összegű, 
36 hónap futamidejű 

kölcsön esetén 
13,23% 

3 millió forint összegű,60 
hónap futamidejű kölcsön 

esetén 

12,53% 

Futamidő 13-133 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja 
a szerződéskötéstől (Folyósítási értesítőtől) számított 31. nap. Amennyiben az így meghatározott első 
esedékesség napja a hónap 29-31-ére esne, akkor az első esedékesség az azt követő hónap elseje 
lesz, mivel a törlesztési napnak a hónap 1-28. napja között kell lennie. 

 
Kamatfelár-periódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található 
kamatfelár mértéke a kölcsön első kamatfelár-periódusára érvényes kamatfelár mértéket tartalmazza. 
A következő kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-periódus lejártát 
megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a 
Bank honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) érhető el. A további 
kamatfelár-periódusokra irányadó kamatfelár tekintetében a kamatfelárváltozás szabályai a már 
módosított kamatfelár mértékre alkalmazandóak. A kamatfelár változtatás részletei a IV. fejezetben 
találhatóak. 
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I.11. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott forint alapú Személyi kölcsön feltételei és 

a hiteldíj mértéke a 2014. október 30-tól rögzítésre és engedélyezésre került, valamint 2015. 

január 31-ig megkötött és folyósított szerződések esetén 

 

Feltételek 
2014. október 30-tól 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat+kamatfelár) 
évi %  

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Referencia kamat3, 
évi % 

(változó) 

 
3 havi BUBOR  

 

 
3 havi BUBOR 

 

kamatfelár4, évi %  
(kamatfelár-

periódusonként 
változtatható) 

10,75% 10,25% 

 Kezelési költség  
az induló 

kölcsönösszegre 
vetített 

(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
bankszámláról történő 
beszedés lehetséges 

havi 0% 

Hitelkeret beállítási 
jutalék a folyósított 
kölcsön összegére 
vetített, a folyósított 
kölcsön összegéből 
fizetendő (egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 

lakossági 
bankszámlára történő 
folyósítás lehetséges 

1%,  
minimum 4.000 Ft  

maximum 75.000 Ft 
 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 

500 ezer forint összegű, 
36 hónap futamidejű 

kölcsön esetén 
14,08% 

3 millió forint összegű,60 
hónap futamidejű kölcsön 

esetén 
13,37% 

Futamidő 13-133 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja 
a szerződéskötéstől (Folyósítási értesítőtől) számított 31. nap. Amennyiben az így meghatározott első 
esedékesség napja a hónap 29-31-ére esne, akkor az első esedékesség az azt követő hónap elseje 
lesz, mivel a törlesztési napnak a hónap 1-28. napja között kell lennie. 

 
Kamatfelár-periódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található 
kamatfelár mértéke a kölcsön első kamatfelár-periódusára érvényes kamatfelár mértéket tartalmazza. 
A következő kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-periódus lejártát 
megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a 
Bank honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) érhető el. A további 
kamatfelár-periódusokra irányadó kamatfelár tekintetében a kamatfelárváltozás szabályai a már 
módosított kamatfelár mértékre alkalmazandóak. A kamatfelár változtatás részletei a IV. fejezetben 
találhatóak. 
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I.12. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott forint alapú Személyi kölcsön feltételei és 

a hiteldíj mértéke a 2014. június 1-től rögzítésre és engedélyezésre került, valamint 2014. 

október 29-ig megkötött és folyósított szerződések esetén 

 

Feltételek 
2014. június 1-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat+kamatfelár) 
évi %  

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Referencia kamat3, 
évi % 

(változó) 

 
3 havi BUBOR  

 

 
3 havi BUBOR 

 

kamatfelár4, évi %  
(kamatfelár-

periódusonként 
változtatható) 

10,75% 10,25% 

 Kezelési költség  
az induló 

kölcsönösszegre 
vetített 

(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
bankszámláról történő 
beszedés lehetséges 

havi 0% 

Hitelkeret beállítási 
jutalék a folyósított 
kölcsön összegére 
vetített, a folyósított 
kölcsön összegéből 
fizetendő (egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 

lakossági 
bankszámlára történő 
folyósítás lehetséges 

1%,  
minimum 4.000 Ft  

maximum 75.000 Ft 
 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 

500 ezer forint összegű, 
36 hónap futamidejű 

kölcsön esetén 
14,14% 

3 millió forint összegű,60 
hónap futamidejű kölcsön 

esetén 
13,43% 

Futamidő 13-133 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja 
a szerződéskötéstől (Folyósítási értesítőtől) számított 31. nap. Amennyiben az így meghatározott első 
esedékesség napja a hónap 29-31-ére esne, akkor az első esedékesség az azt követő hónap elseje 
lesz, mivel a törlesztési napnak a hónap 1-28. napja között kell lennie. 

 
Kamatfelár-periódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található 
kamatfelár mértéke a kölcsön első kamatfelár-periódusára érvényes kamatfelár mértéket tartalmazza. 
A következő kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-periódus lejártát 
megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a 
Bank honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) érhető el. A további 
kamatfelár-periódusokra irányadó kamatfelár tekintetében a kamatfelárváltozás szabályai a már 
módosított kamatfelár mértékre alkalmazandóak. A kamatfelár változtatás részletei a IV. fejezetben 
találhatóak. 
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I.13. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott forint alapú Személyi kölcsön feltételei és 
a hiteldíj mértéke a 2014. február 3-tól rögzítésre és engedélyezésre került, valamint 2014. 
május 31-ig megkötött és folyósított szerződések esetén 
 

Feltételek 
2014. február 3-tól 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat+kamatfelár) 
évi %  

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Referencia kamat3, 
évi % 

(változó) 

 
3 havi BUBOR  

 

 
3 havi BUBOR 

 

kamatfelár4, évi %  
(kamatfelár-

periódusonként 
változtatható) 

8,75% 8,25% 

 Kezelési költség  
az induló 

kölcsönösszegre 
vetített 

(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
bankszámláról történő 
beszedés lehetséges 

havi 0% 

Hitelkeret beállítási 
jutalék a folyósított 
kölcsön összegére 
vetített, a folyósított 
kölcsön összegéből 
fizetendő (egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 

lakossági 
bankszámlára történő 
folyósítás lehetséges 

1%,  
minimum 4.000 Ft  

maximum 75.000 Ft 
 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 

500 ezer forint összegű, 
36 hónap futamidejű 

kölcsön esetén 
12,46% 

3 millió forint összegű,60 
hónap futamidejű kölcsön 

esetén 
11,76% 

Futamidő 13-133 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja 
a szerződéskötéstől (Folyósítási értesítőtől) számított 31. nap. Amennyiben az így meghatározott első 
esedékesség napja a hónap 29-31-ére esne, akkor az első esedékesség az azt követő hónap elseje 
lesz, mivel a törlesztési napnak a hónap 1-28. napja között kell lennie. 

 
Kamatfelár-periódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található 
kamatfelár mértéke a kölcsön első kamatfelár-periódusára érvényes kamatfelár mértéket tartalmazza. 
A következő kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-periódus lejártát 
megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a 
Bank honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) érhető el. A további 
kamatfelár-periódusokra irányadó kamatfelár tekintetében a kamatfelárváltozás szabályai a már 
módosított kamatfelár mértékre alkalmazandóak. A kamatfelár változtatás részletei a IV. fejezetben 
találhatóak. 
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I.14. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott forint alapú Személyi kölcsön feltételei és 
a hiteldíj mértéke a 2013. május 1-től rögzítésre és engedélyezésre került, valamint 2014. 
február 2-ig megkötött és folyósított szerződések esetén 
 

Feltételek 
2013. május 1-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat+kamatfelár) 
évi %  

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Referencia kamat3, 
évi % 

(változó) 

 
3 havi BUBOR  

 

 
3 havi BUBOR 

 

kamatfelár4, évi %  
(kamatfelár-

periódusonként 
változtatható) 

10,75% 10,25% 

 Kezelési költség  
az induló 

kölcsönösszegre 
vetített 

(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
bankszámláról 

történő beszedés 
lehetséges 

havi 0% 

Hitelkeret beállítási 
jutalék a folyósított 
kölcsön összegére 
vetített, a folyósított 
kölcsön összegéből 
fizetendő (egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 

lakossági 
bankszámlára 

történő folyósítás 
lehetséges 

 

1%,  
minimum 4.000 Ft  

maximum 75.000 Ft 
 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 
(3 millió forint összegű, 60 hónap futamidejű 

kölcsön esetén) 

 
14,38% 

 

Futamidő 13-133 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség 
napja a szerződéskötéstől (Folyósítási értesítőtől) számított 31. nap. Amennyiben az így 
meghatározott első esedékesség napja a hónap 29-31-ére esne, akkor az első esedékesség az 
azt követő hónap elseje lesz, mivel a törlesztési napnak a hónap 1-28. napja között kell lennie. 

 
Kamatfelár-periódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található 
kamatfelár mértéke a kölcsön első kamatfelár-periódusára érvényes kamatfelár mértéket tartalmazza. 
A következő kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-periódus lejártát 
megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a 
Bank honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) érhető el. A további 
kamatfelár-periódusokra irányadó kamatfelár tekintetében a kamatfelárváltozás szabályai a már 
módosított kamatfelár mértékre alkalmazandóak. A kamatfelár változtatás részletei a IV. fejezetben 
találhatóak. 
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I.15. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott forint alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2013. január 28-tól rögzítésre és engedélyezésre 
került, valamint 2013. április 30-ig megkötött és folyósított szerződések esetén 
 

Feltételek 
2013. január 28-tól 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat+kamatfelár) 
évi %  

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Referencia kamat3, 
évi % 

(változó) 

 
3 havi BUBOR  

 

 
3 havi BUBOR 

 

kamatfelár4, évi %  
(kamatfelár-

periódusonként 
változtatható) 

8,75% 8,25% 

  

Kezelési költség  
az induló 

kölcsönösszegre 
vetített 

(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
bankszámláról 

történő beszedés 
lehetséges 

havi 0% 

Hitelkeret beállítási 
jutalék a folyósított 
kölcsön összegére 
vetített, a folyósított 
kölcsön összegéből 
fizetendő (egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 

lakossági 
bankszámlára 

történő folyósítás 
lehetséges 

 

1%,  
minimum 4.000 Ft  

maximum 75.000 Ft 
 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 
(3 millió forint összegű, 60 hónap futamidejű 

kölcsön esetén) 

 
15,19% 

 

Futamidő 13-133 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség 
napja a szerződéskötéstől (Folyósítási értesítőtől) számított 31. nap. Amennyiben az így 
meghatározott első esedékesség napja a hónap 29-31-ére esne, akkor az első esedékesség az 
azt követő hónap elseje lesz, mivel a törlesztési napnak a hónap 1-28. napja között kell lennie. 

 
Kamatfelár-periódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található 
kamatfelár mértéke a kölcsön első kamatfelár-periódusára érvényes kamatfelár mértéket tartalmazza. 
A következő kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-periódus lejártát 
megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a 
Bank honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) érhető el. A további 
kamatfelár-periódusokra irányadó kamatfelár tekintetében a kamatfelárváltozás szabályai a már 
módosított kamatfelár mértékre alkalmazandóak. A kamatfelár változtatás részletei a IV. fejezetben 
találhatóak. 
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I.16. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott forint alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2013. január 1-től rögzítésre és engedélyezésre 
került, valamint 2013. január 27-ig megkötött és folyósított szerződések esetében 
 

Feltételek 
2013. január 1-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat+kamatfelár) 
évi %  

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Referencia kamat3, 
évi % 

(változó) 

 
3 havi BUBOR  

 

 
3 havi BUBOR 

 

kamatfelár4, évi %  
(kamatfelár-

periódusonként 
változtatható) 

10,75% 10,25% 

  

Kezelési költség  
az induló 

kölcsönösszegre 
vetített 

(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
bankszámláról 

történő beszedés 
lehetséges 

havi 0% 

Hitelkeret beállítási 
jutalék a folyósított 
kölcsön összegére 
vetített, a folyósított 
kölcsön összegéből 
fizetendő (egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 

lakossági 
bankszámlára 

történő folyósítás 
lehetséges 

 

1%,  
minimum 4.000 Ft  

maximum 75.000 Ft 
 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 
(3 millió forint összegű, 60 hónap futamidejű 

kölcsön esetén) 

 
17,57% 

 

Futamidő 13-133 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség 
napja a szerződéskötéstől (Folyósítási értesítőtől) számított 31. nap. Amennyiben az így 
meghatározott első esedékesség napja a hónap 29-31-ére esne, akkor az első esedékesség az 
azt követő hónap elseje lesz, mivel a törlesztési napnak a hónap 1-28. napja között kell lennie. 

 
Kamatfelár-periódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található 
kamatfelár mértéke a kölcsön első kamatfelár-periódusára érvényes kamatfelár mértéket tartalmazza. 
A következő kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-periódus lejártát 
megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a 
Bank honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) érhető el. A további 
kamatfelár-periódusokra irányadó kamatfelár tekintetében a kamatfelárváltozás szabályai a már 
módosított kamatfelár mértékre alkalmazandóak. A kamatfelár változtatás részletei a IV. fejezetben 
találhatóak. 
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I.17. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott forint alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2012. július 1-től rögzítésre és engedélyezésre 
került, valamint 2012. december 31-ig megkötött és folyósított szerződések esetében 
 

Feltételek 
2012. július 1-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat+kamatfelár) 
évi %  

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Referencia kamat3, 
évi % 

(változó) 

 
3 havi BUBOR  

 

 
3 havi BUBOR 

 

kamatfelár4, évi % 
(kamatfelár-

periódusonként 
változtatható) 

10,75% 10,25% 

  

Kezelési költség  
az induló 

kölcsönösszegre 
vetített 

(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
bankszámláról 

történő beszedés 
lehetséges 

havi 0% 

Hitelkeret beállítási 
jutalék a folyósított 
kölcsön összegére 
vetített, a folyósított 
kölcsön összegéből 
fizetendő (egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 

lakossági 
bankszámlára 

történő folyósítás 
lehetséges 

 

1%,  
minimum 4.000 Ft  

maximum 75.000 Ft 
 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 
(3 millió forint összegű, 60 hónap futamidejű 

kölcsön esetén) 

 
19,28% 

 

Futamidő 13-133 hónap 

 
Kamatfelár-periódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található 
kamatfelár mértéke a kölcsön első kamatfelár-periódusára érvényes kamatfelár mértéket tartalmazza. 
A következő kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-periódus lejártát 
megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a 
Bank honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) érhető el. A további 
kamatfelár-periódusokra irányadó kamatfelár tekintetében a kamatfelárváltozás szabályai a már 
módosított kamatfelár mértékre alkalmazandóak. A kamatfelár változtatás részletei a IV. fejezetben 
találhatóak. 
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I.18. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott forint alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2012. január 23-tól rögzítésre és engedélyezésre 
került, valamint 2012. június 30-ig megkötött és folyósított szerződések esetében 
 

Feltételek 
2012. január 23-tól 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 5.000.001 

1.000.000 5.000.000 10.000.000 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat+kamatfelár) 
évi %  

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Referencia kamat3, 
évi % 

(változó) 
3 havi BUBOR  3 havi BUBOR 3 havi BUBOR 

Kamatfelár4, évi % 
(kamatfelár-

periódusonként 
változtatható) 

6,75% 6,25% 5,75% 

 Kezelési költség  
az induló 

kölcsönösszegre 
vetített 

(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
bankszámláról 

történő beszedés 
lehetséges 

havi 0% 

Hitelkeret beállítási 
jutalék a folyósított 
kölcsön összegére 
vetített, a folyósított 
kölcsön összegéből 
fizetendő (egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 

lakossági 
bankszámlára 

történő folyósítás 
lehetséges 

1%,  
minimum 4.000 Ft  

maximum 75.000 Ft 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 

1 millió forint 
összegű, 60 

hónap futamidejű 
kölcsön esetén  

3 millió forint 
összegű, 60 

hónap futamidejű 
kölcsön esetén 

5 millió forint 
összegű, 60 

hónap futamidejű 
kölcsön esetén 

15,70% 15,13% 14,56% 

Futamidő 13-133 hónap 

 
Kamatfelár-periódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található 
kamatfelár mértéke a kölcsön első kamatfelár-periódusára érvényes kamatfelár mértéket tartalmazza. 
A következő kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-periódus lejártát 
megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a 
Bank honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) érhető el. A további 
kamatfelár-periódusokra irányadó kamatfelár tekintetében a kamatfelárváltozás szabályai a már 
módosított kamatfelár mértékre alkalmazandóak. A kamatfelár változtatás részletei a IV. fejezetben 
találhatóak. 
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I.19. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott forint alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2011. augusztus 1-től rögzítésre és 
engedélyezésre került, valamint 2012. január 22-ig megkötött és folyósított szerződések 
esetében 
 

Feltételek 
2011. augusztus 1-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat+kamatfelár) 
évi %  

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Referencia kamat3, 
évi % 

(változó) 

 
3 havi BUBOR  

 

 
3 havi BUBOR 

 

kamatfelár4, évi %  
(kamatfelár-

periódusonként 
változtatható) 

10,75% 
 

10,25% 
 

  
Kezelési költség  

az induló 
kölcsönösszegre 

vetített 
(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
bankszámláról 

történő beszedés 
lehetséges 

havi 0% 

Hitelkeret beállítási 
jutalék a folyósított 
kölcsön összegére 
vetített, a folyósított 
kölcsön összegéből 
fizetendő (egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 

lakossági 
bankszámlára 

történő folyósítás 
lehetséges 

1%,  
minimum 4.000 Ft  

maximum 75.000 Ft 
 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 
(3 millió forint összegű, 60 hónap futamidejű 

kölcsön esetén) 

 
18, 39% 

 

Futamidő 13-133 hónap 

 
Kamatfelár-periódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található 
kamatfelár mértéke a kölcsön első kamatfelár-periódusára érvényes kamatfelár mértéket tartalmazza. 
A következő kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-periódus lejártát 
megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a 
Bank honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) érhető el. A további 
kamatfelár-periódusokra irányadó kamatfelár tekintetében a kamatfelárváltozás szabályai a már 
módosított kamatfelár mértékre alkalmazandóak. A kamatfelár változtatás részletei a IV. fejezetben 
találhatóak. 
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I.20. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott forint alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2010. augusztus 14-től rögzítésre és 
engedélyezésre került, valamint 2011. július 31-ig megkötött és folyósított szerződések 
esetében 
 

Feltételek 
2010. augusztus 14-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat+kamatfelár) 
évi %  

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Referencia kamat3, 
évi % 

(változó) 

 
1 havi BUBOR  

 

 
1 havi BUBOR 

 

kamatfelár4, évi %  
(kamatfelár-

periódusonként 
változtatható) 

10,75% 10,25% 

  
Kezelési költség  

az induló 
kölcsönösszegre 

vetített 
(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
bankszámláról 

történő beszedés 
lehetséges 

havi 0% 

Hitelkeret beállítási 
jutalék a folyósított 
kölcsön összegére 
vetített, a folyósított 
kölcsön összegéből 
fizetendő (egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 

lakossági 
bankszámlára 

történő folyósítás 
lehetséges 

1%,  
minimum 4.000 Ft  

maximum 75.000 Ft 
 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 
(3 millió forint összegű, 60 hónap futamidejű 

kölcsön esetén) 

 
17, 91% 

 

Futamidő 13-133 hónap 

 
Kamatfelár-periódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található 
kamatfelár mértéke a kölcsön első kamatfelár-periódusára érvényes kamatfelár mértéket tartalmazza. 
A következő kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-periódus lejártát 
megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a 
Bank honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) érhető el. A további 
kamatfelár-periódusokra irányadó kamatfelár tekintetében a kamatfelárváltozás szabályai a már 
módosított kamatfelár mértékre alkalmazandóak. A kamatfelár változtatás részletei a IV. fejezetben 
találhatóak. 
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I.21.a. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott euró alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2010. április 17-től rögzítésre és engedélyezésre 
került, valamint 2010. augusztus 13-ig kötött szerződések esetében 

 

Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat (=referencia 
kamat+kamatfelár) 

évi %  

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Referencia 
kamat3, 
évi % 

(változó) 

1 havi EURIBOR  1 havi EURIBOR 

kamatfelár, évi % 
(fix)  

10,56% 10,06% 

  
Kezelési költség  

az induló kölcsönösszegre 
vetített 

(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál 

vezetetett 
lakossági 

folyószámláról 
történő beszedés 

lehetséges 

havi 0,19%,  
minimum havi 2,5 EUR 

Hitelkeret beállítási jutalék 
a folyósított kölcsön 
összegére vetített, a 
folyósított kölcsön 

összegéből fizetendő 
(egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 

lakossági 
folyószámlára 

történő folyósítás 
lehetséges 

1%,  
minimum 16 EUR  

maximum 300 EUR 
 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 
(3 millió forint összegű, 60 hónap futamidejű 

kölcsön esetén) 

EUR alapú 
kölcsön esetén 

OTP ÖNyP esetén: 14,48% 

Futamidő 13-133 hónap 

 

I.21.b. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott euró alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2010. április 17-től rögzítésre és engedélyezésre 
került, valamint 2010. augusztus 13-ig kötött, 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott 
szerződések esetében 
 

Feltételek 

Személyi kölcsön eredeti szerződött összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat+kamatfelár) 
évi %  

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Referencia kamat3, 
évi % 

(változó) 
1 havi BUBOR  1 havi BUBOR 

kamatfelár, évi % 
(fix)  

euróról forintra váltott 
kölcsön 

 
9,10%6 

euróról forintra váltott 
kölcsön 

 
8,60%6 

 Kezelési költség  
a folyósított forint 

kölcsönösszegre vetített 
(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
folyószámláról 

történő beszedés 
lehetséges 

havi 0,19%,  
minimum havi 773 Ft7 

Futamidő 12-480 hónap 
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I.22.a. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott euró alapú Személyi kölcsön 

igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2009. december 14-től rögzítésre és 

engedélyezésre került, valamint 2010. április 16-ig kötött szerződések esetében   

 

Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat+kamatfelár) 
évi %  

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Referencia kamat3, 
évi % 

(változó) 

1 havi EURIBOR  
 

1 havi EURIBOR 
 

kamatfelár, évi % 
(fix)  

9,87% 9,37% 

  
Kezelési költség  

az induló 
kölcsönösszegre 

vetített 
(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
folyószámláról történő 
beszedés lehetséges 

havi 0,19%,  
minimum havi 2,5 EUR 

Hitelkeret beállítási 
jutalék a folyósított 
kölcsön összegére 
vetített, a folyósított 
kölcsön összegéből 
fizetendő (egyszeri) 

Kizárólag OTP Banknál 
vezetett lakossági 

folyószámlára történő 
folyósítás lehetséges 

 

1%,  
minimum 16 EUR  

maximum 300 EUR 
 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 
(1 millió forint összegű, 60 hónap futamidejű 

kölcsön esetén) 

EUR alapú 
kölcsön esetén 

OTP ÖNyP esetén: 15,01% 

Futamidő 13-133 hónap 

 

I.22.b. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott euró alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2009. december 14-től rögzítésre és 
engedélyezésre került, valamint 2010. április 16-ig kötött, 2015. évi CXLV. törvény alapján 
forintra váltott szerződések esetében   

 

Feltételek 

Személyi kölcsön eredeti szerződött összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat 
(=referencia 

kamat+kamatfelár) 
évi %  

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok esetén 

Referencia kamat3, 
évi % 

(változó) 

1 havi BUBOR  
 

1 havi BUBOR 
 

kamatfelár, évi % 
(fix)  

euróról forintra váltott 
kölcsön 

 
8,41%6 

euróról forintra váltott 
kölcsön 

 
7,91%6 

  
Kezelési költség  
a folyósított forint 
kölcsönösszegre 

vetített 
(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
folyószámláról történő 
beszedés lehetséges 

havi 0,19%,  
minimum havi 773 Ft7 

Futamidő 12-480 hónap 
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I.23.a. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott euró alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2009. október 1-től rögzítésre és engedélyezésre 
került, valamint 2009. december 13-ig kötött szerződések esetében 

 

Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat  
évi % 
(fix) 

OTP Önkéntes 
Nyugdíjpénztári 

tagok esetén 

EUR 
10,30 

 

EUR 
9,80 

 

  
Kezelési költség  

az induló 
kölcsönösszegre 

vetített 
(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
folyószámláról 

történő beszedés 
lehetséges 

havi 0,19%,  
minimum havi 2,5 EUR 

Hitelkeret beállítási 
jutalék a folyósított 
kölcsön összegére 

vetített, a 
folyósított kölcsön 

összegéből 
fizetendő 
(egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 

lakossági 
folyószámlára 

történő folyósítás 
lehetséges 

 

1%,  
minimum 16 EUR  

maximum 300 EUR 
 

 
Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 

(1 millió forint összegű, 60 hónap 
futamidejű kölcsön esetén) 

EUR alapú kölcsön 
esetén 

OTP ÖNyP esetén: 15,05% 

Futamidő 12-133 hónap 

 

I.23.b. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott euró alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2009. október 1-től rögzítésre és engedélyezésre 
került, valamint 2009. december 13-ig kötött, 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott 
szerződések esetében 

 

Feltételek 

Személyi kölcsön eredeti szerződött összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat  
évi % 
(fix) 

OTP Önkéntes 
Nyugdíjpénztári tagok 

esetén 

euróról forintra váltott 
kölcsön 

 
10,30% 

 

euróról forintra váltott 
kölcsön 

 
9,80% 

 

Kezelési költség  
a folyósított forint 
kölcsönösszegre 

vetített 
(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
folyószámláról történő 
beszedés lehetséges 

havi 0,19%,  
minimum havi 773 Ft7 

Futamidő 12-480 hónap 
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I.24.a. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott euró alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 2008. november 6-tól 2009. szeptember 30-ig 
rögzített és engedélyezett kölcsönök esetében  

 

Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat  
évi %  
(fix) 

OTP Önkéntes 
Nyugdíjpénztári 

tagok esetén 
 

EUR 
7,60 

 

EUR 
7,10 

 

  
Kezelési költség  

az induló 
kölcsönösszegre 

vetített 
(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
folyószámláról 

történő beszedés 
lehetséges 

havi 0,19%,  
minimum havi 2,5 EUR 

Hitelkeret beállítási 
jutalék a folyósított 
kölcsön összegére 

vetített, a 
folyósított kölcsön 

összegéből 
fizetendő 
(egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 

lakossági 
folyószámlára 

történő folyósítás 
lehetséges 

 

1%,  
minimum 16 EUR  

maximum 300 EUR 
 

 
Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 

(1 millió forint összegű, 60 hónap 
futamidejű kölcsön esetén) 

EUR alapú 
kölcsön esetén 

OTP ÖNyP esetén: 15,05% 

Futamidő 12-133 hónap 

 
I.24.b. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott euró alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 2008. november 6-tól 2009. szeptember 30-ig 
rögzített és engedélyezett, 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott kölcsönök esetében  
 

Feltételek 

Személyi kölcsön eredeti szerződött összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat  
évi %  
(fix) 

OTP Önkéntes 
Nyugdíjpénztári tagok 

esetén 
 

euróról forintra váltott 
kölcsön 

 
7,60% 

 

euróról forintra váltott 
kölcsön 

 
7,10% 

 

  
Kezelési költség  
a folyósított forint 
kölcsönösszegre 

vetített 
(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
folyószámláról történő 
beszedés lehetséges 

havi 0,19%,  
minimum havi 773 Ft7 

Futamidő 12-480 hónap 
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I.25.a. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott svájci frank alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 2008. november 6-tól 2009. április 30-ig rögzített és 
engedélyezett kölcsönök esetében 
 

Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat  
évi %  
(fix) 

OTP Önkéntes 
Nyugdíjpénztári 

tagok esetén 

CHF 
9,29 

CHF 
8,29 

  
Kezelési költség  

az induló 
kölcsönösszegre 

vetített 
(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
folyószámláról 

történő beszedés 
lehetséges 

havi 0,19%,  
minimum havi 4,16 CHF 

Hitelkeret beállítási 
jutalék a folyósított 
kölcsön összegére 
vetített, a folyósított 

kölcsön 
összegéből 
fizetendő 
(egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 

lakossági 
folyószámlára 

történő folyósítás 
lehetséges 

 

1%,  
minimum 27 CHF,  
maximum 500 CHF 

 

 
Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 

(1 millió forint összegű, 60 hónap 
futamidejű kölcsön esetén) 

CHF alapú kölcsön 
esetén 

OTP ÖNyP esetén: 16,21% 

Futamidő 12-133 hónap 

 
I.25.b. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott svájci frank alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 2008. november 6-tól 2009. április 30-ig rögzített és 
engedélyezett, 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott kölcsönök esetében 
 

Feltételek 

Személyi kölcsön eredeti szerződött összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat  
évi %  
(fix) 

OTP Önkéntes 
Nyugdíjpénztári tagok 

esetén 

svájci frankról forintra váltott 
kölcsön 

 
9,29% 

svájci frankról forintra váltott 
kölcsön 

 
8,29% 

  
Kezelési költség  
a folyósított forint 
kölcsönösszegre 

vetített 
(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
folyószámláról történő 
beszedés lehetséges 

havi 0,19%,  
minimum havi 1.194 Ft7 

Futamidő 12-480 hónap 
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I.26.a. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott deviza alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 2008. október 20-tól 2008. november 5-ig rögzített 
és engedélyezett kölcsönöknél 
 

Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat  
évi %  
(fix) 

OTP Önkéntes 
Nyugdíjpénztári tagok 

esetén 

EUR 
8,60 

 

CHF 
8,29 

 

EUR 
8,10 

 

CHF 
7,29 

 

  
Kezelési költség  

az induló 
kölcsönösszegre 

vetített 
(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
folyószámláról történő 
beszedés lehetséges 

havi 0,19%,  
minimum havi 2,5 EUR/4,16 CHF 

Hitelkeret beállítási 
jutalék a folyósított 
kölcsön összegére 
vetített, a folyósított 
kölcsön összegéből 
fizetendő (egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 

lakossági 
folyószámlára történő 
folyósítás lehetséges 

 

1%,  
minimum 16 EUR/27 CHF,  

maximum 300 EUR/500 CHF 
 

 
Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 

(1 millió forint összegű, 60 hónap futamidejű 
kölcsön esetén) 

 

EUR alapú kölcsön 
esetén 

OTP ÖNyP esetén: 14,67% 

CHF alapú kölcsön 
esetén 

OTP ÖNyP esetén: 13,02% 

Futamidő 12-133 hónap 

 
I.26.b. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott deviza alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 2008. október 20-tól 2008. november 5-ig rögzített 
és engedélyezett, 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott kölcsönöknél 
 

Feltételek 

Személyi kölcsön eredeti szerződött összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat  
évi %  
(fix) 

OTP Önkéntes 
Nyugdíjpénztári tagok 

esetén 

euróról 
forintra 
váltott 

kölcsön 
 

8,60% 
 

svájci 
frankról 
forintra 
váltott 

kölcsön 
 

8,29% 
 

euróról 
forintra váltott 

kölcsön 
 

8,10% 
 

svájci frankról 
forintra váltott 

kölcsön 
 

7,29% 
 

  
Kezelési költség  
a folyósított forint 
kölcsönösszegre 

vetített 
(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
folyószámláról történő 
beszedés lehetséges 

havi 0,19%, minimum havi  
euróról forintra váltott kölcsön esetén 773 Ft7,  

svájci frankról forintra váltott kölcsön esetén 1.194 Ft7 

Futamidő 12-480 hónap 
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I.27.a. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott deviza alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 2008. január 1-től 2008. október 19-ig rögzített és 
engedélyezett kölcsönöknél 
 

Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat  
évi %  
(fix) 

OTP Önkéntes 
Nyugdíjpénztári tagok 

esetén 

EUR 
5,10 

 

CHF 
4,79 

 

EUR 
4,60 

 

CHF 
3,79 

 

  
Kezelési költség  

az induló 
kölcsönösszegre 

vetített 
(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
folyószámláról történő 
beszedés lehetséges 

havi 0,19%,  
minimum havi 2,5 EUR/4,16 CHF 

Hitelkeret beállítási 
jutalék a folyósított 
kölcsön összegére 
vetített, a folyósított 

kölcsön 
összegéből 
fizetendő 
(egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 

lakossági 
folyószámlára történő 
folyósítás lehetséges 

 

1%,  
minimum 16 EUR/27 CHF,  

maximum 300 EUR/500 CHF 
 

 
Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 

(1 millió forint összegű, 60 hónap futamidejű 
kölcsön esetén) 

 

EUR alapú kölcsön 
esetén 

OTP ÖNyP esetén: 9,62% 

CHF alapú kölcsön 
esetén 

OTP ÖNyP esetén: 8,03% 

Futamidő 12-133 hónap 

 
I.27.b. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott deviza alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 2008. január 1-től 2008. október 19-ig rögzített és 
engedélyezett, 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott kölcsönöknél 
 

Feltételek 

Személyi kölcsön eredeti szerződött összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat  
évi %  
(fix) 

OTP Önkéntes 
Nyugdíjpénztári tagok 

esetén 

euróról 
forintra 
váltott 

kölcsön 
 

5,10% 
 

svájci 
frankról 
forintra 
váltott 

kölcsön 
 

4,79% 
 

euróról 
forintra váltott 

kölcsön 
 

4,60% 
 

svájci frankról 
forintra váltott 

kölcsön 
 

3,79% 
 

  
Kezelési költség  
a folyósított forint 
kölcsönösszegre 

vetített 
(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
folyószámláról történő 
beszedés lehetséges 

havi 0,19%, minimum havi  
euróról forintra váltott kölcsön esetén 773 Ft7,  

svájci frankról forintra váltott kölcsön esetén 1.194 Ft7 

Futamidő 12-480 hónap 
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I.28.a. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott deviza alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 2007. szeptember 1-től 2007. december 31-ig 
rögzített és engedélyezett kölcsönöknél 
 

Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat  
évi %  
(fix) 

OTP Önkéntes 
Nyugdíjpénztári 

tagok esetén 

EUR 
5,76 

CHF 
4,79 

EUR 
5,26 

CHF 
3,79 

 Kezelési költség  
az induló 

kölcsönösszegre 
vetített 

(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
folyószámláról 

történő beszedés 
lehetséges 

havi 0,19%,  
minimum havi 2,5 EUR/4,16 CHF 

Hitelkeret beállítási 
jutalék a folyósított 
kölcsön összegére 
vetített, a folyósított 
kölcsön összegéből 
fizetendő (egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 

lakossági 
folyószámlára 

történő folyósítás 
lehetséges 

1%,  
minimum 16 EUR/27 CHF,  

maximum 300 EUR/500 CHF 
 

 
Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 

 
EUR esetén 8,86%-15,32% 

Futamidő 12-133 hónap 

 
I.28.b. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott deviza alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 2007. szeptember 1-től 2007. december 31-ig 
rögzített és engedélyezett, 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott kölcsönöknél 
 

Feltételek 

Személyi kölcsön eredeti szerződött összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat  
évi %  
(fix) 

OTP Önkéntes 
Nyugdíjpénztári tagok 

esetén 

euróról forintra 
váltott kölcsön 

 
5,76% 

 

svájci 
frankról 

forintra váltott 
kölcsön 

 
4,79% 

 

euróról 
forintra 
váltott 

kölcsön 
 

5,26% 
 

svájci 
frankról 
forintra 
váltott 

kölcsön 
 

3,79% 
 

 Kezelési költség  
a folyósított forint 
kölcsönösszegre 

vetített 
(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
folyószámláról történő 
beszedés lehetséges 

havi 0,19%, minimum havi  
euróról forintra váltott kölcsön esetén 773 Ft7,  

svájci frankról forintra váltott kölcsön esetén 1.194 Ft7 

Futamidő 12-480 hónap 
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I.29.a. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott deviza alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 2005. augusztus 1-től 2007. augusztus 31-ig 
rögzített és engedélyezett kölcsönöknél 
 

Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat 
évi % 
(fix) 

OTP Önkéntes 
Nyugdíjpénztári 

tagok esetén 

EUR 
2005.12.31-ig:  

4,75% 

2006.01.01-03.31. között 
kötött szerződések: 

5,05% 

2006.04.01-06.30. között 
kötött szerződések: 

5,27% 

2006.07.01-08.31. között 
kötött szerződések: 

5,50% 

2006.09.01-10.31. között 
kötött szerződések: 

5,75% 

2006.11.01-12.31. között 
kötött szerződések: 

5,99% 

2007.01.01-03.31. között 
kötött szerződések: 

6,29% 

2007.04.01-08.31. között 
kötött szerződések: 

6,49% 

CHF 
4,99 

 

EUR 
2005.12.31-ig:  

4,25% 

2006.01.01-03.31. között 
kötött szerződések: 

4,55% 

2006.04.01-06.30. között 
kötött szerződések: 

4,77% 

2006.07.01-08.31. között 
kötött szerződések: 

5,00% 

2006.09.01-10.31. között 
kötött szerződések: 

5,25% 

2006.11.01-12.31. között 
kötött szerződések: 

5,49% 

2007.01.01-03.31. között 
kötött szerződések: 

5,79% 

2007.04.01-08.31. között 
kötött szerződések: 

5,99% 

CHF 
3,99 

 

  
Kezelési költség  

az induló 
kölcsönösszegre 

vetített 
(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
folyószámláról 

történő beszedés 
lehetséges 

havi 0,19%,  
minimum havi 2,5 EUR/4,16 CHF 

Hitelkeret 
beállítási jutalék a 
folyósított kölcsön 

összegére 
vetített, a 

folyósított kölcsön 
összegéből 
fizetendő 
(egyszeri) 

Kizárólag OTP 
Banknál vezetett 

lakossági 
folyószámlára 

történő folyósítás 
lehetséges 

 

1%,  
minimum 16 EUR/27 CHF,  

maximum 300 EUR/500 CHF 
 

 
Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 

 

EUR esetén 8,86%-15,19% 
CHF esetén 6,72%-13,78% 
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I.29.b. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott deviza alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 2005. augusztus 1-től 2007. augusztus 31-ig 
rögzített és engedélyezett, 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott kölcsönöknél 
 

Feltételek 

Személyi kölcsön eredeti szerződött összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat 
évi % 
(fix) 

OTP Önkéntes 
Nyugdíjpénztári 

tagok esetén 

euróról forintra váltott 
kölcsön 

 
2005.12.31-ig:  

4,75% 

2006.01.01-03.31. között 
kötött szerződések: 

5,05% 

2006.04.01-06.30. között 
kötött szerződések: 

5,27% 

2006.07.01-08.31. között 
kötött szerződések: 

5,50% 

2006.09.01-10.31. között 
kötött szerződések: 

5,75% 

2006.11.01-12.31. között 
kötött szerződések: 

5,99% 

2007.01.01-03.31. között 
kötött szerződések: 

6,29% 

2007.04.01-08.31. között 
kötött szerződések: 

6,49% 

svájci 
frankról 
forintra 
váltott 

kölcsön 
 

4,99% 
 

euróról forintra váltott 
kölcsön 

 
2005.12.31-ig:  

4,25% 

2006.01.01-03.31. között 
kötött szerződések: 

4,55% 

2006.04.01-06.30. között 
kötött szerződések: 

4,77% 

2006.07.01-08.31. között 
kötött szerződések: 

5,00% 

2006.09.01-10.31. között 
kötött szerződések: 

5,25% 

2006.11.01-12.31. között 
kötött szerződések: 

5,49% 

2007.01.01-03.31. között 
kötött szerződések: 

5,79% 

2007.04.01-08.31. között 
kötött szerződések: 

5,99% 

svájci 
frankról 
forintra 
váltott 

kölcsön 
 

3,99% 
 

  
Kezelési költség  

a folyósított 
forint 

kölcsönösszegre 
vetített 

(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
folyószámláról 

történő beszedés 
lehetséges 

havi 0,19%, minimum havi  

euróról forintra váltott kölcsön esetén 773 Ft7,  

svájci frankról forintra váltott kölcsön esetén 1.194 Ft7 

Futamidő 12-480 hónap 
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I.30.a. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott deviza alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 2005. augusztus 1-je előtt rögzített és engedélyezett 
kölcsönöknél 
 

Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat évi 
% (fix) 

OTP Önkéntes 
Nyugdíjpénztári 

tagok esetén 

EUR 
4,75 

 

EUR 
4,25 

 

  
Kezelési költség  

az induló 
kölcsönösszegre 

vetített 
(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
folyószámláról 

történő beszedés 
lehetséges 

havi 0,19 %, minimum havi 2,5 EUR 

Hitelkeret beállítási 
jutalék a folyósított 
kölcsön összegére 
vetített, a folyósított 

kölcsön 
összegéből 
fizetendő 
(egyszeri) 

OTP Banknál 
vezetett lakossági 

folyószámlára 
történő folyósításnál 

1%, minimum 16 EUR, maximum 300 EUR 

Más banknál 
vezetett lakossági 

folyó/bankszámlára 
történő folyósításnál 

2%, minimum 32 EUR, maximum 300 EUR 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)5 8,86%-17,88% 

 

I.30.b. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott deviza alapú Személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 2005. augusztus 1-je előtt rögzített és 
engedélyezett, 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott kölcsönöknél 
 

Feltételek 

Személyi kölcsön eredeti szerződött összege (Ft-ban) 

200.000 1.000.001 

- - 

1.000.000 5.000.000 

Ügyleti kamat évi % 
(fix) 

OTP Önkéntes 
Nyugdíjpénztári tagok 

esetén 

euróról forintra váltott 
kölcsön 

 
4,75% 

 

euróról forintra váltott 
kölcsön 

 
4,25% 

 

  
Kezelési költség  
a folyósított forint 
kölcsönösszegre 

vetített 
(fix) 

Kizárólag az OTP 
Banknál vezetetett 

lakossági 
folyószámláról történő 
beszedés lehetséges 

havi 0,19 %, minimum havi 773 Ft7 

Futamidő 12-480 hónap 
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1Az OTP Bank Nyrt. az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújt Személyi kölcsönt a Tagoknak 
az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárnál lévő megtakarításainak fedezete mellett. 
2Választható konstrukció: Egyösszegű (kamatfizetés havonta, tőketörlesztés lejáratkor egy összegben) 
és 2017. augusztus 7-től Annuitásos (kamatfizetés és tőketörlesztés havonta, kamatperióduson belül 
egyenlő összegű annuitásos törlesztőrészletekben). 
3Referencia kamat: az alkalmazott referenciakamat futamideje szerinti fordulónapot megelőző hónap 
utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes (amennyiben ez a nap hétvégére, vagy munkaszüneti napra 
esik, az ezt megelőző munkanapon érvényes), egy, illetve három hónapos, forint alapú és forintosított 
kölcsönök esetén BUBOR, euró alapú kölcsönök esetében EURIBOR.  
Az ügyleti kamat mértéke a referencia kamatláb változásával egyidejűleg 1 hónapos referencia kamat 
alkalmazása esetén havonta, 3 hónapos referencia kamat alkalmazása esetén 3 havonta, a hónap 1. 
(első) napján az azt megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes (amennyiben ez a nap 
hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, az ezt megelőző munkanapon érvényes), az egy hónapos, 
illetve a három hónapos referencia kamatláb alapján automatikusan változik. Az ügyleti kamatváltozás 
annak hatálybalépését követő első esedékességi naptári naptól kerül érvényesítésre. 
4Kamatfelár-periódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található 
kamatfelár mértéke a kölcsön első kamatfelár-periódusára érvényes kamatfelár mértéket tartalmazza. 
A következő kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-periódus lejártát 
megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a 
Bank honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) érhető el. A további 
kamatfelár-periódusokra irányadó kamatfelár tekintetében a kamatfelárváltozás szabályai a már 
módosított kamatfelár mértékre alkalmazandóak. A kamatfelár változtatás részletei a IV. fejezetben 
találhatóak. 
5A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével 
történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel 
árfolyam- és kamatkockázatát. Deviza alapú kölcsön esetén a THM számítása a forint fizetések alapján 
történt, az adott konstrukció végső érvényességi időpontjának negyedévét megelőző hónap 1. 
munkanapján érvényes OTP devizaeladási és devizavételi árfolyamok figyelembevételével. 
6A kamatfelár mértéke a 2015. évi CXLV. törvény 10. § (2) bekezdése alapján a 2015. október 28-án 
érvényes 1 havi BUBOR (1,35%) és 1 havi EURIBOR (-0,11%) különbségével került mérséklésre. 
7A kezelési költség minimum összege a 2015. augusztus 19-én jegyzett MNB devizaárfolyamon 
(Ft/EUR 309,20, Ft/CHF 287,22) került meghatározásra. A fizetendő havi kezelési költség nem 
haladhatja meg a forintosítást megelőzően devizában felszámított havi kezelési költség összegének az 
MNB által hivatalosan jegyzett 2015. augusztus 19-i árfolyammal történő szorzatából adódó összegét. 
 
  



 

 33 

 
II. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári tagoknak nyújtott személyi kölcsön díj és költségtételei 

 
2011. szeptember 29-től a számlakezeléssel összefüggő költségeket és díjakat az Önkéntes 
Nyugdíjpénztári tagoknak nyújtott személyi kölcsön devizanemétől függetlenül forintban számítja fel az 
OTP Bank.  
 
A Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett gyorstájékoztató alapján a 2019. évi éves fogyasztói 
árindex 3,4%. A díjtételek az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott Személyi kölcsön 
Üzletszabályzatok „Az egyoldalú szerződésmódosítás szabályai” című pontjában foglalt rendelkezések 
alapján (a nem szerződésszerű teljesítés következtében kiküldött levelek esetén fizetendő levelezési 
költség kivételével) a fogyasztói árindex mértékének megfelelően módosításra kerültek 2020. április 1-
től. 
 

Megnevezés 
Mértéke 

2020. március 31-ig 
Mértéke 

2020. április 1-től 
Fizetendő 

Szüneteltetési díj* 
havi 2,2% 

minimum 2.225,- Ft 

havi 2,2% 
minimum 2.300,- Ft 

A fennálló tartozás alapján kell 
számítani, a szüneteltetés 
végén kell megfizetni. A 
szüneteletetés ideje maximum 
3 hónap lehet. 

Ügyintézési díj 

8.579,- Ft 8.870,- Ft 

Minden olyan ügyben, amellyel 
kapcsolatban az OTP Bank 
Nyrt. a szerződésben 
foglaltaktól eltérő feladatokat lát 
el az ügyfél kérésére. Ide 
tartoznak pl. a prolongáció, a 
futamidő csökkentése, az 
ügyfél kérésére történő 
hitelszámlákhoz kapcsolódó 
igazolás kiadása.  
Az OTPdirekt felületen 
díjmentesen rendelkezésre 
bocsátott digitális (aláírópadon 
elektronikus okirati formában 
létrejött) okiratok hiteles papír 
alapú bankfióki kiadmánya, 
vagy egyszerű másolata esetén 
az alábbi kedvezményes 
ügyintézési díjak kerülnek 
felszámításra. 

946,- Ft 978,- Ft 

Ügyfélkérés esetén az 
OTPdirekt felületen 
díjmentesen rendelkezésre 
bocsátott digitális (aláírópadon 
elektronikus okirati formában 
létrejött) okiratok hiteles papír 
alapú bankfióki kiadmánya 
esetén felszámított ügyintézési 
díj. 

631,- Ft 652,- Ft 

Ügyfélkérés esetén az 
OTPdirekt felületen 
díjmentesen rendelkezésre 
bocsátott digitális (aláírópadon 
elektronikus okirati formában 
létrejött) okiratok egyszerű 
papír alapú másolata esetén 
felszámított ügyintézési díj. 
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Előtörlesztési díj 
teljes előtörlesztés 
esetén 
(2017. november 19-ig 
Ügyintézési díj) 

2010. március 1-ig kötött szerződések esetén 

Forint alapú  

kölcsönök esetén: 

8.579,- Ft 

Forint alapú 

kölcsönök esetén: 

8.870,- Ft 

Lejárat előtti teljes visszafizetés 
(teljes előtörlesztés) esetén. 

Kamatfelár-periódusonként 
változtatható kamatozású 
kölcsönöknél, a 
kölcsönszerződésben 
meghatározott kamatfelár-
periódus lejárta utáni kamat 
mértékének hátrányos 
változása miatt az ügyfél az 
Üzletszabályzat szerinti költség 
és díjmentes felmondásra 
jogosult. Ezen kölcsönök 
esetében a kölcsön lejárat előtti 
teljes visszafizetésekor a Bank 
az ügyintézési díjat nem 
számítja fel. 

Euró alapú, illetve euróról 
forintra váltott kölcsönök 

esetén: 

2006.01.15-ig kötött 
szerződések: 

6.752,- Ft 

2006.01.16 – 2006.12.31. 
között kötött szerződések: 

7.368,- Ft 

2007.01.01 – 2007.12.26. 
között kötött szerződések: 

7.980,- Ft 

2007.12.27 – 2009.02.15. 
között kötött szerződések: 

8.594,- Ft 

2009.02.16 – 2009.07.31. 
között kötött szerződések: 

9.208,- Ft 

2009.08.01-től kötött 
szerződések: 

8.579,- Ft 

Euró alapú, illetve euróról 
forintra váltott kölcsönök 

esetén: 

2006.01.15-ig kötött 
szerződések: 

6.981,- Ft 

2006.01.16 – 2006.12.31. 
között kötött szerződések: 

7.618,- Ft 

2007.01.01 – 2007.12.26. 
között kötött szerződések: 

8.251,- Ft 

2007.12.27 – 2009.02.15. 
között kötött szerződések: 

8.886,- Ft 

2009.02.16 – 2009.07.31. 
között kötött szerződések: 

9.521,- Ft 

2009.08.01-től kötött 
szerződések: 

8.870,- Ft 

Lejárat előtti teljes visszafizetés 
(teljes előtörlesztés) esetén. 

Svájci frank alapú, illetve 
svájci frankról forintra váltott 

kölcsönök esetén: 

2007.12.26-ig kötött 
szerződések: 

10.312,- Ft 

2007.12.27 – 2009.02.15. 
között kötött szerződések: 

11.066,- Ft 

2009.02.16 – 2009.04.30. 
között kötött szerződések: 

11.820,- Ft 

Svájci frank alapú, illetve 
svájci frankról forintra 

váltott kölcsönök esetén: 

2007.12.26-ig kötött 
szerződések: 

10.662,- Ft 

2007.12.27 – 2009.02.15. 
között kötött szerződések: 

11.442,- Ft 

2009.02.16 – 2009.04.30. 
között kötött szerződések: 

12.221,- Ft 

2010. március 1-jét követően kötött szerződések esetén 

0,- Ft 0,- Ft 
Lejárat előtti teljes visszafizetés 
(teljes előtörlesztés) esetében. 
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Előtörlesztési díj 
részleges előtörlesztés 
esetén 
(2017. november 19-ig 
Átütemezési díj) 

2010. március 1-ig kötött szerződések esetén 

Forint alapú kölcsönök 
esetén: 

Előtörlesztés összegének 

7%-a,  

minimum 8.579,- Ft, 

maximum 105.370,- Ft. 

Forint alapú kölcsönök 
esetén: 

Előtörlesztés összegének 

7%-a,  

minimum 8.870,- Ft, 

maximum 108.952,- Ft. 

Részleges előtörlesztés 
esetében, ha az ügyfél 
előtörlesztést teljesít (törlesztő 
részlet csökkentés, vagy 
futamidő rövidítés céljából). 

Euró alapú, illetve euróról 
forintra váltott kölcsönök 

esetén: 

2005.05.14-ig kötött 
szerződések: 

Előtörlesztés összegének 

 7%-a. 

2005.05.15 – 2006.01.15. 
között kötött szerződések: 

Előtörlesztés összegének  

7%-a, 

minimum 6.752,- Ft, 

maximum 122.818,- Ft. 

2006.01.16 – 2006.12.31. 
között kötött szerződések: 

Előtörlesztés összegének 

7%-a, 

minimum 7.368,- Ft, 

maximum 122.818,- Ft. 

2007.01.01 – 2007.12.26. 
között kötött szerződések: 

Előtörlesztés összegének  

7%-a, 

minimum 7.980,- Ft, 

maximum 122.818,- Ft. 

2007.12.27 – 2009.02.15. 
között kötött szerződések: 

Előtörlesztés összegének  

7%-a, 

minimum 8.594,- Ft, 

maximum 122.818,- Ft. 

2009.02.16 – 2009.07.31. 
között kötött szerződések: 

Előtörlesztés összegének 

 7%-a, 

minimum 9.208,- Ft, 

maximum 122.818,- Ft. 

2009.08.01-től kötött 
szerződések: 

Előtörlesztés összegének  

7%-a, 

minimum 8.579,- Ft, 

maximum 105.370,- Ft. 

Euró alapú, illetve euróról 
forintra váltott kölcsönök 

esetén: 

2005.05.14-ig kötött 
szerződések: 

Előtörlesztés összegének 

7%-a. 

2005.05.15 – 2006.01.15. 
között kötött szerződések: 

Előtörlesztés összegének 

7%-a, 

minimum 6.981,- Ft, 

maximum 126.993,- Ft. 

2006.01.16 – 2006.12.31. 
között kötött szerződések: 

Előtörlesztés összegének 

7%-a, 

minimum 7.618,- Ft, 

maximum 126.993,- Ft. 

2007.01.01 – 2007.12.26. 
között kötött szerződések: 

Előtörlesztés összegének 

7%-a, 

minimum 8.251,- Ft, 

maximum 126.993,- Ft. 

2007.12.27 – 2009.02.15. 
között kötött szerződések: 

Előtörlesztés összegének 

7%-a, 

minimum 8.886,- Ft, 

maximum 126.993,- Ft. 

2009.02.16 – 2009.07.31. 
között kötött szerződések: 

Előtörlesztés összegének 

7%-a, 

minimum 9.521,- Ft, 

maximum 126.993,- Ft. 

2009.08.01-től kötött 
szerződések: 

Előtörlesztés összegének 

7%-a, 

minimum 8.870,- Ft, 

maximum 108.952,- Ft. 
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Svájci frank alapú, illetve 
svájci frankról forintra 

váltott kölcsönök esetén: 

2007.12.26-ig kötött 
szerződések: 

Előtörlesztés összegének 

7%-a, 

minimum 10.312,- Ft, 

maximum 157.226,- Ft. 

2007.12.27 – 2009.02.15. 
között kötött szerződések: 

Előtörlesztés összegének 

7%-a, 

minimum 11.066,- Ft, 

maximum 157.226,- Ft. 

2009.02.16 – 2009.04.30. 
között kötött szerződések: 

Előtörlesztés összegének 

7%-a, 

minimum 11.820,- Ft, 

maximum 157.226,- Ft. 

Svájci frank alapú, illetve 
svájci frankról forintra 

váltott kölcsönök esetén: 

2007.12.26-ig kötött 
szerződések: 

Előtörlesztés összegének 

7%-a, 

minimum 10.662,- Ft, 

maximum 162.571,- Ft. 

2007.12.27 – 2009.02.15. 
között kötött szerződések: 

Előtörlesztés összegének 

7%-a, 

minimum 11.442,- Ft, 

maximum 162.571,- Ft. 

2009.02.16 – 2009.04.30. 
között kötött szerződések: 

Előtörlesztés összegének 

7%-a, 

minimum 12.221,- Ft, 

maximum 162.571,- Ft. 

2010. március 1-jét követően kötött szerződések esetén 

0,- Ft 0,- Ft 

Részleges előtörlesztés 
esetében, ha az ügyfél 
előtörlesztést teljesít (törlesztő 
részlet csökkentés, vagy 
futamidő rövidítés céljából). 

Levelezési költség 324,- Ft/levél 380,- Ft/levél** 

Nem szerződésszerű teljesítés 
következtében kiküldött levelek 
esetén fizetendő (pl. felmondó 
levelek küldésekor), az ajánlott 
levelekre vonatkozó mindenkori 
díjszabás szerint. 

Levelezési díj 
(2015. január 31-ig 
megkötött szerződések 
esetén Levelezési költség) 

91,- Ft/levél 94,- Ft/levél 

A 2010. június 11-től megkötött 
szerződések esetén a 
levelezési díj az ügyleti kamat 
(kivéve az ügyleti kamat részét 
képező referencia kamat 
változását) /költség/díj 
módosítása következtében 
kiküldött tájékoztató levelek 
esetén fizetendő.  
A 2009. december 14-ét 
követően 2010. június 10-ig 
megkötött szerződések esetén 
a levelezési díj változatlanul 
kizárólag az ügyleti kamat 
(kivéve az ügyleti kamat részét 
képező referencia kamat 
emelkedését)/költség/díj 
emelkedése esetén kerül 
felszámításra. 

91,- Ft/levél 94,- Ft/levél 

A levelezési díj elektronikus 
okirati formában előálló és az 
OTPdirekt felületen 
díjmentesen rendelkezésre 
bocsátott, Önkéntes 
Nyugdíjpénztári Tagoknak 
nyújtott Személyi kölcsön és 
Tagi lekötés szerződés részét 
képező Bírálati és folyósítási 
értesítő ügyfélkérésre történő 
postai kiküldése esetén 
fizetendő. 
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Hátralékos tartozásokkal 
kapcsolatos banki 
tevékenység díja 
(Monitoring tevékenység 
díja, 2015. január 31-ig 
megkötött szerződések 
esetében Monitoring 
tevékenység költsége) 

Általános esetben 
1.151,- Ft/hónap 

Általános esetben 
1.190,- Ft/hónap 

A hátralékos tartozás 
folyamatos kezeléséért, 
figyeléséért, a felszólítással 
kapcsolatos tevékenységért 
szerződés-szegéssel okozott 
kár megtérítése jogcímén 
fizetendő díj. Fizetendő a 
késedelembe esés napján, 
továbbá a késedelem 
fennállása esetén havonta kerül 
terhelésre. 

Felmondás 
kezdeményezése 

esetén 
1.746,- Ft/hó 

Felmondás 
kezdeményezése esetén 

1.805,- Ft/hó 

A hátralékos tartozás 
folyamatos kezeléséért, 
figyeléséért, a felszólítással 
kapcsolatos tevékenységért 
szerződés-szegéssel okozott 
kár megtérítése jogcímén 
fizetendő díj. Fizetendő a 
felmondás 
kezdeményezésekor. 

*Szüneteltetés csak 2017. április 30-ig megkötött szerződésekhez vehető igénybe. 
**Harmadik fél (Magyar Posta) által végrehajtott díjmódosítás miatti változás 2020. április 1-től 
 

III. Késedelmi kamat 
 
Késedelmes teljesítés esetén a lejárt, meg nem fizetett tartozás után, a hiteldíjon felül késedelmi 
kamatot kell fizetni. 
 
2015. január 31-ig szerződött ügyletek esetében a késedelmi kamat az alábbiak szerint kerül 
megállapításra: 
 
A tőketartozás késedelme esetén a késedelem időszaka alatt a mindenkor érvényes hiteldíj, plusz a 
késedelem időszakában a Ptk.6:48.§ (2) bekezdése szerinti kamatmérték együttes összegének 
megfelelő mértékű, de legalább a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamattal megegyező nagyságú késedelmi kamatot tartozik megfizetni az Adós. A hiteldíj 
megfizetésének késedelme esetén a késedelmi kamat a késedelem időszaka alatt a mindenkor 
érvényes ügyleti kamatmérték, kezelési költség, plusz a késedelem időszakában a Ptk.6:48.§ (2) 
bekezdése szerinti kamatmérték együttes összege, de legalább a késedelemmel érintett naptári félév 
első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mérték A Ptk. hivatkozott 6:48. § (2) 
bekezdésének rendelkezése szerinti kamatmérték a késedelemmel érintett naptári félév első napján 
érvényes jegybanki alapkamat egyharmada. 
 
A késedelmi kamat mértéke nem haladhatja meg a késedelem időszakában a kölcsönszerződésben 
kikötött ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértékét, de legfeljebb a 
késedelemmel érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 
százalékponttal növelt mértékét. 
 
 

2015. február 1. napjától szerződött ügyletek esetében a késedelmi kamat az alábbiak szerint kerül 
megállapításra: 
 
A késedelmi kamat mértéke: a késedelem időszaka alatt a késedelem időszakában a 
kölcsönszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértéke, de 
legfeljebb a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki 
alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékével megegyező mérték. 
 
 

IV. Kamatfelár-változtatási mutató 

 
Az OTP Bank Nyrt. a 2015. január 31-ig megkötött és 2015. február 1-től kamatfelár-periódusonként 
változtatható kamatozásúvá alakított Önkéntes Nyugdíjpénztári tagoknak nyújtott Személyi kölcsön 
szerződéseinél a mindenkor hatályos Önkéntes Nyugdíjpénztári tagoknak nyújtott Személyi kölcsön 
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Üzletszabályzatok „A szerződés módosítása” pontja szerint figyelembe veendő H2F elnevezésű, a 
Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutatót alkalmazza. 
 
A Magyar Nemzeti Bank a H2F elnevezésű kamatfelár-változtatási mutató tartalmát az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
A mutató alkalmazása esetén olyan bankrendszert érintő, bankoktól független működési költséget (új 
fiskális teher) lehet figyelembe venni, amely 2014. december 31-t követően jelentkezik vagy emelkedik 
meg. 
 
A 2015. január 1-én vagy azt követően hatályos jogszabályban (ideértve az Európai Unió kötelező jogi 
aktusát is) előírt olyan fizetési kötelezettség, amelyet a pénzügyi intézmények a fizetési kötelezettség 
alanyaként (nem a fizetési kötelezettség alanyai helyett vagy javára) teljesítenek, feltéve, hogy e fizetési 
kötelezettség a pénzügyi intézményt 

a) e jogállására vagy a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyilízing-nyújtásra való jogosultságára tekintettel, 
b) a hitel-, a kölcsön- vagy pénzügyilízing-szerződések megkötése vagy azok teljesítése 

következtében, 
c) a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-szerződés alapján kapott kamat, díj vagy más hozam 

alapulvételével, vagy 
d) a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-ügylethez közvetlenül kapcsolódó költség, ráfordítás 

alapulvételével, 
de nem jogsértő magatartása jogkövetkezményeként terheli. A mutató értékét a 2015. január 1-ét 
követően bevezetett (jogszabályban megállapított) fizetési kötelezettség kivezetése, vagy az ezen 
időpontot követő emelések későbbi csökkentése mérsékeli.  

A mutató számítása: A mutató értéke 2015. április 1-én 0. A mutató értéke évente egyszer, minden év 
április 1-én (ha az előző évre vonatkozó fizetési kötelezettség megállapítására előírt határidő március 
20-át követő időpont, akkor a határidő leteltének napját követő második hónap első napján) változik az 
alábbi képlet szerint: 

 
ahol: 

KTi: az i. évi fizetési kötelezettség miatti kamatváltoztatási mutató bázispontban kifejezve. Adott 
kamatperiódusban történt fizetési kötelezettség 2014. december 31-ét követő bevezetését/kivezetését 
vagy mértékének 2014. december 31-ét követő egy alkalommal történő megemelését/vagy 
csökkentését egyszer érvényesíthet a pénzügyi intézmény, nem pedig az összes hátralévő 
kamatperiódus alatt. 

NAi-1: a fizetési kötelezettség 2014. december 31-ét követő bevezetése vagy mértékének 2014. 
december 31-ét követő megemelése miatt a t–1. évre a pénzügyi intézmények által megfizetett összeg. 

ALLi-1: a fizetési kötelezettség alapját közvetlenül befolyásoló hitelállomány t–1. évi Felügyeleti Mérleg 
szerinti nettó átlagállományának a nagysága, ideértve azt az esetet is, amikor a fizetési kötelezettség 
alapját az adott hitelállományon elért kamat vagy díjbevétel képezi. 
 
A kamatfelár-változtatási mutató mindenkor hatályos mértékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján 
(http://www.mnb.hu) teszi közzé. 

 
 

IV.1. A kamatfelár változtatás szabályai 
 
Kamatfelár-periódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén az első kamatfelár-periódus 
lejártát követő, illetve minden további kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár mértékét a 
kamatfelár-periódus lejártát megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató értékével kell 
megállapítani, oly módon, hogy a mutató értékét (amely negatív előjelű is lehet)a kamatfelár mértékéhez 
hozzá kell adni, amelynek eredménye adja a következő kamatfelár-periódusra alkalmazott kamatfelár 
mértékét. A következő kamatfelár-periódusban alkalmazott kamatfelár mértékéről a Bank a kamatfelár 
változtatást megelőzően legalább 90 nappal írásban értesítést küld.  
A kamatfelár változtatási mutató értékét az MNB havonta számolja ki és teszi közzé a honlapján, melyet 
a Bank a saját honlapján is megjelenít. A Bank a mutatónak a tervezett kamatfelár változtatás napját 

http://www.mnb.hu/
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megelőző 120. napon az MNB honlapján elérhető legfrissebb – a 120. napot megelőző hónappal jelölt 
– értékét veszi figyelembe a kamatfelár változtatás mértékének megállapítása során.  (Amennyiben a 
tervezett változtatást megelőző 120. napon a mutató előző hónappal jelölt értéke nem került még 
publikálásra, akkor a kamatfelár változtatás mértékének megállapítása az új érték közzétételét követően 
lehetséges.) 
• A 2014. július 26-ig folyósított Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott Személyi kölcsönök 
tekintetében az első kamatfelár-periódus az adott kölcsönügyletnek a 2015. október 1. és 2016. 
szeptember 30. közötti időszakra eső ügyleti év fordulónapján kezdődik és a 36. törlesztési 
esedékesség hónapjának törlesztési napját megelőző napig tart. 
• A 2014. július 27-től 2015. január 31-ig-ig folyósított Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak 
nyújtott Személyi kölcsönök esetén az első kamatfelár-periódus kezdete 2015. február hónapban az 
adott kölcsönügylet törlesztési napjával kezdődik és a 36. törlesztési esedékesség hónapjának 
törlesztési napját megelőző napig tart. 
• A 2015. február 1-től folyósított Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott Személyi 
kölcsönök esetében az első kamatfelár-periódus a folyósítás napján kezdődik és a 36. törlesztési 
esedékesség hónapjának törlesztési napját megelőző napig tart. 
Minden további kamatfelár-periódus az előző kamatfelár-periódus lejáratát követő napon (törlesztési 
napon) kezdődik és a 36. törlesztési esedékesség hónapjának törlesztési napját megelőző napig, vagy 
ha időközben a kölcsön lejár, akkor a lejárat napjáig tart (az utolsó kamatfelár-periódus tört időszak is 
lehet). 
 
 
V. Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott Személyi kölcsön dokumentáció aláírása 

 
Az OTP Bankban 2017. augusztus 7-től a kijelölt fiókokban, 2017. augusztus 31-től valamennyi 
fiókban benyújtott Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott Személyi kölcsön igénylések 
esetén főszabályként aláírópadok alkalmazásával, elektronikus aláírással történik az Önkéntes 
Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott Személyi kölcsönhöz kapcsolódó dokumentumok aláírása. 
Amennyiben technikai okok következtében az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott 
Személyi kölcsön igénylése elektronikus aláírással nem lehetséges, az Önkéntes Nyugdíjpénztári 
Tagoknak nyújtott Személyi kölcsön dokumentáció aláírása papír alapon történik. 
 
 

VI. Aláírópad alkalmazásával elektronikus aláírással aláírt Önkéntes Nyugdíjpénztári 
Tagoknak nyújtott Személyi kölcsön és Tagi lekötés szerződés 

 
2017. augusztus 7-től aláírópadok alkalmazásával az Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott 
Személyi kölcsön elektronikus aláírással ellátott igénylőlap benyújtásával igényelhető. A 
keletkezett dokumentumok, mind az ügyfél, mind a Bank képviseletében eljáró ügyintézők részéről 
aláírópadok alkalmazásával kerülnek fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikusan 
aláírásra.  
A fokozott biztonságú elektronikus aláírás olyan elektronikus aláírás, amely alkalmas az aláíró 
azonosítására, egyedülállóan az aláíróhoz köthető, olyan eszközökkel hozták létre, amelyek 
kizárólag az aláíró befolyása alatt állnak, és a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, 
hogy minden - az aláírás elhelyezését követően a dokumentumon tett - módosítás érzékelhető. 
Elektronikus aláírással igényelt Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott Személyi kölcsön 
esetén a szerződéskötés feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen legalább „OTPdirekt internetes 
szolgáltatás csak lekérdezést biztosító funkciókkal” szolgáltatással, amelyen keresztül a 
dokumentumok ügyfélpéldánya díjmentesen elérhető. 

Az elektronikus formában előállított, elektronikusan aláírt dokumentumokról egyszerű papír alapú 
másolat, valamint elektronikus és hiteles papír alapú kiadmány kérhető, a jelen Hirdetményben 
foglalt díjazás szerint. 
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VII. 2011. április 1-ét követően egyedüli kötelezett elhunyt ügyfelek megörökölt kölcsöneivel 

kapcsolatban nyújtott kedvezmények az örökös(ök) részére 
 
2011. szeptember 29-től a számlakezeléssel összefüggő költségeket és díjakat az Önkéntes 
Nyugdíjpénztári tagoknak nyújtott személyi kölcsön devizanemétől függetlenül forintban számítja fel az 
OTP Bank.  
 

Megnevezés Mértéke Esedékessége 

Ügyintézési díj 0,- Ft  
Egyedüli kötelezett elhunyt ügyfél örököse 
adóscserével a kölcsön kötelembe belép. 

Előtörlesztési díj 
teljes előtörlesztés esetén 
(2017. november 19-ig 
Ügyintézési díj) 

0,- Ft 
Egyedüli kötelezett elhunyt ügyfél örököse a 
hitelt teljes összegben előtörleszti. 

Levelezési költség és 
levelezési díj 

0,- Ft 

A halálesetről való hitelt érdemlő 
tudomásszerzéstől kezdve, a hagyatéki 
végzés jogerőre emelkedését követő 30. 
napig Bezárólag a Bank nem számítja 
fel/utólagosan jóváírja. 

Hátralékos tartozásokkal 
kapcsolatos banki 
tevékenység díja 
(Monitoring tevékenység 
díja, 2015. január 31-ig 
megkötött szerződések 
esetében Monitoring 
tevékenység költsége) 

0,- Ft 

A halálesetről való hitelt érdemlő 
tudomásszerzéstől kezdve, a hagyatéki 
végzés jogerőre emelkedését követő 30. 
napig bezárólag a Bank nem számítja 
fel/utólagosan jóváírja. 

Késedelmi kamat 
A halálesetről való hitelt érdemlő tudomásszerzéstől kezdve, a hagyatéki 
végzés jogerőre emelkedését követő 30. napig bezárólag a Bank a 
késedelmi kamatot nem számít fel/utólagosan jóváírja. 

 
 

VIII. 2011. július 1-ét követően egyedüli kötelezett elhunyt ügyfelek kölcsöneinek lejárat előtti 
teljes előtörlesztése (végtörlesztése) kapcsán nyújtott kedvezmény 

 
2011. szeptember 29-től a számlakezeléssel összefüggő költségeket és díjakat az Önkéntes 
Nyugdíjpénztári tagoknak nyújtott személyi kölcsön devizanemétől függetlenül forintban számítja fel az 
OTP Bank.  
 

Megnevezés Mértéke Esedékessége 

Előtörlesztési díj 
teljes előtörlesztés esetén 
(2017. november 19-ig 
Ügyintézési díj) 

0,- Ft 

Egyedüli kötelezett elhunyt ügyfelek esetén, a 
halálesetről való hitelt érdemlő 
tudomásszerzés és a hagyatéki eljárás 
lezárta közti időszakban a hitelszámlára 
beérkező, a fennálló kölcsön tartozással 
megegyező összegű vagy azt meghaladó 
mértékű befizetések automatikusan – külön 
rendelkezés nélkül – a kölcsön teljes 
előtörlesztésére (végtörlesztésére) kerülnek 
elszámolásra, amely után előtörlesztési díjat a 
Bank nem számít fel. 
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IX. Tájékoztatás Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott Személyi kölcsönökkel 

kapcsolatban 
 
Az OTP Bank a 2013. szeptember 1. – 2014. január 31. közötti időszakban szerződött és folyósított 
Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott forint alapú Személyi kölcsöneire vonatkozóan az alábbi 
tájékoztatást adja: 
 
Azon a Bank portfoliójában lévő ügyletek esetén, ahol a szerződésben a referencia kamat mértéke 
technikai okok miatt nem került feltüntetésre, a Bank az egyedi szerződésben megjelölt ügyleti kamatláb 
mértékkel egyező kamatot számít fel a kölcsön teljes futamidejére, melynek mértéke: 
 

200.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedő kölcsönösszeg esetén évi 10,75% 
1.000.001 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedő kölcsönösszeg esetén évi 10,25%.  

 
Az Ügyfelek 2014. szeptember havi törlesztő részletük esedékességétől a szerződésben feltüntetett, 
fenti mértékű kamatot fizetik. 
 
Az Ügyfelek által a 2014. augusztus havi törlesztőrészlet esedékességének napjáig megfizetett, az 
egyedi kölcsönszerződés és az adott szerződésre irányadó, „Az OTP Bank Önkéntes Nyugdíjpénztári 
tagoknak nyújtott személyi kölcsön feltételeiről” című Hirdetményben közzétett ügyleti kamatláb 
különbözetből származó túlfizetést a Bank 2014. augusztus 29-én az Ügyfelek kölcsön törlesztésére 
kijelölt fizetési számláin történő jóváírás útján visszatérítette. 
 
 

X. A természetes személyek adósságrendezéséhez kapcsolódó tájékoztatás 
 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy azon ügyfelek esetében, akik adósként vagy adóstársként 
adósságrendezési eljárás (Magáncsőd) hatálya alatt állnak, illetőleg adósságrendezési eljárást 
kezdeményeztek, a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 26. § 
(10) bekezdése alapján, az adósságrendezési eljárással érintett hitel- vagy kölcsönszerződésükkel 
kapcsolatosan szerződésmódosításra nem kerülhet sor. 
 
Amennyiben a Bank és az Adós közötti jogviszony fennállása alatt az Adós a természetes személyek 
adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési (Magáncsőd védelmi) 
eljárást kezdeményez, a szerződésre jelen Hirdetmény rendelkezéseit a „Hirdetmény a természetes 
személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás 
(Magáncsőd) hatálya alatt, lakossági ügyfelek esetében alkalmazott kamat- díj- és költségekről” című 
Hirdetményben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
 

XI. Deviza alapú Önkéntes Nyugdíjpénztári tagoknak nyújtott Személyi kölcsönök rögzített 
árfolyamának alkalmazása 

 
Az OTP Bank a deviza alapú kölcsönszerződések esetében az egyes fogyasztói 
kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről 
szóló 2015. évi CXLV. törvény 23. § (1) bekezdése szerint, 2015. október 5. napjától a forintban 
meghatározott esedékes törlesztőrészletet a 2015. évi CXLV törvény 23. § (3) bekezdésben 
meghatározott elszámolással, a 2015. augusztus 19. napján az MNB által hivatalosan jegyzett 
devizaárfolyam alkalmazásával állapítja meg, kivéve, ha az Adós a 2015. évi CXLV. törvény 13. §-a 
szerint kezdeményezi a devizaalapú kölcsönszerződése forintosításának mellőzését. 
 
Az OTP Bank a deviza alapú kölcsönszerződések esetében 2015. október 8. napjától 2015. november 
30. napjáig – azon ügyfelek esetén, akik nem kezdeményezték a devizaalapú kölcsönszerződésük 
forintosításának mellőzését – a forintban meghatározott esedékes törlesztőrészlet megállapítása során 
– a fenti szabály alkalmazása mellett – a 2015. augusztus 19. napján az MNB által hivatalosan jegyzett 
devizaárfolyamot alkalmazta. 
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Azon deviza alapú kölcsönszerződések esetében, melyekre az egyes fogyasztói 
kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről 
szóló 2015. évi CXLV. törvény szerinti szerződésmódosítás hatályba lép (a továbbiakban: forintosított 
személyi kölcsön), a szerződés-módosítás hatályba lépésének időpontjától kezdődően a jelen 
Hirdetmény forintra váltott Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott Személyi kölcsönre 
meghatározott rendelkezései az irányadóak. 
 
 
Közzététel: 2020. február 15. 
 

OTP Bank Nyrt. 


