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Hirdetmény az OTP Bank személyi kölcsön, Fészekrakó és Közalkalmazotti 
személyi kölcsön felfüggesztett termékének feltételeiről 

Közzététel: 2020. április 1. Hatályos 2020. április 1. 

(Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2020. március 23-tól hatályos Hirdetményt.) 

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

Jelen Hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Személyi kölcsön, valamint Fészekrakó és Közalkalmazotti Személyi kölcsön 

felfüggesztett termékeinek konstrukciós feltételeit tartalmazza, amelyek keretében nem történik új szerződéskötés, illetve új 

igénylés befogadás.  

 
 
I.1. (A) Személyi kölcsön igénylés feltételei és a hiteldíj mértéke a 2007. február 12-től 2007. április 9-ig rögzített 
személyi kölcsönöknél kamatkedvezményre jogosult ügyfelek esetén********, svájci frank, forint és euró alapú 
kölcsön esetén  
 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 
299 999 

300 000 - 
600 000 

600 001 -  
1 600 000 

1 600 001 - 
3 000 000 

3 000 001-  5 000 000 

 
Ügyleti 
kamat évi 
% (forint 
alapú 
kölcsön 
esetén 
kamatperió
dusonként 
változtathat
ó, svájci 
frank és 
euró alapú 
kölcsön 
esetén fix) 

 

 

Forint alapú 
kölcsön esetén  

A-típusú ügyfelek* részére 

16,54% 16,54% 16,54% 16,54% 16,54% 

B-típusú ügyfelek* részére 

19,03% 19,03% 19,03% 19,03% 19,03% 

Euro alapú 

kölcsön esetén 
- 16,98% 15,48% 13,78% 10,78% 

Svájci frank 

alapú kölcsön 

esetén 

- 14,36% 13,36% 12,16% 8,91% 

Kezelési költség az 
induló kölcsön 
összegre vetített 
(fix) 
 

A beszedés OTP 
Banknál vezetett 
lakossági 
bankszámláról 
történik 

Forint alapú kölcsön 
esetén  

havi 0,25%, 

minimum havi 800 Ft 

Euro alapú kölcsön 
esetén 

havi 0,19%, 

minimum havi  2,5 EUR 

Svájci frank alapú kölcsön 
esetén 

havi 0,23%, 

minimum havi 4 CHF 

Hitelkeret beállítási 
jutalék az induló 
kölcsönösszegre 
vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből 
fizetendő (egyszeri) 

 A folyósítás OTP 
Banknál vezetett 
lakossági 
bankszámlára 
történik  

Forint alapú kölcsön 
esetén 

4,75%, minimum 5 500 Ft 

  maximum 100 000 Ft 

Euro alapú kölcsön 
esetén 

1%,   minimum 16 EUR 

maximum 300 EUR 

 

 

Svájci frank alapú kölcsön 
esetén 

 

A-típusú ügyfelek* részére 

1,95%, minimum  60 CHF 

 maximum 470 CHF 

B-típusú ügyfelek* részére 

2,50%, minimum 80 CHF 

maximum 470 CHF 
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Teljes Hiteldíj 
Mutató (THM) *** 

Forint alapú kölcsön 
esetén 

25,09%- 59,76% 

Euro alapú kölcsön 
esetén 

16,19% - 27,91% 

Svájci frank alapú kölcsön 
esetén 

15,33% - 31,48% 

Futamidő 

Forint alapú személyi kölcsön 
esetén 

12-72 hónap 

Euro és Svájci frank alapú 
személyi kölcsön esetén 

15-72 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

I.1. (B) Személyi kölcsön igénylés feltételei és a hiteldíj mértéke a 2007. február 12-től 2007. április 9-ig rögzített 
személyi kölcsönöknél kamatkedvezményre jogosult ügyfelek esetén********, svájci frank, és euró alapú kölcsön 
esetén, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott5 szerződések esetében 
 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 
299 999 

300 000 - 
600 000 

600 001 -  
1 600 000 

1 600 001 - 
3 000 000 

3 000 001-  5 000 000 

Ügyleti kamat 

évi % (svájci 

frankról és 

euróról forintra 

váltott kölcsön 

esetén fix) 

euróról 

forintra 

váltott 

kölcsön 

esetén: 

- 16,98% 15,48% 13,78% 10,78% 

svájci 

frankról 

forintra 

váltott 

kölcsön 

esetén: 

- 14,36% 13,36% 12,16% 8,91% 

Kezelési költség 
a folyósított 
forint 
kölcsönösszegre 
vetített (fix) 
 
A beszedés 
OTP Banknál 
vezetett 
lakossági 
bankszámláról 
történik 
 

euróról forintra váltott kölcsön 
esetén: 

havi 0,19%, 
minimum havi 773 HUF 

svájci frankról forintra váltott 
kölcsön esetén: 

havi 0,23%, 
minimum havi 1 148 HUF 

Futamidő  
Euróról és svájci frankról 
forintra váltott személyi 
kölcsön esetén 

15-132 hónap 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

 

 

I.2. (A) A Standard Forint és Svájci frank alapú, valamint a forintban fix törlesztő részletű***** svájci frank alapú 
személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2007. április 10-től 2007. augusztus 19-ig rögzített 
ügyletek esetében valamint a 2007. április 10-től 2007. szeptember 30-ig tartó akciós időszakokban rögzített személyi 
kölcsön ügyletek standard kamata svájci frank alapú és forintban fix törlesztő részletű svájci frank alapú, valamint 
forint alapú kölcsönöknél 

 

Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

 
Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 

 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 
299 999 

300 000 - 
1 000 000 

1 000 001 -   
3 000 000 

3 000 001-  5 000 000 

Ügyleti kamat évi % 
(forint alapú kölcsön 
esetén 
kamatperiódusonként 
változtatható, svájci 
frank alapú kölcsön 
esetén fix) ********* 

 

 

Forint 
alapú 
kölcsön 
esetén  

A-típusú ügyfelek* részére 

18,04% 17,04% 16,04% 15,04% 

B-típusú ügyfelek* részére 

20,53% 19,53% 18,53% 17,53% 

Svájci 

frank 

alapú 

kölcsön 

esetén 

- 12,00% 10,75% 9,90% 

Kezelési költség az induló 
kölcsön összegre vetített 
(fix) 
A beszedés OTP Banknál 
vezetett lakossági 
bankszámláról történik 

Forint alapú 
kölcsön esetén  
 
 

havi 0,25%, 
minimum havi 625  Ft 
 

Svájci frank alapú 
kölcsön esetén 

havi 0,25% 

Hitelkeret beállítási jutalék 
az induló kölcsönösszegre 
vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből 
fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál 
vezetett lakossági 
bankszámlára történik  

Forint alapú 
kölcsön esetén**** 

4,00%,  minimum 10 000 Ft 
             maximum 25 000 Ft 

 
 
Svájci frank alapú 
kölcsön esetén 

A-típusú ügyfelek* részére 

1,95%,  minimum  60 CHF 
             maximum 160 CHF 

B-típusú ügyfelek* részére 

2,50%,  minimum  80 CHF 
             maximum 160 CHF 

Teljes Hiteldíj Mutató 
(THM) ***  
 

Forint alapú 
kölcsön esetén 

22,57%- 72,54 % 

Svájci frank alapú 
kölcsön esetén 

16,38% - 28,64 % 

Futamidő 

 
HUF esetén 12-72 hónap 
CHF esetén 15-72 hónap 
 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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I.2. (B)  A Standard Svájci frank alapú, valamint a forintban fix törlesztő részletű***** svájci frank alapú személyi 
kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2007. április 10-től 2007. augusztus 19-ig rögzített ügyletek 
esetében, valamint a 2007. április 10-től 2007. szeptember 30-ig tartó akciós időszakokban rögzített személyi kölcsön 
ügyletek standard kamata svájci frank alapú és forintban fix törlesztő részletű svájci frank alapú, valamint, a 2015. 
évi CXLV. törvény alapján forintra váltott5 szerződések esetében 

 

Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

 
 
I.3. (A) Standard euro alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2007. augusztus 19-ig 
igényelt kölcsönöknél 
 
Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

300 000 - 
600 000 

600 001 -  

1 000 000 

1 000 001-  
1 600 000 

1 600 001 - 
3 000 000 

3 000 001 -  
5 000 000 

Ügyleti kamat évi %  

(fix)*********  

 

16,96% 15,46% 15,46% 13,76% 10,76% 

Kezelési költség az induló kölcsön 
összegre vetített (fix) 
 

A beszedés OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámláról történik 

 

havi 0,19%, 

minimum havi 2,5 EUR 

Hitelkeret beállítási jutalék az induló 
kölcsönösszegre vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből fizetendő (egyszeri) 

 A folyósítás OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámlára történik  

 

 

1%, minimum  16 EUR 

       maximum 300 EUR 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 –  
299 999 

300 000 - 
1 000 000 

1 000 001 -   
3 000 000 

3 000 001-  5 000 000 

Ügyleti kamat 
évi %, (svájci 
frankról 
forintra váltott 
kölcsön 
esetén fix) 
********* 
 

svájci 

frankról 

forintra 

váltott 

kölcsön 

esetén: 

- 12,00% 10,75% 9,90% 

Kezelési költség a 
folyósított forint 
kölcsönösszegre 
vetített (fix) 
A beszedés OTP 
Banknál vezetett 
lakossági 
bankszámláról 
történik 

svájci frankról forintra 
váltott kölcsön 
esetén: 

havi 0,25% 

Futamidő 
svájci frankról forintra váltott kölcsön esetén: 15-132 hónap 
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Teljes Hiteldíj Mutató (THM) *** 17,30% - 29,01% 

Futamidő 

 
15-72 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 

 

I.3. (B) Standard euro alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2007. augusztus 19-ig 
igényelt kölcsönöknél, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott5 szerződések esetében 
 
Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

300 000 - 
600 000 

600 001 -  

1 000 000 

1 000 001-  
1 600 000 

1 600 001- 
3 000 000 

3 000 001-  5 000 000 

Ügyleti kamat évi %  

(fix)*********  

 

16,96% 15,46% 15,46% 13,76% 10,76% 

Kezelési költség a folyósított forint 
kölcsönösszegre vetített (fix) 
 

A beszedés OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámláról történik 

 

havi 0,19%, 

minimum havi 773 HUF 

Futamidő 

 
15-132 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 

I.4. (A) Standard euro alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2007. augusztus 20-tól 
2007. augusztus 31-ig igényelt kölcsönöknél 
 
Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

300 000-  

600 000 

600 001- 
1 000 000 

1 000 001-  
1 600 000 

1 600 001- 
3 000 000 

3 000 001-  5 000 000 

Ügyleti kamat évi %  

(fix)********* 

 

17,98% 16,48% 16,48% 14,78% 11,78% 

Kezelési költség az induló kölcsön 
összegre vetített (fix) 
 

A beszedés OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámláról történik 

 

havi 0,19%, 

minimum havi 2,5 EUR  

Hitelkeret beállítási jutalék az induló 
kölcsönösszegre vetített, a 
folyósított kölcsönösszegből 
fizetendő (egyszeri) 

 A folyósítás OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámlára történik  

 

 

 

 

1%, minimum  16 EUR  

      maximum 300 EUR 
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Teljes Hiteldíj Mutató (THM) *** 

 
17,08% - 29,01% 

Futamidő 

 
15-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 

 

I.4. (B) Standard euro alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2007. augusztus 20-tól 
2007. augusztus 31-ig igényelt kölcsönöknél, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott5 szerződések 
esetében 
 
Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

 
 
I.5. (A) Standard euro alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2007. szeptember 1-jétől 
2007. december 31-ig folyósított kölcsönökre  
 
Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

300 000 – 
600  000 

600 001 -  

1 000 000 

1 000 001 -  
1 600 000 

1 600 001 - 
3 000 000 

3 000 001 -   

5 000 000 

Ügyleti kamat évi %  

(fix)********* 

 

17,45% 15,95% 15,95% 14,25% 11,25% 

Kezelési költség az induló kölcsön 
összegre vetített (fix) 
 

A beszedés OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámláról történik 

 

havi 0,19%, 

minimum havi 2,5 EUR 

Hitelkeret beállítási jutalék az induló 
kölcsönösszegre vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből fizetendő (egyszeri) 

 A folyósítás OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámlára történik  

 

 

 

1%, minimum  16  EUR 

       maximum 300 EUR 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

300 000 –  

600 000 

600 001 -  

1 000 000 

1 000 001 -  

1 600 000 

1 600 001 -  

3 000 000 

3 000 001 -   

5 000 000 

Ügyleti kamat évi %  

(fix)********* 

 

17,98% 16,48% 16,48% 14,78% 11,78% 

Kezelési költség a folyósított forint 
kölcsönösszegre vetített (fix) 
 

A beszedés OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámláról történik 

 

havi 0,19%, 

minimum havi 773 HUF 

Futamidő 

 
15-132 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  
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Teljes Hiteldíj Mutató (THM) *** 

 
17,08% - 29,16% 

Futamidő 

 
15-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 

I.5. (B) Standard euró alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2007. szeptember 1-jétől 
2007. december 31-ig folyósított kölcsönökre, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott5 szerződések 
esetében  
 
Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

300 000- 
600 000 

600 001- 
1 000 000 

1 000 001 -  
1 600 000 

1 600 001 - 
3 000 000 

3 000 001 -  5 000 000 

Ügyleti kamat évi %  

(fix)********* 

 

17,45% 15,95% 15,95% 14,25% 11,25% 

Kezelési költség a folyósított forint 
kölcsönösszegre vetített (fix) 
 

A beszedés OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámláról történik 

 

havi 0,19%, 

minimum havi 773 HUF 

Futamidő 

 
15-132 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 
 

I.6. (A) A Standard Forint és Svájci frank alapú, valamint a forintban fix törlesztő részletű***** svájci frank alapú 
személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2007. augusztus 20-tól 2008. április 14-ig rögzített 
ügyletek esetében, valamint a 2007. február 12-től 2007. április 9-ig tartó akciós időszakokban rögzített személyi 
kölcsön ügyletek standard kamata, svájci frank alapú és forintban fix törlesztő részletű svájci frank alapú, valamint 
forint alapú kölcsönöknél, valamint a 2007. október 1-től 2008. április 14-ig tartó akciós időszakokban rögzített 
személyi kölcsön ügyletek standard kamata, svájci frank alapú és forintban fix törlesztő részletű svájci frank alapú 
kölcsönöknél  

Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 
299 999 

300 000 - 
999 999 

1 000 000 -  
3 000 000 

3 000 001-  5 000 000 

Ügyleti kamat évi % 
(forint alapú kölcsön 
esetén 
kamatperiódusonként 
változtatható, svájci 
frank alapú kölcsön 
esetén fix)********* 

 

 

Forint alapú 
kölcsön 
esetén  

A-típusú ügyfelek* részére 

18,04% 17,04% 16,04% 15,04% 

B-típusú ügyfelek* részére 

20,53% 19,53% 18,53% 17,53% 

Svájci frank 

alapú kölcsön 

esetén 

- 12,50% 11,25% 10,40% 

 
Kezelési költség az 
induló kölcsön 
összegre vetített (fix) 
A beszedés OTP 

 
 
Forint alapú kölcsön esetén  
 
 

 
havi 0,25%, 
minimum havi 625  Ft  
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Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

I.6. (B) A Standard Svájci frank alapú, valamint a forintban fix törlesztő részletű***** svájci frank alapú személyi 
kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2007. augusztus 20-tól 2008. április 14-ig rögzített ügyletek 
esetében, 

valamint a 2007. február 12-től 2007. április 9-ig tartó akciós időszakokban rögzített személyi kölcsön ügyletek 
standard kamata, svájci frank alapú és forintban fix törlesztő részletű svájci frank alapú kölcsönöknél, valamint 

a 2007. október 1-től 2008. április 14-ig tartó akciós időszakokban rögzített személyi kölcsön ügyletek standard 
kamata, svájci frank alapú és forintban fix törlesztő részletű svájci frank alapú kölcsönöknél,  a 2015. évi CXLV. 
törvény alapján forintra váltott5 szerződések esetében  

 

Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

Banknál vezetett 
lakossági 
bankszámláról 
történik 

Svájci frank alapú kölcsön 
esetén 

havi 0,25% 

 
Hitelkeret beállítási 
jutalék az induló 
kölcsönösszegre 
vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből 
fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP 
Banknál vezetett 
lakossági 
bankszámlára 
történik  

Forint alapú kölcsön 
esetén**** 

4,00%,  minimum 10 000 Ft, 
             maximum 25 000  Ft 

 
 
 
 
Svájci frank alapú kölcsön 
esetén 

A-típusú ügyfelek* részére 

1,95%,  minimum  60 CHF 
             maximum 160 CHF 

B-típusú ügyfelek* részére 

2,50%,  minimum  80 CHF 
             maximum 160 CHF 

 
 
 
 
Teljes Hiteldíj Mutató 
(THM)***  
(1 millió forint 
összegű, 60 hónap 
futamidejű kölcsön 
esetén) 
 
 
 

 
 
 
Új kölcsönigénylés esetén  
 
 

 
Forint alapú 
kölcsön esetén 

A-típusú ügyfelek* 
esetén: 25,18% 
B-típusú ügyfelek* 
esetén: 28,16% 

Svájci frank 
alapú kölcsön 
esetén 

A-típusú ügyfelek* 
esetén: 18,93% 
B-típusú ügyfelek* 
esetén: 19,24%  

 
Meglévő fogyasztási hitelek 
kiváltására igényelt kölcsön 
esetén 

 
Forint alapú 
kölcsön esetén 

A-típusú ügyfelek* 
esetén: 24,06% 
B-típusú ügyfelek* 
esetén: 26,99% 

Svájci frank 
alapú kölcsön 
esetén 

A-típusú ügyfelek* 
esetén: 18,26% 
B-típusú ügyfelek* 
esetén: 18,26% 

Futamidő 
HUF esetén 12-84 hónap 
CHF esetén 15-84 hónap 
 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 
299 999 

30 000 - 
999 999 

1 000 000 -  
3 000 000 

3 000 001- 5 000 000 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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I.7. (A) A Standard Forint és Svájci frank alapú, valamint a forintban fix törlesztő részletű***** svájci frank alapú 
személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2008. április 15-től 2008. október 31-ig rögzített 
ügyletek esetében, valamint a 2007. október 1-től 2008. október 31-ig tartó akciós időszakokban rögzített akciós 
forint alapú személyi kölcsön ügyletek standard kamata valamint a 2008. április 15-től 2008. október 31-ig tartó 
akciós időszakokban rögzített akciós személyi kölcsön ügyletek standard kamata svájci frank alapú és forintban fix 
törlesztő részletű svájci frank alapú kölcsönöknél 

Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 
299 999 

300 000 - 
999 999 

1 000 000 -  
3 000 000 

3 000 001-  5 000 000 

Ügyleti kamat évi % 
(forint alapú kölcsön 
esetén 
kamatperiódusonként 
változtatható, svájci 
frank alapú kölcsön 
esetén fix)********* 

 

 

Forint alapú 
kölcsön 
esetén  

A-típusú ügyfelek* részére 

18,79% 17,79% 16,79% 15,79% 

B-típusú ügyfelek* részére 

21,28% 20,28% 19,28% 18,28% 

Svájci frank 

alapú kölcsön 

esetén 

- 13,00% 11,75% 10,90% 

 
Kezelési költség az induló 
kölcsön összegre vetített 
(fix) 
A beszedés OTP Banknál 
vezetett lakossági 
bankszámláról történik 

 
Forint alapú kölcsön 
esetén  
 
 

havi 0,25%, 
minimum havi 625 Ft  

Svájci frank alapú 
kölcsön esetén 

havi 0,25% 

 
Hitelkeret beállítási jutalék 
az induló kölcsönösszegre 
vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből fizetendő 
(egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál 
vezetett lakossági 
bankszámlára történik  

Forint alapú kölcsön 
esetén**** 

4,00%, minimum 12000 Ft 
 

 
 
Svájci frank alapú 
kölcsön esetén 

A-típusú ügyfelek* részére 

1,95%,  minimum  60  CHF 
             maximum 160  CHF 

B-típusú ügyfelek* részére 

2,50%,  minimum  80 CHF 
             maximum 160 CHF 

 
 
 

 
 

 
Forint alapú 
kölcsön esetén 

A-típusú ügyfelek* esetén: 
28,54% 

Ügyleti kamat évi % 
(svájci frankról 
forintra váltott 
kölcsön esetén 
fix)********* 

 

svájci frankról 

forintra váltott 

kölcsön 

esetén: 

- 12,50% 11,25% 10,40% 

Kezelési költség a 
folyósított forint 
kölcsönösszegre 
vetített (fix) 
A beszedés OTP 
Banknál vezetett 
lakossági 
bankszámláról 
történik 

svájci frankról forintra váltott 
kölcsön esetén: 

havi 0,25% 

Futamidő svájci frankról forintra váltott kölcsön esetén:15-132 hónap 
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Teljes Hiteldíj Mutató 
(THM) *** 
(1 millió forint összegű, 60 
hónap futamidejű kölcsön 
esetén) 
 
 
 

Új kölcsönigénylés 
esetén  
 
 

B-típusú ügyfelek* esetén: 
31,63% 

Svájci frank 
alapú kölcsön 
esetén 

A-típusú ügyfelek* esetén: 
20,62% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 
20,85%  

 
Meglévő fogyasztási 
hitelek kiváltására 
igényelt kölcsön esetén 

 
Forint alapú 
kölcsön esetén 

A-típusú ügyfelek* esetén: 
26,40% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 
29,39% 

Svájci frank 
alapú kölcsön 
esetén 

A-típusú ügyfelek* esetén: 
19,89% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 
19,89% 

Futamidő 

 
HUF esetén 12-84 hónap 
CHF esetén 15-84 hónap 
 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 

 

I.7. (B) A Standard Svájci frank alapú, valamint a forintban fix törlesztő részletű***** svájci frank alapú személyi 
kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2008. április 15-től 2008. október 31-ig rögzített ügyletek 
esetében, valamint a 2008. április 15-től 2008. október 31-ig tartó akciós időszakokban rögzített akciós személyi 
kölcsön ügyletek standard kamata svájci frank alapú és forintban fix törlesztő részletű svájci frank alapú 
kölcsönöknél, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott5 szerződések esetében 

 

Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 
299 999 

300 000 - 
999 999 

1 000 000 -  
3 000 000 

3 000 001-  5 000 000 

Ügyleti kamat évi 
% (svájci frankról 
forintra váltott 
kölcsön esetén 
fix)********* 

svájci frankról 

forintra váltott 

kölcsön esetén: 

- 13,00% 11,75% 10,90% 

 
Kezelési költség a 
folyósított forint 
kölcsönösszegre vetített 
(fix) 
A beszedés OTP 
Banknál vezetett 
lakossági bankszámláról 
történik 

svájci frankról forintra 
váltott kölcsön esetén: 

havi 0,25% 

Futamidő svájci frankról forintra váltott kölcsön esetén: 15-132 hónap 

 
 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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I.8. (A) Standard euro alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2008. január 1-jétől 2008. 
október 31-ig folyósított kölcsönökre 
 
Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

 
 
I.8. (B) Standard euró alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2008. január 1-jétől 2008. 
október 31-ig folyósított kölcsönökre, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott5 szerződések esetében 
 
Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

300 000 - 
600 000 

600 001 - 
1 000 000 

1 000 001 -  
1 600 000 

1 600 001 - 
3 000 000 

3 000 001 -  

5 000 000 

Ügyleti kamat évi %  

(fix) ********* 

 

18,58% 17,08% 17,08% 15,38% 12,38% 

Kezelési költség a folyósított forint 
kölcsönösszegre vetített (fix) 

A beszedés OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámláról történik 

 

havi 0,19%, 

minimum havi 773 HUF 

Futamidő 

 
15-132 hónap 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

300 000 - 
600 000 

600 001 - 
1 000 000 

1 000 001 -  
1 600 000 

1 600 001 - 
3 000 000 

3 000 001 -   
5 000 000 

Ügyleti kamat évi %  

(fix) ********* 

 

18,58% 17,08% 17,08% 15,38% 12,38% 

Kezelési költség az induló kölcsön összegre 
vetített (fix) 
 
A beszedés OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámláról történik 

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

Hitelkeret beállítási jutalék az induló 
kölcsönösszegre vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből fizetendő (egyszeri) 
 A folyósítás OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámlára történik  
 

 
 
1%, minimum 16 EUR 
      maximum 300 EUR 

 
 
 
 
Teljes 
Hiteldíj 
Mutató 
(THM)*** 

 
 

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

Új 
kölcsönig
énylés 
esetén  

 
A-típusú ügyfelek* esetén: 24,46% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 24,46% 

Meglévő 
fogyasztá
si hitelek 
kiváltásár
a igényelt 
kölcsön 
esetén 

 
A-típusú ügyfelek* esetén: 24,26% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 24,26% 

Futamidő 
 

15-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  
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Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 

 

I.9. (A) A Standard Forint és Svájci frank alapú, valamint a forintban fix törlesztő részletű***** svájci frank alapú 
személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2008. november 1-től 2009. március 8-ig rögzített és 
engedélyezett kölcsönök esetében 

 

Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

Feltételek  

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 
299 999 

300 000 - 
999 999 

1 000 000 -  
3 000 000 

3 000 001 -   
5 000 000 

Ügyleti kamat évi % 
(forint alapú kölcsön 
esetén 
kamatperiódusonként 
változtatható, svájci 
frank alapú kölcsön 
esetén fix) ********* 

 

 

Forint alapú 
kölcsön esetén  

A-típusú ügyfelek* részére 

18,79% 17,79% 16,79% 15,79% 

B-típusú ügyfelek* részére 

21,28% 20,28% 19,28% 18,28% 

Svájci frank 

alapú kölcsön 

esetén 

- 18,50% 17,25% 16,40% 

Kezelési költség az 
induló kölcsön 
összegre vetített (fix) 
A beszedés OTP 
Banknál vezetett 
lakossági 
bankszámláról 
történik 

 
Forint alapú kölcsön esetén  
 
 

havi 0,25%, 
minimum havi 625 Ft 

Svájci frank alapú kölcsön 
esetén 

havi 0,25% 

Hitelkeret beállítási 
jutalék az induló 
kölcsönösszegre 
vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből 
fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP 
Banknál vezetett 
lakossági 
bankszámlára 
történik  

Forint alapú kölcsön esetén**** 
4,00%, minimum 12 000 Ft, 
 

 
 
Svájci frank alapú kölcsön 
esetén 

A-típusú ügyfelek* részére 

1,95%, minimum  60  CHF 
             maximum 160 CHF 

B-típusú ügyfelek* részére 

2,50%, minimum  80 CHF 
            maximum 160 CHF 

 
 
 
 
Teljes Hiteldíj Mutató 
(THM) ***  
(1 millió forint 
összegű, 60 hónap 
futamidejű kölcsön 
esetén) 
 
 
 

 
 
Új 
kölcsönigénylés 
esetén  
 
 

 
Forint 
alapú 
kölcsön 
esetén 

A-típusú ügyfelek* esetén: 32,27% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 35,46% 

Svájci 
frank 
alapú 
kölcsön 
esetén 

A-típusú ügyfelek* esetén: 27,07% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 27,42%  

Meglévő 
fogyasztási 
hitelek 
kiváltására 
igényelt 
kölcsön esetén 

Forint 
alapú 
kölcsön 
esetén 

A-típusú ügyfelek* esetén: 30,01% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 33,10% 

Svájci 
frank 
alapú 

A-típusú ügyfelek* esetén: 26,32% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 26,32% 
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kölcsön 
esetén 

Futamidő 

 
HUF esetén 12-84 hónap 
CHF esetén 15-84 hónap 
 

 
Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak. 

 
 
I.9. (B) A Standard Svájci frank alapú, valamint a forintban fix törlesztő részletű***** svájci frank alapú személyi 
kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2008. november 1-től 2009. március 8-ig rögzített és 
engedélyezett kölcsönöknél, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott5 szerződések esetében 
 

Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 
299 999 

300 000 - 
999 999 

1 000 000 -  
3 000 000 

3 000 001-  5 000 000 

Ügyleti kamat 
évi %  (svájci 
frankról forintra 
váltott kölcsön 
esetén fix) 

********* 

svájci frankról 

forintra váltott 

kölcsön esetén: 

- 18,50% 17,25% 16,40% 

Kezelési költség a 
folyósított forint 
kölcsönösszegre 
vetített (fix) 
A beszedés OTP 
Banknál vezetett 
lakossági 
bankszámláról történik 

svájci frankról forintra 
váltott kölcsön esetén: 

havi 0,25% 

Futamidő 
 
svájci frankról forintra váltott kölcsön esetén:15-132 hónap 
 

 
 
I.10. (A) Standard euro alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2008. november 1-től 
2009. március 8-ig rögzített és engedélyezett kölcsönök esetében 
 
Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

300 000 – 
600 000 

600 001 -  

1 000 000 

1 000 001 - 

1 600 000 

1 600 001- 
3 000 000 

3 000 001 -  
5 000 000 

 

Ügyleti kamat évi %  

(fix) ********* 

 

17,58% 16,08% 16,08% 14,38% 11,38% 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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Kezelési költség az induló kölcsön 
összegre vetített (fix) 

A beszedés OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámláról történik 

 

havi 0,19%, 

minimum havi 2,5 EUR 

Hitelkeret beállítási jutalék az induló 
kölcsönösszegre vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből fizetendő (egyszeri) 

 A folyósítás OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámlára történik  

 

 

1%,minimum  16 EUR 

     maximum 300 EUR 

Teljes 
Hiteldíj 
Mutató 
(THM) *** 

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

Új 
kölcsönigénylés 
esetén  

A-típusú ügyfelek* esetén: 26,38% 

B-típusú ügyfelek* esetén: 26,38% 

Meglévő 
fogyasztási 
hitelek 
kiváltására 
igényelt 
kölcsön esetén 

 
A-típusú ügyfelek* esetén: 26,21% 

B-típusú ügyfelek* esetén: 26,21% 

Futamidő 15-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 

 

I.10. (B) Standard euró alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2008. november 1-től 
2009. március 8-ig rögzített és engedélyezett kölcsönöknél, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott5 
szerződések esetében 
 
Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

300 000 –  
600 000 

600 001 –  
1 000 000 

1 000 001-  
1 600 000 

1 600 001 - 
3 000 000 

3 000 001   -  
5 000 000 

 

Ügyleti kamat évi %  

(fix) ********* 

 

17,58% 16,08% 16,08% 14,38% 11,38% 

Kezelési költség a folyósított forint 
kölcsönösszegre vetített (fix) 
 

A beszedés OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámláról történik 

havi 0,19%, 

minimum havi 773 HUF 

Futamidő 

 
15-132 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 

 

I.11. (A) Akciós Forint és Euró alapú, valamint a forintban fix törlesztő részletű***** euró alapú személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2009. március 9-től 2009. április 30-ig rögzített és engedélyezett 
kölcsönök esetében, euró alapú és forintban fix törlesztő részletű euró alapú, valamint forint alapú kölcsönöknél  
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Érvényes a 2009. március 9-től 2009. április 30-ig rögzített új forint és euró alapú személyi kölcsön és a forintban fix törlesztő 
részletű***** euró alapú személyi kölcsön igénylésekre, valamint a C-hitel, folyószámlahitel, áruvásárlási és szolgáltatási 
gyorskölcsön, személyi kölcsön, tartozásrendező kölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás személyi kölcsönre 
történő kiváltásakor. Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja 
tartalmazza. 

Az akciós kedvezmények más személyi kölcsön kedvezménnyel nem vonhatók össze.  

Akciós kölcsön igénylése esetén az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig 
eltekintünk. 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100  000 – 
299 999 

300 000 - 
999 999 

1 000 000 -  
3 000 000 

3 000 001 -   
5 000 000 

Ügyleti kamat évi % 
(forint alapú kölcsön 
esetén 
kamatperiódusonként 
változtatható, euró 
alapú kölcsön esetén 
fix) 

Forint alapú 
kölcsön esetén  

A-típusú ügyfelek* részére 

17,29% 16,29% 15,29% 14,29% 

B-típusú ügyfelek* részére 

18,29% 17,29% 16,29% 15,29% 

Euró alapú 

kölcsön esetén 

A-típusú ügyfelek* részére 

- 14,41% 13,41% 12,41% 

B-típusú ügyfelek* részére 

- 15,41% 14,41% 13,41% 

 
Kezelési költség az 
induló kölcsön 
összegre vetített (fix) 
A beszedés OTP 
Banknál vezetett 
lakossági 
bankszámláról 
történik 

 
Forint alapú kölcsön esetén 
 

 
havi 0,25%, 
minimum havi 1 250 Ft  
 

Euró alapú kölcsön esetén 

 
havi 0,25%,  
minimum havi 5 EUR 
 

 
Hitelkeret beállítási 
jutalék az induló 
kölcsönösszegre 
vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből 
fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP 
Banknál vezetett 
lakossági 
bankszámlára 
történik  

 
Forint alapú kölcsön esetén 
 

 
4,00%, minimum 12 000 Ft 
 

 
 
Euró alapú kölcsön esetén 

4,00%, minimum 44 EUR 

 
 
Teljes Hiteldíj Mutató 
(THM) ***  
(1 millió forint 
összegű, 60 hónap 
futamidejű kölcsön 
esetén) 
 
 
 

 
 
Új 
kölcsönigénylés 
esetén  
 
 

 
Forint 
alapú 
kölcsön 
esetén 

A-típusú ügyfelek* esetén: 30,39% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 31,64% 

 
Euró 
alapú 
kölcsön 
esetén 

A-típusú ügyfelek* esetén: 26,37% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 27,59%  

 
Meglévő 
fogyasztási 
hitelek 
kiváltására 
igényelt 
kölcsön esetén 

 
Forint 
alapú 
kölcsön 
esetén 

A-típusú ügyfelek* esetén: 28,22% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 29,43% 

 A-típusú ügyfelek* esetén: 24,46% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 25,64% 
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Euró 
alapú 
kölcsön 
esetén 

Futamidő 
HUF esetén 13-84 hónap  
EUR esetén 13-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

I.11. (B) Akciós Euró alapú, valamint a forintban fix törlesztő részletű***** euró alapú személyi kölcsön igénylésének 
feltételei és a hiteldíj mértéke a 2009. március 9-től 2009. április 30-ig rögzített és engedélyezett kölcsönök esetében, 
euró alapú és forintban fix törlesztő részletű euró alapú, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott5 
szerződések esetében  

 

Érvényes a 2009. március 9-től 2009. április 30-ig rögzített új euró alapú személyi kölcsön és a forintban fix törlesztő 
részletű***** euró alapú személyi kölcsön igénylésekre, valamint a C-hitel, folyószámlahitel, áruvásárlási és szolgáltatási 
gyorskölcsön, személyi kölcsön, tartozásrendező kölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás személyi kölcsönre 
történő kiváltásakor. Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja 
tartalmazza. 

Az akciós kedvezmények más személyi kölcsön kedvezménnyel nem vonhatók össze.  

Akciós kölcsön igénylése esetén az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig 
eltekintünk. 

 
 
I.12. (A) A Standard euro alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2009. március 9-től 
2009. április 30-ig rögzített és engedélyezett kölcsönök esetében 
 
Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

300 000 - 
600 000 

600 001 - 
1 000 000 

1 000 001 -  
1 600 000 

1 600 001 - 
3 000 000 

3 000 001 -   
5 000 000 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 
299 999 

300 000 - 
999 999 

1 000 000 -  
3 000 000 

3 000 001-  5 000 000 

Ügyleti kamat évi % 
(euróról forintra 
váltott kölcsön esetén 
fix) 

Euróról forintra váltott 

kölcsönök esetében 

A-típusú ügyfelek* részére 

- 14,41% 13,41% 12,41% 

B-típusú ügyfelek* részére 

  - 15,41% 14,41% 13,41% 

Kezelési költség a folyósított 
forint kölcsönösszegre 
vetített (fix) 
A beszedés OTP Banknál 
vezetett lakossági 
bankszámláról történik 

Euróról forintra váltott kölcsönök 
esetében 

 
havi 0,25%,  
minimum havi 1 546 HUF 
 

Futamidő Euróról forintra váltott kölcsönök esetében 13-132 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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Ügyleti kamat évi % 

(fix) 

 

17,58% 16,08% 16,08% 14,38% 11,38% 

Kezelési költség az induló kölcsön összegre 
vetített (fix) 
 
A beszedés OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámláról történik 

 
havi 0,25%, 
minimum havi 5 EUR 

Hitelkeret beállítási jutalék az induló 
kölcsönösszegre vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből fizetendő (egyszeri) 
 A folyósítás OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámlára történik  

 
4,00%, minimum 44 EUR 

 
 
 

Teljes Hiteldíj Mutató 
(THM) ***  
(1 millió forint összegű, 
60 hónap futamidejű 
kölcsön esetén) 

Új kölcsönigénylés 
esetén  

A-típusú ügyfelek* esetén: 29,65% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 29,65% 

Meglévő fogyasztási 
hitelek kiváltására 
igényelt kölcsön esetén 

A-típusú ügyfelek* esetén: 27,65% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 27,65% 

Futamidő 
Normál futamidejű kölcsön 
esetén 

13-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 

 

I.12. (B) A Standard euro alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2009. március 9-től 
2009. április 30-ig rögzített és engedélyezett kölcsönöknél, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott5 
szerződések esetében 
 
Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

 

 

I.13. (A) A Standard Svájci frank alapú, valamint a forintban fix törlesztő részletű***** svájci frank alapú személyi 
kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2009. március 9-től 2009. április 30-ig rögzített és 
engedélyezett kölcsönök esetén 

Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 –  
299 999 

300 000 -   
999 999 

1 000 000 -   
3 000 000 

3 000 001-  5 000 000 

Ügyleti kamat évi % 

(fix) 

 

 
 
- 

18,50% 17,25% 16,40% 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

300 000 - 
600 000 

600 001 - 
1 000 000 

1 000 001 -  
1 600 000 

1 600 001 - 
3 000 000 

3 000 001 -   
5 000 000 

Ügyleti kamat évi % 

(fix) 

 

17,58% 16,08% 16,08% 14,38% 11,38% 

Kezelési költség a folyósított forint 
kölcsönösszegre vetített (fix) 
 
A beszedés OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámláról történik 

havi 0,25%, 
minimum havi 1 546 Ft 

Futamidő Forintra váltott kölcsön esetén 13-132 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  
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Kezelési költség az induló kölcsön összegre vetített (fix) 
 
A beszedés OTP Banknál vezetett lakossági bankszámláról 
történik 

havi 0,25% 

Hitelkeret beállítási jutalék az induló kölcsönösszegre vetített, a 
folyósított kölcsönösszegből fizetendő (egyszeri) 
A folyósítás OTP Banknál vezetett lakossági bankszámlára 
történik 
 

A-típusú ügyfelek* részére 

1,95%,  minimum  60 CHF 
             maximum 160 CHF 

B-típusú ügyfelek* részére 

2,50%,  minimum  80 CHF 
             maximum 160 CHF 

 
Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

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

 
 

 
Új kölcsönigénylés esetén 
 

A-típusú ügyfelek* esetén: 27,07% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 27,42%  

Meglévő fogyasztási hitelek 
kiváltására igényelt kölcsön 
esetén 

A-típusú ügyfelek* esetén: 26,45% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 26,45% 

Futamidő CHF esetén 13-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 
 
I.13. (B) A Standard Svájci frank alapú, valamint a forintban fix törlesztő részletű***** svájci frank alapú személyi 
kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2009. március 9-től 2009. április 30-ig rögzített és 
engedélyezett kölcsönöknél, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott5 szerződések esetében 

Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

 

 

I.14. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2009. május 1-től 2009. 
szeptember 30-ig rögzített és engedélyezett kölcsönök esetében 

 

Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatásától 1,6 millió Ft igényléséig eltekintünk. 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 –  
299 999 

300 000 –  
999 999 

1 000 000 -   
3 000 000 

3 000 001-  5 000 000 

Ügyleti kamat évi % 

(fix) 

 

- 18,50% 17,25% 16,40% 

Kezelési költség a folyósított forint kölcsönösszegre vetített (fix) 
 
A beszedés OTP Banknál vezetett lakossági bankszámláról 
történik 

havi 0,25% 

Futamidő 
svájci frank alapú kölcsönről forintra váltott kölcsön 
esetén 13-132 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 –  
299 999 

300 000 -  
999 999 

1 000 000 -   
3 000 000 

3 000 001 -  5 000 000 

 
Forint alapú kölcsön 
esetén 

A-típusú ügyfele* részére 

18,79 17,79 16,79 15,79 
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Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 
I.15. (A) A standard Euró alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2009. május 1 -től 
2009. november 30-ig rögzített és engedélyezett kölcsönök esetében 

Ügyleti kamat évi % 
(kamatperiódusonként 
változtatható) 

B-típusú ügyfelek * részére 

21,28 20,28 19,28 18,28 

Kezelési költség az induló 
kölcsön összegre vetített 
(fix) 
A beszedés OTP Banknál 
vezetett lakossági 
bankszámláról történik 

Forint alapú kölcsön esetén 
 

havi 0,25%, 
minimum havi 1 250 Ft 
 

Hitelkeret beállítási jutalék 
az induló kölcsönösszegre 
vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből 
fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál 
vezetett lakossági 
bankszámlára történik  

Forint alapú kölcsön esetén 

 
 
 
4,00%, minimum 12 000 Ft 
 

 
Teljes Hiteldíj Mutató 
(THM) ***  
(1 millió forint összegű, 60 
hónap futamidejű kölcsön 
esetén) 
 

Új kölcsönigénylés 
esetén  

 
Forint alapú 
kölcsön 
esetén 

A-típusú ügyfelek * esetén: 32,27% 
B-típusú ügyfelek * esetén: 35,46% 

Meglévő fogyasztási 
hitelek kiváltására 
igényelt kölcsön 
esetén 

 
Forint alapú 
kölcsön 
esetén 

 
A-típusú ügyfelek* esetén: 30,04% 
B-típusú ügyfelek * esetén: 33,12% 

Futamidő HUF esetén 13-84 hónap  

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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I.15. (B) A standard Euró alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2009. május 1 -től 
2009. november 30-ig rögzített és engedélyezett kölcsönöknél, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott5 
szerződések esetében 

 

 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 –  
299 999 

300 000 –  
999 999 

1 000 000 -   
3 000 000 

3 000 001-  5 000 000 

Ügyleti kamat évi % (fix) 

 

Euró alapú 

kölcsönről forintra 

váltott kölcsön 

esetén 

 

A-típusú ügyfelek* részére 

– 16,41% 15,41% 14,41% 

B-típusú ügyfelek* részére 

 18,90% 17,90% 16,90% 

Kezelési költség a 
folyósított forint 
kölcsönösszegre vetített 
(fix) 
A beszedés OTP 

Euró alapú kölcsönről forintra váltott 

kölcsön esetén 

 

havi 0,25% 
minimum havi 1 546 HUF 
 

 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 –  
299 999 

300 000 -  
999 999 

1 000 000 -   
3 000 000 

3 000 001 -   
5 000 000 

Ügyleti kamat évi % (fix) 

 

Euró alapú kölcsön 

esetén 

 

A-típusú ügyfelek* részére 

– 16,41% 15,41% 14,41% 

B-típusú ügyfelek* részére 

 18,90% 17,90% 16,90% 

Kezelési költség az 
induló kölcsön összegre 
vetített (fix) 
A beszedés OTP 
Banknál vezetett 
lakossági 
bankszámláról történik 

Euró alapú kölcsön esetén 
havi 0,25% 
minimum havi 5 EUR 
 

Hitelkeret beállítási 
jutalék az induló 
kölcsönösszegre 
vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből 
fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP 
Banknál vezetett 
lakossági bankszámlára 
történik 

Euró alapú kölcsön esetén 
 
4,00%, minimum 44 EUR 
 

Teljes Hiteldíj Mutató 
(THM) ***  
(1 millió forint összegű, 
60 hónap futamidejű 
kölcsön esetén) 
 
 

 
Új kölcsönigénylés 
esetén  
 

 
Euró alapú 
kölcsön esetén 

A-típusú ügyfelek* esetén: 28,82% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 31,94%  

Meglévő fogyasztási 
hitelek kiváltására 
igényelt kölcsön 
esetén 

 
Euró alapú 
kölcsön esetén 

A-típusú ügyfelek* esetén: 26,78% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 29,80% 

Futamidő EUR esetén 13-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  
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Banknál vezetett 
lakossági bankszámláról 
történik 

Futamidő 

Euró alapú kölcsönről forintra váltott 

kölcsön esetén 13-132 hónap 

 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 

 

I.16. (A) A standard Forint és Euró alapú valamint a forintban fix törlesztő részletű Euró alapú személyi kölcsön 
igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a forint alapú kölcsön esetén a 2009. október 1 – től, az euró alapú 
kölcsön esetén a 2009. december 1-től rögzítésre és engedélyezésre került, valamint 2009. december 13-ig megkötött 
szerződések esetében 

 

 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 
299 999 

300 000 - 
999 999 

1 000 000 -   
3 000 000 

3 000 001-  5 000 000 

Ügyleti kamat évi % (forint 
alapú kölcsön esetén 
kamatperiódusonként 
változtatható, euró alapú 
kölcsön esetén fix) 

Forint alapú kölcsön 
esetén 

A-típusú ügyfelek* részére 

20,29% 19,29% 18,29% 17,29% 

B-típusú ügyfelek* részére 

22,78% 21,78% 20,78% 19,78% 

 

Euró alapú kölcsön 

esetén 

A-típusú ügyfelek* részére 

– 18,41% 17,41% 16,41% 

B-típusú ügyfelek* részére 

 20,90% 19,90% 18,90% 

Kezelési költség az induló 
kölcsön összegre vetített 
(fix) 
A beszedés OTP Banknál 
vezetett lakossági 
bankszámláról történik 

Forint alapú kölcsön esetén 
 

havi 0,25%, 
minimum havi 1 250 Ft 
 

Euró alapú kölcsön esetén 
havi 0,25% 
minimum havi 5 EUR 
 

Hitelkeret beállítási jutalék 
az induló kölcsönösszegre 
vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből 
fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál 
vezetett lakossági 
bankszámlára történik  

Forint alapú kölcsön esetén 
 
4,00%,  minimum 12 000 Ft 
 

Euró alapú kölcsön esetén 
 
4,00%,  minimum 44 EUR 
 

 
 
Teljes Hiteldíj Mutató 
(THM) *** 
(1 millió forint összegű, 60 
hónap futamidejű kölcsön 
esetén) 
 
 
 

 
 
Új kölcsönigénylés 
esetén  

Forint alapú 
kölcsön 
esetén 

A-típusú ügyfelek* esetén: 32,27% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 35,46% 

Euró alapú 
kölcsön 
esetén 

A-típusú ügyfelek* esetén: 28,82% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 31,94%  

Meglévő fogyasztási 
hitelek kiváltására 
igényelt kölcsön 
esetén 

Forint alapú 
kölcsön 
esetén 

A-típusú ügyfelek* esetén: 30,04% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 33,12% 

Euró alapú 
kölcsön 
esetén 

A-típusú ügyfelek* esetén: 26,78% 
B-típusú ügyfelek* esetén: 29,80% 

Futamidő 
HUF esetén 13-84 hónap  
EUR esetén 13-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  
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Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

I.16. (B) A standard Euró alapú valamint a forintban fix törlesztő részletű Euró alapú személyi kölcsön igénylésének 
feltételei és a hiteldíj mértéke, az euró alapú kölcsön esetén a 2009. december 1-től rögzítésre és engedélyezésre 
került, valamint 2009. december 13-ig megkötött szerződéseknél, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott5 
szerződések esetében 

 

 

I.17. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 2009. december 14-től 
rögzítésre és engedélyezésre került, valamint 2010. január 24-ig megkötött szerződések esetében  

 

 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 
299 999 

300 000 -  
999 999 

1 000 000 -  
3 000 000 

3 000 001 -   
5 000 000 

Ügyleti kamat 
(=kamat+kockázati 
felár***********), évi % 
 

kamat, évi % 

(kamatperiódusonként 

változtatható ) 

 

20,29% 

 

19,29% 

 

18,29% 

 

17,29% 

kockázati felár, évi % 

(rögzített) 

P0 minősítés esetén 0,00% 

P2 minősítés esetén 2,00% 

P3 minősítés esetén 3,00% 

P5 minősítés esetén 5,00% 

Kezelési költség az induló kölcsön összegre vetített 
(fix) 
A beszedés OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámláról történik 

 
havi 0,25%, 
minimum havi 1 250 Ft 
 

Hitelkeret beállítási jutalék az induló kölcsönösszegre 
vetített, a folyósított kölcsönösszegből fizetendő 
(egyszeri)   

 
4,00%,  minimum 12 000 Ft 
 

 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 –  
299 999 

300 000 –  
999 999 

1 000 000 -   
3 000 000 

3 000 001-  5 000 000 

Ügyleti kamat évi % 
(euró alapú kölcsönről 
forintra váltott kölcsön 
esetén fix) 

 

Euró alapú kölcsönről 

forintra váltott kölcsön 

esetén 

 

A-típusú ügyfelek* részére 

– 18,41% 17,41% 16,41% 

B-típusú ügyfelek* részére 

 20,90% 19,90% 18,90% 

Kezelési költség a 
folyósított forint 
kölcsön összegre 
vetített (fix) 
A beszedés OTP 
Banknál vezetett 
lakossági 
bankszámláról történik 

Euró alapú kölcsönről forintra váltott 

kölcsön esetén 

 

havi 0,25% 
minimum havi 1 546 HUF 
 

Futamidő 
Euró alapú kölcsönről forintra váltott kölcsön esetén 13-

132 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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A folyósítás OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámlára történik  

Futamidő 13-84 hónap  

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 

 

I.18. (A) A Standard Euró alapú, valamint a forintban fix törlesztő részletű euró alapú személyi kölcsön igénylésének 
feltételei és a hiteldíj mértéke 2009. december 14-től rögzítésre került, valamint 2010. január 24-ig megkötött 
szerződések esetében 

 

 

I.18. (B) A Standard Euró alapú, valamint a forintban fix törlesztő részletű euró alapú személyi kölcsön igénylésének 
feltételei és a hiteldíj mértéke 2009. december 14-től rögzítésre került, valamint 2010. január 24-ig megkötött 
szerződéseknél, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott5 szerződések esetében 

 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 
299 999 

300 000 - 
999 999 

1 000 000 -  
3 000 000 

3 000 001 -   
5 000 000 

 
Ügyleti kamat 
(=referencia 
kamat************+kamatfelár+
kockázati felár***********), évi 
% 
 
 

Referencia kamat,  

évi % (változó) 
– 

1 havi 

EURIBOR 

1 havi 

EURIBOR 

1 havi 

EURIBOR 

kamatfelár, évi % 

(fix) 
– 17,98% 16,98% 15,98% 

kockázati felár, évi % 

(rögzített) 

P0 minősítés esetén 0,00% 

P2 minősítés esetén 2,00% 

P3 minősítés esetén 3,00% 

P5 minősítés esetén 5,00% 

Kezelési költség az induló kölcsön összegre vetített (fix) 
A beszedés OTP Banknál vezetett lakossági bankszámláról 
történik 

 
havi 0,25% 
minimum havi 5 EUR 
 

 
Hitelkeret beállítási jutalék az induló kölcsönösszegre vetített, a 
folyósított kölcsönösszegből fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál vezetett lakossági bankszámlára történik  

4,00%,  minimum 44 EUR 

Futamidő 
EUR esetén 13-84 hónap 
Forintban fix EUR alapú kölcsön esetén 24-84 hónap  

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 
299 999 

300 000 - 
999 999 

1 000 000 -  
3 000 000 

3 000 001 -   
5 000 000 

 
Ügyleti kamat 
(=referencia 
kamat************+kamatfelár

Referencia kamat,  

évi % (változó) 
– 

1 havi 

BUBOR 

1 havi 

BUBOR 
1 havi BUBOR 

kamatfelár, évi % 

(fix)6 
– 16,52% 15,52% 14,52% 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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I. 19. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 2010. február 1-jétől 
rögzítésre került, valamint 2010. március 5-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes a 2010. február 1-jétől rögzített és 2010. március 5-ig megkötött új forint alapú személyi kölcsön szerződésekre, 
valamint a C-hitel, folyószámlahitel, áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön, személyi kölcsön, tartozásrendező kölcsön, 
hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltásakor. Az akciós személyi kölcsönökhöz 
kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza.  

Az akciós ügyleti kamat a kölcsön első hat havi törlesztőrészletére vonatkozik, mértéke ezt követően az akkor hatályos 
Hirdetményben közzétett standard kondícióknak megfelelően módosul. 

Az akciós kedvezmények más személyi kölcsön kedvezménnyel nem vonhatók össze. 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 

+kockázati felár***********), 
évi % 
 
 

kockázati felár, évi % 

(rögzített) 

P0 minősítés esetén 0,00% 

P2 minősítés esetén 2,00% 

P3 minősítés esetén 3,00% 

P5 minősítés esetén 5,00% 

Kezelési költség a folyósított forint kölcsönösszegre vetített (fix) 
A beszedés OTP Banknál vezetett lakossági bankszámláról 
történik 

havi 0,25% 
minimum havi 1 546 HUF 
 

Futamidő 

EUR alapú kölcsönről forintra váltott kölcsönök  
esetében 13-132 hónap 
Forintban fix EUR alapú kölcsönről forintra váltott 
kölcsönök esetében 24-132 hónap  

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 
A 2010. február 1-től rögzítésre került, és 2010. 
március 5-ig megkötött akciós forint alapú személyi 
kölcsön szerződések esetében érvényes feltételek  
 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 –  
299 999 

300 000 –  
999 999 

1 000 000 -   
3 000 000 

3 000 001 -   
5 000 000 

Ügyleti kamat 
(=kamat+kockázati 
felár***********), évi % 
 

Akciós kamat, évi % 
A futamidő 1-6. törlesztő 
részletére - rögzített 

21,90% 20,90% 19,90% 18,90% 

Standard kamat, évi % 
(Kamatperiódusonként 
változtatható) 

20,29% 19,29% 18,29% 17,29% 

kockázati felár, évi % 

rögzített 

 

A0 minősítés esetén 0,00% 

A2 minősítés esetén 2,00% 

A3 minősítés esetén 3,00% 

A5 minősítés esetén 5,00% 

Kezelési költség az induló kölcsön összegre vetített 
(fix) 
 
A beszedés OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámláról történik 

 
havi 0,25%, 
minimum havi 1 250 Ft 
 

Hitelkeret beállítási jutalék az induló kölcsönösszegre 
vetített, a folyósított kölcsönösszegből fizetendő 
(egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámlára történik  

 
4,00%,  minimum 12 000 Ft 
 

Futamidő 13-84 hónap  

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  
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kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 

 

I.20. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2010. január 25-től 
rögzítésre került, valamint 2010. március 19-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a C-hitel, folyószámlahitel, áruvásárlási és szolgáltatási 
gyorskölcsön, személyi kölcsön, tartozásrendező kölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás személyi kölcsönre 
történő kiváltásakor. A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja 

tartalmazza. 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

I.21. (A) A Standard Euró alapú, valamint a forintban fix törlesztő részletű euró alapú személyi kölcsön igénylésének 
feltételei és a hiteldíj mértéke a 2010. január 25-től rögzítésre került, valamint 2010. március 19-ig megkötött 
szerződések esetében 

Érvényes az új euró alapú személyi kölcsön és a forintban fix törlesztő részletű euró alapú személyi kölcsön igénylésekre, 
valamint a C-hitel, folyószámlahitel, áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön, személyi kölcsön, tartozásrendező kölcsön, 
hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltásakor. A standard személyi kölcsönökhöz 
kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 
299 999 

300 000 - 
999 999 

1 000 000 -   
3 000 000 

3 000 001 -   
5 000 000 

Ügyleti kamat 
(=kamat+kockázati 
felár***********), évi % 
 

kamat, évi % 
(Kamatperiódusonként 
változtatható) 

20,29% 19,29% 18,29% 17,29% 

kockázati felár, évi % 
(rögzített) 
 

A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 

Kezelési költség az induló kölcsön összegre vetített 
(fix) 
 
A beszedés OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámláról történik 

havi 0,25%, 
minimum havi 1 250 Ft 
 

Hitelkeret beállítási jutalék az induló 
kölcsönösszegre vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámlára történik  

 
4,00%,  minimum 12 000 Ft 
 

Futamidő 13-84 hónap  

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 
299 999 

300 000 - 
999 999 

1 000 000 -  
3 000 000 

3 000 001-  5 000 000 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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I.21. (B) A Standard Euró alapú, valamint a forintban fix törlesztő részletű euró alapú személyi kölcsön igénylésének 
feltételei és a hiteldíj mértéke a 2010. január 25-től rögzítésre került, valamint 2010. március 19-ig megkötött 
szerződéseknél, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott5 szerződések esetében 

 

Érvényes az új euró alapú személyi kölcsön és a forintban fix törlesztő részletű euró alapú személyi kölcsön igénylésekre, 
valamint a C-hitel, folyószámlahitel, áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön, személyi kölcsön, tartozásrendező kölcsön, 
hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltásakor. A standard személyi kölcsönökhöz 
kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 
Ügyleti kamat 
(=referencia 
kamat************+kamat
felár + kockázati 
felár***********), évi % 
 

 
 
Referencia kamat,  
évi % 
(változó) 

– 
 

1 havi 
EURIBOR 
 

1 havi 
EURIBOR 
 

1 havi EURIBOR 
 

 

 
kamatfelár, évi % (fix)6 

(fix 
– 

 
17,98% 

 
16,98% 

 
15,98% 

 
 

kockázati felár, évi % 
(rögzített) 

A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 

Kezelési költség az induló kölcsön összegre vetített 
(fix) 
A beszedés OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámláról történik 

 
havi 0,25% 
minimum havi 5 EUR 
 

Hitelkeret beállítási jutalék az induló kölcsönösszegre 
vetített, a folyósított kölcsönösszegből fizetendő 
(egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámlára történik  

4,00%,  minimum 44 EUR 

Futamidő 
EUR esetén 13-84 hónap 
Forintban fix EUR alapú kölcsön esetén 24-84 hónap  

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 
299 999 

300 000 - 
999 999 

1 000 000 -  
3 000 000 

3 000 001 -   
5 000 000 

 
Ügyleti kamat 
(=referencia 
kamat************+kamatf
elár + kockázati 
felár***********), évi % 
 

 
 
Referencia kamat,  
évi % 
(változó) 

– 
 

1 havi 
BUBOR 
 

1 havi 
BUBOR 
 

1 havi BUBOR 
 

 

kamatfelár, évi % 
(fix)6 
 

– 
 
16,52% 

 
15,52% 

 
14,52% 

 
 
kockázati felár, évi % 
(rögzített) 

A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 

Kezelési költség a folyósított forint kölcsön összegre 
vetített (fix) 
 
A beszedés OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámláról történik 

havi 0,25% 
minimum havi 1 546 HUF 
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I.22. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 2010. május 17-től 
rögzítésre került, valamint 2010. július 2-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes a 2010. május 17-től rögzített és 2010. július 2-ig megkötött új forint alapú személyi kölcsön szerződésekre, 
valamint a C-hitel, folyószámlahitel, áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön, személyi kölcsön, tartozásrendező kölcsön, 
hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltásakor. Az akciós személyi kölcsönökhöz 
kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza.  

Az akciós ügyleti kamat a kölcsön első tizenkét törlesztőrészletére vonatkozik, mértéke ezt követően az akkor hatályos 
Hirdetményben közzétett standard kondícióknak megfelelően módosul. 

Az akciós kedvezmények más személyi kölcsön kedvezménnyel nem vonhatók össze.  

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

I.23. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2010. március 20-tól 
rögzítésre került, valamint 2010. július 2-ig megkötött szerződések esetében 

 

Futamidő 
EUR alapú forintra váltott kölcsönök esetében 13-132 hónap 
Forintban fix EUR alapú forintra váltott kölcsönök esetében 24-
132 hónap  

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 
299 999 

300 000 - 
999 999 

1 000 000 -  
3 000 000 

3 000 000 -  
5 000 000 

Ügyleti kamat 
(=kamat 
/akciós fix 
kamat/standar
d kamat/ 
+kockázati 
felár***********), 
évi % 
 

Akciós fix kamat, évi 
% 
(A futamidő 1-12. 
törlesztő részletére, 
rögzített) 

 
21,90% 

 
20,90% 

 
19,90% 

 
18,90% 

Standard kamat, évi 
% 
(Kamatperiódusonkén
t változtatható) 

 
 
21,18% 

 
 
20,18% 

 
 
19,18% 

 
 
18,18% 

kockázati felár, évi % 
(rögzített) 
 

 
A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 

Kezelési költség az induló kölcsön összegre 
vetített (fix) 
 
A beszedés OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámláról történik 

havi 0,25%, 
minimum havi 1 250 Ft 
 

Hitelkeret beállítási jutalék az induló 
kölcsönösszegre vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámlára történik  

 
4,00%, minimum 12 000 Ft 
 

Futamidő 13-84 hónap  

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  
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Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a C-hitel, folyószámlahitel, áruvásárlási és szolgáltatási 
gyorskölcsön, személyi kölcsön, tartozásrendező kölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás személyi kölcsönre 
történő kiváltásakor. A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja 
tartalmazza. 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 

 

I.24. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 2010. augusztus 2-től 
rögzítésre került, valamint 2010. szeptember 17-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes a 2010. augusztus 2-től rögzített és 2010. szeptember 17-ig megkötött új forint alapú személyi kölcsön 
szerződésekre, valamint a C-hitel, folyószámlahitel, áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön, személyi kölcsön, 
tartozásrendező kölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltásakor. Az akciós 
személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza.  

Az akciós kedvezmények más személyi kölcsön kedvezménnyel nem vonhatók össze. 

 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 –  
299 999 

300 000 -  
999 999 

1 000 000 -  
3 000 000 

3 000 001 -   
5 000 000 

Ügyleti kamat 
(=kamat /fix 
kamat/standard 
kamat/ 
+kockázati 
felár***********),  
évi % 
 
 

Fix kamat, évi % 
(A futamidő 1-12. 
törlesztő részletére, 
rögzített) 

 
23,90% 

 
22,90% 

 
21,90% 

 
20,90% 

Standard kamat, évi % 
(Kamatperiódusonként 
változtatható) 

 
 
21,18% 

 
 
20,18% 

 
 
19,18% 

 
 
18,18% 

kockázati felár, évi % 
(rögzített) 
 

 
A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 
 

Kezelési költség az induló kölcsön összegre 
vetített (fix) 
 
A beszedés OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámláról történik 

havi 0,25%, 
minimum havi 1 250 Ft 
 

Hitelkeret beállítási jutalék az induló 
kölcsönösszegre vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámlára történik  

 
4,00%, minimum 12.000 Ft 
 

Futamidő 13-84 hónap  

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000- 
299 999 

300 000- 
999 999 

1 000 000-  
3 000 000 

3 000 001-  
5 000 000 

Ügyleti kamat 
(=kamat /fix 
kamat/standar
d kamat/ 
+kockázati 

Fix kamat, évi % 
(A futamidő 1-12. 
törlesztő 
részletére, 
rögzített) 

 
23,90% 

 
22,90% 

 
21,90% 

 
20,90% 
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Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 

 

I.25. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2011. január 17-től 
rögzítésre került, valamint 2011. február 27-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes a 2011. január 17-től rögzített és 2011. február 27-ig megkötött új forint alapú személyi kölcsön szerződésekre, 
valamint a folyószámlahitel, áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön, személyi kölcsön, tartozásrendező kölcsön, 
hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás forint alapú személyi kölcsönre történő kiváltásakor. Az akciós személyi 
kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza.  

Az akciós ügyleti kamat a kölcsön első 12 törlesztőrészletére vonatkozik, mértéke ezt követően az akkor hatályos 
Hirdetményben közzétett standard kondícióknak megfelelően módosul. 

Az akciós kedvezmények más személyi kölcsön kedvezménnyel nem vonhatók össze. 

 

felár***********), 
évi % 
 
 
 

Standard kamat, 
évi % 
(Kamatperióduson
ként változtatható) 

 
 
21,91% 

 
 
20,91% 

 
 
19,91% 

 
 
18,91% 

kockázati felár, évi 
% 

(rögzített) 
 

 
A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 
 

Kezelési költség az induló kölcsön 
összegre vetített (fix) 
 
A beszedés OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámláról történik 

havi 0,25%, 
minimum havi 1 250 Ft 
 

Akciós hitelkeret beállítási jutalék az 
induló kölcsönösszegre vetített, a 
folyósított kölcsönösszegből fizetendő 
(egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámlára történik  

 
2,00%,  minimum 6 000 Ft 
 

Futamidő 13-84 hónap  

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 
 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 - 
299 999 

300 000 - 
999 999 

1 000 000 -  
3 000 000 

3 000 001 -  
5 000 000 

Ügyleti kamat 
(=kamat/akciós 
fix 
kamat/standard 
kamat+kockázat
i felár***********), 
évi % 

Akciós fix kamat, évi 
% 
(A futamidő 1-12. 
törlesztő részletére, 
rögzített) 

21,90% 20,90% 19,90% 18,90% 

Standard kamat, évi 
% 
(Kamatperiódusonkén
t változtatható) 

 
 
21,91% 

 
 
20,91% 

 
 
19,91% 

 
 
18,91% 
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Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

I.26. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2010. július 3-tól 
rögzítésre került, valamint 2011. február 27-ig megkötött szerződések esetében 

és 

A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2011. február 28-tól 
rögzítésre került, valamint 2011. július 31-ig megkötött szerződések esetében 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a C-hitel, folyószámlahitel, áruvásárlási és szolgáltatási 
gyorskölcsön, személyi kölcsön, tartozásrendező kölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás személyi kölcsönre 
történő kiváltásakor. A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja 
tartalmazza. 

Kockázati felár, évi % 
(rögzített) 
 

A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 

Kezelési költség az induló kölcsön összegre 
vetített (fix) 
A beszedés OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámláról történik 

 
havi 0,25%, 
minimum havi 1 250 Ft 
 

Hitelkeret beállítási jutalék az induló 
kölcsönösszegre vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámlára történik  

 
4,00%, minimum 12 000 Ft 
 

Futamidő 13-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 
 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 
100 000 -  
299 999 

 
300 000 - 
999 999 

 
1 000 000 -  
3 000 000 

 
3 000 001-  
5 000 000 

Ügyleti kamat 

(=kamat /fix 
kamat/standar
d kamat/ 
+kockázati 
felár***********), 
évi % 
 
 

Fix kamat, évi % 
(A futamidő 1-12. 
törlesztő részletére, 
rögzített) 

 
23,90% 

 
22,90% 

 
21,90% 

 
20,90% 

Standard kamat, évi 
% 
(Kamatperiódusonk
ént változtatható) 

 
 
21,91% 

 
 
20,91% 

 
 
19,91% 

 
 
18,91% 

kockázati felár, évi % 
(rögzített) 
 

 
A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 
 

Kezelési költség az induló kölcsön 
összegre vetített (fix) 
A beszedés OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámláról történik 

 
havi 0,25%, 
minimum havi 1 250 Ft 
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Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 

 

I.27. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2011. május 17-től 
rögzítésre került, valamint 2011. július 15-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes a 2011. május 17-től rögzített és 2011. július 15-ig megkötött új forint alapú személyi kölcsön szerződésekre, 
valamint a folyószámlahitel, C-hitel, áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön, személyi kölcsön, tartozásrendező kölcsön, 
hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás forint alapú személyi kölcsönre történő kiváltásakor. Az akciós személyi 
kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza.  

Az akciós ügyleti kamat a kölcsön első 12 törlesztőrészletére vonatkozik, mértéke ezt követően az akkor hatályos 
Hirdetményben közzétett standard kondícióknak megfelelően módosul. 

Az akciós kedvezmények más személyi kölcsön kedvezménnyel nem vonhatók össze. 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 

Hitelkeret beállítási jutalék az induló 
kölcsönösszegre vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámlára történik 

 
4,00%, minimum 12 000 Ft 
 

Futamidő 13-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 
 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 - 
299 999 

300 000 - 
999 999 

1 000 000 -  
3 000 000 

3 000 001 -  
5 000 000 

Ügyleti kamat 
(=kamat/akciós 
fix 
kamat/standard 
kamat+kockáza
ti 
felár***********), 
évi % 

Akciós fix kamat, évi % 
(A futamidő 1-12. 
törlesztő részletére, 
rögzített) 

21,90% 20,90% 19,90% 18,90% 

Standard kamat, évi % 
(Kamatperiódusonként 
változtatható) 

 
 
21,91% 

 
 
20,91% 

 
 
19,91% 

 
 
18,91% 

Kockázati felár, évi % 
(rögzített) 
 

A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 

Kezelési költség az induló kölcsön összegre 
vetített (fix) 
A beszedés OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámláról történik 

 
havi 0,25%, 
minimum havi 1 250 Ft 
 

Hitelkeret beállítási jutalék az induló 
kölcsönösszegre vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámlára történik  

 
4,00%, minimum 12 000 Ft 
 

Futamidő 13-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 

 

I.28. (A) A Standard Euró alapú, valamint a forintban fix törlesztő részletű euró alapú személyi kölcsön igénylésének 
feltételei és a hiteldíj mértéke a 2010. március 20-tól rögzítésre került, valamint 2011. július 31-ig megkötött 
szerződések esetében 

 

Érvényes az új euró alapú személyi kölcsön és a forintban fix törlesztő részletű euró alapú személyi kölcsön igénylésekre, 
valamint a C-hitel, folyószámlahitel, áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön, személyi kölcsön, tartozásrendező kölcsön, 
hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltásakor. A standard személyi kölcsönökhöz 
kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

 
 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 
100 000 - 
299 999 

 
300 000 - 
999 999 

 
1 000 000 -  
3 000 000 

 
3 000 001 -  
5 000 000 

Ügyleti 
kamat (= fix 
kamat 
+kockázati 
felár********
***), évi % 
 
(A futamidő 
1-12. 
törlesztő 
részletére, 
rögzített)  

Fix kamat, évi % 
(rögzített) 

– 19,89% 18,89% 17,89% 

kockázati felár, évi % 
(rögzített) 
 

 
 
 
A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 

 
Ügyleti 
kamat 
(= standard 
kamat 
/referencia 
kamat******
******+kama
tfelár/+ 
kockázati 
felár********
***), évi % 

Stand
ard 
kamat
,  
évi % 
 

Referencia 
kamat, 
évi % 
(változó) 

– 
1 havi 
EURIBOR 

1 havi 
EURIBOR 

1 havi 
EURIBOR 

kamatfelár, évi 
% 
(fix) 

– 18,67% 17,67% 16,67% 

kockázati felár, 
évi % 
(rögzített) 
 

A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 

Kezelési költség az induló kölcsön összegre 
vetített (fix) 
 
A beszedés OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámláról történik 

havi 0,25% 
minimum havi 5 EUR 
 

 
Hitelkeret beállítási jutalék az induló 
kölcsönösszegre vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámlára történik  

4,00%, minimum 44 EUR 

Futamidő 
EUR esetén 13-84 hónap 
Forintban fix EUR alapú kölcsön esetén 24-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  
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I.28. (B) A Standard Euró alapú, valamint a forintban fix törlesztő részletű euró alapú személyi kölcsön igénylésének 
feltételei és a hiteldíj mértéke a 2010. március 20-tól rögzítésre került, valamint 2011. július 31-ig megkötött 
szerződéseknél, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott5 szerződések esetében 

 

Érvényes az új euró alapú személyi kölcsön és a forintban fix törlesztő részletű euró alapú személyi kölcsön igénylésekre, 
valamint a C-hitel, folyószámlahitel, áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön, személyi kölcsön, tartozásrendező kölcsön, 
hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltásakor. A standard személyi kölcsönökhöz 
kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

 

I.29. (A) A Standard Euró alapú, valamint a forintban fix törlesztő részletű euró alapú személyi kölcsön igénylésének 
feltételei és a hiteldíj mértéke a 2011. augusztus 1-től rögzítésre került, valamint 2011. szeptember 28-ig megkötött 
szerződések esetében 

 

Érvényes az új euró alapú személyi kölcsön és a forintban fix törlesztő részletű euró alapú személyi kölcsön igénylésekre, 
valamint a C-hitel, folyószámlahitel, áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön, személyi kölcsön, tartozásrendező kölcsön, 
hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltásakor. A standard személyi kölcsönökhöz 
kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 
 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 
100 000 - 
299 999 

 
300 000 - 
999 999 

 
1 000 000 -  
3 000 000 

 
3 000 001 -  
5 000 000 

Ügyleti 
kamat (= fix 
kamat 
+kockázati 
felár********
***), évi % 
 
(A futamidő 
1-12. 
törlesztő 
részletére, 
rögzített)  

Fix kamat, évi % 
(rögzített) 

– 19,89% 18,89% 17,89% 

kockázati felár, évi % 
(rögzített) 
 

 
 
 
A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 

 
Ügyleti 
kamat 
(= standard 
kamat 
/referencia 
kamat******
******+kama
tfelár/+ 
kockázati 
felár********
***), évi % 

Stand
ard 
kamat
,  
évi % 
 

Referenci
a kamat, 
évi % 
(változó) 

– 
1 havi 
BUBOR 

1 havi 
BUBOR 

1 havi 
BUBOR 

kamatfelár
, évi % 
(fix)6 

– 17,21% 16,21% 15,21% 

kockázati 
felár, évi 
% 
(rögzített) 
 

A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 

Kezelési költség a folyósított forint 
kölcsönösszegre vetített (fix) 
 
A beszedés OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámláról történik 

havi 0,25% 
minimum havi 1 546 Ft 
 

Futamidő 
EUR alapú forintra váltott kölcsönök esetén 13-132 hónap 
Forintban fix EUR alapú forintra váltott kölcsönök esetén 24-132 
hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  
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I.29 (B) A Standard Euró alapú, valamint a forintban fix törlesztő részletű euró alapú személyi kölcsön igénylésének 
feltételei és a hiteldíj mértéke a 2011. augusztus 1-től rögzítésre került, valamint 2011. szeptember 28-ig megkötött 
szerződéseknél, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott5 szerződések esetében 

Érvényes az új euró alapú személyi kölcsön és a forintban fix törlesztő részletű euró alapú személyi kölcsön igénylésekre, 
valamint a C-hitel, folyószámlahitel, áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön, személyi kölcsön, tartozásrendező kölcsön, 
hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltásakor. A standard személyi kölcsönökhöz 
kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

 
 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 
100 000 –  
299 999 

 
300 000 - 
999 999 

 
1 000 000 -  
3 000 000 

 
3 000 001 -  
5 000 000 

Ügyleti 
kamat (= fix 
kamat 
+kockázati 
felár********
***),évi % 
(A futamidő 
1-12. 
törlesztő 
részletére, 
rögzített)  

Fix kamat, évi % 
(rögzített) 

– 19,89% 18,89% 17,89% 

kockázati felár, évi % 
(rögzített) 
 

 
 
A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 

 
Ügyleti 
kamat 
(= standard 
kamat 
/referencia 
kamat******
*******+kam
atfelár/ + 
kockázati 
felár********
***), évi % 
 

Standa
rd 
kamat,  
évi % 
 

Referenci
a kamat, 
évi % 
(változó) 

– 
3 havi 
EURIBOR 

3 havi 
EURIBOR 

3 havi 
EURIBOR 

kamatfelár
, évi % 
(fix) 

– 18,67% 17,67% 16,67% 

kockázati 
felár, évi 
% 
(rögzített) 
 

A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 

Kezelési költség az induló kölcsön összegre 
vetített (fix) 
 
A beszedés OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámláról történik 

havi 0,25% 
minimum havi 5 EUR 
 

 
Hitelkeret beállítási jutalék az induló 
kölcsönösszegre vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámlára történik  

4,00%, minimum 44 EUR 

Futamidő 
EUR esetén 13-84 hónap 
Forintban fix EUR alapú kölcsön esetén 24-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 
 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 
100 000 - 
299 999 

 
300 000 –  
999 999 

 
1 000 000 -  
3 000 000 

 
3 000 001 -  
5 000 000 
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I.30. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2011. augusztus 15-től 
rögzítésre került, valamint 2011. szeptember 30-ig megkötött szerződések esetében 

Érvényes a 2011. augusztus 15-től rögzített és 2011. szeptember 30-ig megkötött új forint alapú személyi kölcsön 
szerződésekre, valamint a folyószámlahitel, C-hitel, áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön, személyi kölcsön, 
tartozásrendező kölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás forint alapú személyi kölcsönre történő kiváltásakor. Az 
akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza.  

Az akciós ügyleti kamat a kölcsön első 12 törlesztőrészletére vonatkozik, mértéke ezt követően az akkor hatályos 
Hirdetményben közzétett standard kondícióknak megfelelően módosul. 

Az akciós kedvezmények más személyi kölcsön kedvezménnyel nem vonhatók össze. 

Ügyleti 
kamat (= 
fix 
kamat 
+kockáz
ati 
felár*****
******),é
vi % 
(A 
futamidő 
1-12. 
törlesztő 
részletér
e, 
rögzített)  

Fix kamat, évi % 
(rögzített) 

– 19,89% 18,89% 17,89% 

kockázati felár, évi % 
(rögzített) 
 

 
 
 
 
 
A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 

 
Ügyleti 
kamat 
(= 
standard 
kamat 
/referenc
ia 
kamat***
**********
+kamatf
elár/ + 
kockázat
i 
felár*****
******), 
évi % 
 

Stan
dard 
kam
at,  
évi 
% 
 

Referencia 
kamat, 
évi % 
(változó) 

– 
3 havi 
BUBOR 

3 havi 
BUBOR 

3 havi 
BUBOR 

kamatfelár, 
évi % 
(fix)6 

– 17,26% 16,26% 15,26% 

kockázati 
felár, évi % 
(rögzített) 
 

A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 

Kezelési költség a folyósított forint kölcsön 
összegre vetített (fix) 
 
A beszedés OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámláról történik 

havi 0,25% 
minimum havi 1 546 HUF 
 

Futamidő 
EUR alapú forintra váltott kölcsön esetén 13-132 hónap 
Forintban fix EUR alapú forintra váltott kölcsön esetén 24-132 
hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 
 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 - 
299 999 

300 000 - 
999 999 

1 000 000 -  
3 000 000 

3 000 001 -   
5 000 000 
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Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

I.31. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2011. augusztus 1-től 
rögzítésre került, valamint 2011. szeptember 30-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a C-hitel, folyószámlahitel, áruvásárlási és szolgáltatási 
gyorskölcsön, személyi kölcsön, tartozásrendező kölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás személyi kölcsönre 
történő kiváltásakor. A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja 
tartalmazza. 

Ügyleti kamat 
(=kamat/akciós 
fix 
kamat/standard 
kamat+kockázat
i felár***********), 
évi % 

Akciós fix kamat, évi 
% 
(A futamidő 1-12. 
törlesztő részletére, 
rögzített) 

21,90% 20,90% 19,90% 18,90% 

Standard kamat, évi 
% 
(Kamatperiódusonké
nt változtatható) 

 
21,91% 

 
20,91% 

 
19,91% 

 
18,91% 

Kockázati felár, évi % 
(rögzített) 
 

A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 

Kezelési költség az induló kölcsön 
összegre vetített (fix) 
A beszedés OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámláról történik 

 
havi 0,25%, 
minimum havi 1 250 Ft 
 

Hitelkeret beállítási jutalék az induló 
kölcsönösszegre vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámlára történik  

 
4,00%, minimum 12 000 Ft 
 

Futamidő 13-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 
 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 
100 000 - 
299 999 

 
300 000 - 
999 999 

 
1 000 000 -  
3 000 000 

 
3 000 001 -   
5 000 000 

Ügyleti kamat 
=kamat(fix 
kamat/standar
d kamat) 
+kockázati 
felár***********  
évi % 
 
 

Fix kamat, évi % 
(A futamidő 1-12. 
törlesztő 
részletére, 
rögzített) 

 
 
23,90% 

 
 
22,90% 

 
 
21,90% 

 
 
20,90% 

Standard kamat, 
évi % 
(Kamatperióduson
ként változtatható) 

 
21,91% 

 
20,91% 

 
19,91% 

 
18,91% 

kockázati felár, évi % 
(rögzített) 
 

 
A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

I.32. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2011. október 1-től 
rögzítésre került, valamint 2012. január 22-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a C-hitel, folyószámlahitel, áruvásárlási és szolgáltatási 
gyorskölcsön, személyi kölcsön, tartozásrendező kölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás személyi kölcsönre 
történő kiváltásakor. A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja 
tartalmazza 

 

A5 minősítés esetén 5,00% 
 

Kezelési költség az induló kölcsön 
összegre vetített (fix) 
A beszedés OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámláról történik 

 
havi 0,25%, 
minimum havi 1 250 Ft 
 

Hitelkeret beállítási jutalék az induló 
kölcsönösszegre vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámlára történik 

 
4,00%, minimum 12 000 Ft 
 

Futamidő 13-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 
 

 
 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 
100 00
0- 299 
999 

 
300 
000- 
999 
999 

 
1 000 000 
- 3 000 
000 

 
3 00
0 
001-  
5 00
0 
000 

Ügyleti kamat =kamat(fix 
kamat/standard kamat) 
+kockázati felár*********** 
  
évi % 
 
 

Fix kamat, évi % 
(A futamidő 1-12. 
törlesztő 
részletére, 
rögzített) 

 
23,90% 

 
22,90% 

 
21,90% 

 
20,9
0% 

Standard kamat, 
évi % 
(Kamatperióduson
ként változtatható) 

 
21,36% 

 
20,36% 

 
19,36% 

 
18,3
6% 

kockázati felár, évi 
% 

(rögzített) 
 

 
A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 
 

Kezelési költség az induló kölcsön összegre 
vetített (fix) 
 
A beszedés OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámláról történik 

 
havi 0,25%, 
minimum havi 1 250 Ft 
 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat


 

38 

 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

I.33. (A) A Standard Euró alapú, valamint a forintban fix törlesztő részletű euró alapú személyi kölcsön igénylésének 
feltételei és a hiteldíj mértéke a 2011. szeptember 29-től rögzítésre került, valamint 2012. január 22-ig megkötött 
szerződések esetében 

 

Érvényes az új euró alapú személyi kölcsön és a forintban fix törlesztő részletű euró alapú személyi kölcsön igénylésekre, 
valamint a C-hitel, folyószámlahitel, áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön, személyi kölcsön, tartozásrendező kölcsön, 
hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltásakor. A standard személyi kölcsönökhöz 
kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

 
 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 
100 000 - 
299 999 

 
300 000 - 
999 999 

 
1 000 000 -  
3 000 000 

 
3 000 001 -  
5 000 000 

Ügyleti 
kamat (= fix 
kamat 
+kockázati 
felár********
***), évi % 
 
(A futamidő 
1-12. 
törlesztő 
részletére, 
rögzített)  

Fix kamat, évi % 
(rögzített) 

– 20,89% 19,89% 18,89% 

kockázati felár, évi % 
(rögzített) 
 

 
 
 
A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 

 
Ügyleti 
kamat 
(= standard 
kamat 
/referencia 
kamat******
*******+kam
atfelár/  + 
kockázati 
felár********
***), évi % 

Sta
nda
rd 
ka
mat
,  
évi 
% 
 

Referencia 
kamat, 
évi % 
(változó) 

– 
3 havi 
EURIBOR 

3 havi 
EURIBOR 

3 havi 
EURIBOR 

kamatfelár, 
évi % 
(fix) 

– 21,69% 20,64% 19,61% 

kockázati 
felár, évi % 
(rögzített) 
 

A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 

Kezelési költség az induló kölcsön 
összegre vetített (fix) 
 
A beszedés OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámláról történik 

havi 0,25% 
minimum havi 5 EUR 
 

Hitelkeret beállítási jutalék az induló 
kölcsönösszegre vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámlára történik 

 
4,00%, minimum 12 000 Ft 
 

Futamidő 13-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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Futamidő 
EUR esetén 13-84 hónap 
Forintban fix EUR alapú kölcsön esetén 24-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 

 

I.33. (B) A Standard Euró alapú, valamint a forintban fix törlesztő részletű euró alapú személyi kölcsön igénylésének 
feltételei és a hiteldíj mértéke a 2011. szeptember 29-től rögzítésre került, valamint 2012. január 22-ig megkötött 
szerződéseknél, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott5 szerződések esetében 

 

Érvényes az új euró alapú személyi kölcsön és a forintban fix törlesztő részletű euró alapú személyi kölcsön igénylésekre, 
valamint a C-hitel, folyószámlahitel, áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön, személyi kölcsön, tartozásrendező kölcsön, 
hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltásakor. A standard személyi kölcsönökhöz 
kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

 

I.34. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2012. január 23-tól 
rögzítésre került, valamint 2012. március 9-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes a 2012. január 23-tól rögzített és 2012. március 9-ig megkötött új forint alapú személyi kölcsön szerződésekre, 
valamint a folyószámlahitel, C-hitel, áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön, személyi kölcsön, tartozásrendező kölcsön, 
hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás forint alapú személyi kölcsönre történő kiváltásakor. Az akciós személyi 
kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza.  

 
 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 
100 000 - 
299 999 

 
300 000 - 
999 999 

 
1 000 000 -  
3 000 000 

 
3 000 001 -  
5 000 000 

Ügyleti 
kamat (= fix 
kamat 
+kockázati 
felár********
***), évi % 
 
(A futamidő 
1-12. 
törlesztő 
részletére, 
rögzített)  

Fix kamat, évi % 
(rögzített) 

– 20,89% 19,89% 18,89% 

kockázati felár, évi % 
(rögzített) 
 

 
 
 
A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 

 
Ügyleti 
kamat 
(= standard 
kamat 
/referencia 
kamat******
*******+kam
atfelár/  + 
kockázati 
felár********
***), évi % 

Sta
nda
rd 
kam
at,  
évi 
% 
 

Referencia kamat, 
évi % 
(változó) 

– 
3 havi 
BUBOR 

3 havi 
BUBOR 

3 havi BUBOR 

kamatfelár, évi % 

(fix)6 
– 20,28% 19,23% 18,2% 

kockázati felár, 
évi % 
(rögzített) 
 

A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 

Kezelési költség a folyósított forint 
kölcsönösszegre vetített (fix) 
A beszedés OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámláról történik 

 
havi 0,25% 
minimum havi 1 546 HUF 
 

Futamidő 
EUR alapú forintra váltott kölcsön esetén 13-132 hónap 
Forintban fix EUR alapú forintra váltott kölcsön esetén 24-132 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  
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Az akciós ügyleti kamat a kölcsön első 6 törlesztőrészletére vonatkozik, mértéke ezt követően az akkor hatályos 
Hirdetményben közzétett standard kondícióknak megfelelően módosul. 

Az akciós kedvezmények más személyi kölcsön kedvezménnyel nem vonhatók össze. 

 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

I.35. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2012. január 23-tól 
rögzítésre került, valamint 2012. március 9-ig megkötött szerződések esetében 

és 

A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2012. március 10-től 
rögzítésre került, valamint 2012. március 31-ig megkötött szerződések esetében 
 

 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a C-hitel, folyószámlahitel, áruvásárlási és szolgáltatási 
gyorskölcsön, személyi kölcsön, tartozásrendező kölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya fennálló tartozás személyi kölcsönre 
történő kiváltásakor. A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja 
tartalmazza. 

 
 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 -   
299 999 

300 000 - 
999 999 

1 000 000 -  
3 000 000 

3 000 001 -  
5 000 000 

Ügyleti kamat 
(=kamat/akciós 
kamat/standard 
kamat+kockáza
ti 
felár***********), 
évi % 

Akciós kamat, évi 
% 
(1-6. 
törlesztőrészletig, 
változtatható) 

21,90% 20,90% 19,90% 18,90% 

Standard kamat, 
évi % 
(Kamatperióduson
ként változtatható) 

 
21,36% 

 
20,36% 

 
19,36% 

 
18,36% 

Kockázati felár, évi % 
(rögzített) 
 

A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 

Kezelési költség az induló kölcsön 
összegre vetített (fix) 
A beszedés OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámláról történik 

 
havi 0,25%, 
minimum havi 1 250 Ft 
 

Hitelkeret beállítási jutalék az induló 
kölcsönösszegre vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámlára történik  

 
4,00%, minimum 12 000 Ft 
 

Futamidő 13-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

I.36. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2012. április 1-től 
rögzítésre került, valamint 2012. június 30-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre 
történő kiváltására. A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja 
tartalmazza. 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

 
 
Feltételek 
 

 
100 000 - 
299 999 

 
300 000 - 
999 999 

 
1 000 000 -  
3 000 000 

 
3 000 001 -  
5 000 000 

Ügyleti kamat 
=kamat 

(standard 
kamat) 
+kockázati 
felár*********** 
  
évi % 
 

Standard kamat, évi % 
(Kamatperiódusonként 
változtatható) 

 
 
21,36% 

 
 
20,36% 

 
 
19,36% 

 
 
18,36% 

kockázati felár, évi % 
(rögzített) 
 

 
A0 minősítés esetén 0,00% 
A2 minősítés esetén 2,00% 
A3 minősítés esetén 3,00% 
A5 minősítés esetén 5,00% 
 

Kezelési költség az induló kölcsön összegre 
vetített (fix) 
A beszedés OTP Banknál vezetett 
lakossági bankszámláról történik 

 
havi 0,25%, 
minimum havi 1 250 Ft 

Hitelkeret beállítási jutalék az induló 
kölcsönösszegre vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámlára történik 

 
4,00%, minimum 12 000 Ft 
 

Futamidő 13-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 
100 000 - 5 000 000 

Ügyleti kamat, évi % 
(Kamatperiódusonként változtatható) 

 
24,36% 

Futamidő 13-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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I.37. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2012. május 2-tól 
rögzítésre került, valamint 2012. június 29-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes a 2012. május 2-tól rögzített igénylések alapján 2012. június 29-ig megkötött (a) új forint alapú személyi kölcsön 
szerződésekre, valamint (b) a személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltására. Az akciós 
személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza.  

Az akciós ügyleti kamat a kölcsön első 6 törlesztőrészletére vonatkozik, mértéke ezt követően az akkor hatályos 
Hirdetményben közzétett standard kondícióknak megfelelően módosul. 

Az akciós kedvezmények más személyi kölcsön kedvezménnyel nem vonhatók össze. 

 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

I.38. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2012. augusztus 21-től 
rögzítésre került, valamint 2012. szeptember 28-ig megkötött szerződések esetében 
 

 

Érvényes a 2012. augusztus 21-től rögzített és 2012. szeptember 28-ig megkötött új forint alapú személyi kölcsön 
igénylésekre, valamint a személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltására. Az akciós személyi 
kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza.  

Az akciós ügyleti kamat a kölcsön első 6 törlesztőrészletére vonatkozik, mértéke ezt követően az akkor hatályos 
Hirdetményben közzétett standard kondícióknak megfelelően módosul. 

Az akciós kedvezmények más személyi kölcsön kedvezménnyel nem vonhatók össze. 
 

 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

500 000 - 999 999 1 000 000 - 5 000 000 

Ügyleti kamat 
=(kamat/akciós 
kamat/standard 
kamat), évi % 

Akciós kamat, évi % 
(1-6. 
törlesztőrészletig, 
változtatható) 

26,30% 25,30% 

Standard kamat, évi % 
(Kamatperiódusonként 
változtatható) 

 
 
24,76% 

 
 
24,76% 

Futamidő 13-84 hónap 

 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 - 999 999 1 000 000 - 5 000 000 

Ügyleti kamat 
=(kamat/akciós 
kamat/standard 
kamat), évi % 

Akciós kamat, évi % 
(1-6. 
törlesztőrészletig, 
változtatható) 

24,90% 23,90% 

Standard kamat, évi % 
(Kamatperiódusonként 
változtatható) 

 
 
24,36% 

 
 
24,36% 
 

Futamidő 13-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat


 

43 

 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 

 

I.39. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2012. július 1-től 
rögzítésre került, valamint 2012. szeptember 28-ig megkötött szerződések esetében 

és 

A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2012. szeptember 29-től 
rögzítésre került, valamint 2012. december 31-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre 
történő kiváltására. A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja 
tartalmazza. 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

I.40. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2013. január 14. és 2013. 
március 14. között megkötött szerződések esetében 

Érvényes a 2013. január 14. és 2013. március 14. között megkötött új forint alapú személyi kölcsön szerződésekre, valamint 
a személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltására. Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó 
egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

Az akciós ügyleti kamat a kölcsön első 6 törlesztőrészletére vonatkozik, mértéke ezt követően a mindenkor hatályos 
Hirdetményben közzétett standard kondícióknak megfelelően módosul. 

Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve a Multipont MasterCard Klub Kártyával rendelkező 
ügyfelek részére nyújtott kedvezményt - nem vonható össze. 

 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 
100 000 - 5 000 000 

Ügyleti kamat, évi % 
(Kamatperiódusonként változtatható) 

 
24,76% 

Futamidő 13-84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 - 5 000 000 

Ügyleti kamat 

=(kamat/akciós 

Akciós kamat, évi %(1-6. 

törlesztőrészletig,változtatható) 
23,83% 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 
I.41. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2013. január 1-től 
rögzítésre került, valamint 2013. március 14-ig megkötött szerződések esetében 

és 

A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2013. március 15-től 
rögzítésre került, valamint 2013. április 28-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre 
történő kiváltására. A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja 
tartalmazza. 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

I.42. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2013. április 29. és 2013. 
június 30. között megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes a 2013. április 29. és 2013. június 30. között megkötött új forint alapú személyi kölcsön szerződésekre, valamint a 
személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltására.  

kamat/standard 

kamat), évi % 

Standard kamat, évi % 

(Kamatperiódusonként 

változtatható) 

 
 
24,68% 

Futamidő 13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 

szerződéskötéstől 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. 

 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 
100 000 - 5 000 000 

Ügyleti kamat, évi % 
(Kamatperiódusonként változtatható) 

 

24,68% 

Futamidő 13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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Az akciós ügyleti kamat a kölcsön első 6 törlesztőrészletére vonatkozik, mértéke ezt követően a mindenkor hatályos 
Hirdetményben közzétett standard kondícióknak megfelelően módosul. 

Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve a Multipont MasterCard Klub Kártyával rendelkező 
ügyfelek részére nyújtott kedvezményt - nem vonható össze. 

Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 - 5 000 000 

Ügyleti kamat 

=(kamat/akciós 

kamat/standard 

kamat), évi % 

Akciós kamat, évi % 
(1-6. törlesztőrészletig, 
változtatható) 

23,89% 

Standard kamat, évi % 
(Kamatperiódusonként 
változtatható) 

 
25,35% 

Futamidő 13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 

szerződéskötéstől 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. 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 

 

I.43. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2013. április 29-től 
rögzítésre került, valamint 2013. június 30-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre 
történő kiváltására. A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja 
tartalmazza. 

 

 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 
100 000 - 5 000 000 

Ügyleti kamat évi % 
(Kamatperiódusonként változtatható) 

 

25,35% 

Futamidő 13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat


 

46 

 

kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 
I.44. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2013. július 1-től 
rögzítésre került, valamint 2013. augusztus 20-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre 
történő kiváltására. A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja 
tartalmazza. 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

I.45. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2013. augusztus 21. és 
2013. október 14. között megkötött szerződések esetén 

 

Érvényes a 2013. augusztus 21. és 2013. október 14. között megkötött új forint alapú személyi kölcsön szerződésekre, 
valamint a személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltására.  

Az akciós ügyleti kamat a kölcsön első 6 törlesztőrészletére vonatkozik, mértéke ezt követően a mindenkor hatályos 
Hirdetményben közzétett standard kondícióknak megfelelően módosul. 

Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve a Multipont MasterCard Klub Kártyával rendelkező 
ügyfelek részére nyújtott kedvezményt - nem vonható össze. 

Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 - 5 000 000 

Ügyleti kamat 

=(kamat/akciós 

kamat/standard 

kamat), évi % 

Akciós kamat, évi % (1-6. 

törlesztőrészletig, 

változtatható) 

23,30% 

 
 

Standard kamat, évi % 
 
 
24,76% 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 
100 000 - 5 000 000 

Ügyleti kamat évi % 
(Kamatperiódusonként változtatható) 

 

24,15% 

Futamidő 
13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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(Kamatperiódusonként 
változtatható) 

Futamidő 13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 

szerződéskötéstől 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. 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 

 

I.46. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2013. augusztus 21-től 
rögzítésre került, valamint 2013. december 31-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre 
történő kiváltására. A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja 
tartalmazza. 

 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 
100 000 - 5 000 000 

Ügyleti kamat évi % 
(Kamatperiódusonként változtatható) 

 

24,76% 

Futamidő 13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

I.47. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2014. január 21. és 2014. 
március 14. között megkötött szerződések esetén 

 

Érvényes a 2014. január 21. és 2014. március 14. között megkötött új forint alapú személyi kölcsön szerződésekre, valamint 
a személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltására.  

Az akciós ügyleti kamat a kölcsön első 6 törlesztőrészletére vonatkozik, mértéke ezt követően a mindenkor hatályos 
Hirdetményben közzétett standard kondícióknak megfelelően módosul. 

Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve a Multipont MasterCard Klub Kártyával rendelkező 
ügyfelek részére nyújtott kedvezményt - nem vonható össze. 

Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

I.48. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2014. január 1-től 
rögzítésre került, valamint 2014. március 14-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre 
történő kiváltására. A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja 
tartalmazza. 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 

 

I.49. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2014. április 22. és 2014. 
június 30. között megkötött szerződések esetén 

 

Érvényes a 2014. április 22. és 2014. június 30. között megkötött új forint alapú személyi kölcsön szerződésekre, valamint a 
személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltására.  

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 - 5 000 000 

Ügyleti kamat 
=(kamat/akciós 
kamat/standard 
kamat), évi % 

Akciós kamat, évi % 
(1-6. törlesztőrészletig, 
változtatható)  

21,76% 

Standard kamat, évi % 
(Kamatperiódusonként 
változtatható) 

 
23,76% 

Futamidő 13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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. 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 
100 000 - 5 000 000 

Ügyleti kamat évi % 
(Kamatperiódusonként változtatható) 

 

23,76% 

Futamidő 13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve a Multipont MasterCard Klub Kártyával rendelkező 
ügyfelek részére nyújtott kedvezményt - nem vonható össze. 

Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

I.50. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2014. március 15-től 
rögzítésre került, valamint 2014. június 30-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre 
történő kiváltására. A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja 
tartalmazza. 

 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 
100 000 5 000 000 

Ügyleti kamat évi % 
(Kamatperiódusonként változtatható) 

 

24,30% 

Futamidő 13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 - 999 999 
 
1 000 000 - 5 000 000 

Ügyleti kamat 
=(akciós 
kamat), évi % 

Akciós kamat, évi % 
(1-6.törlesztőrészletig, 
változtatható) 

20,30% 
 
18,30% 

Akciós kamat, évi % 
(Kamatperiódusonként 
változtatható) 

 
 
22,30% 
 

 
 
21,30% 

Futamidő 13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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. 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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I.51. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2014. július 1. és 2014. 
augusztus 15. között megkötött szerződések esetén 

 

Érvényes a 2014. július 1. és 2014. augusztus 15. között megkötött új forint alapú személyi kölcsön szerződésekre, valamint 
a személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltására.  

Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve a Multipont MasterCard Klub Kártyával rendelkező 
ügyfelek részére nyújtott kedvezményt - nem vonható össze. 

Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

 
Feltételek 
2014. július 1-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 - 999 999 
 
1 000 000 - 5 000 000 

Ügyleti kamat 

=(akciós 
kamat), évi % 

Akciós kamat, évi % 
(1-6. törlesztőrészletig, 
változtatható) 

19,65% 
 
17,65% 

Akciós kamat, évi % 
(Kamatperiódusonként 
változtatható) 

 
 
21,65% 
 

 
 
20,65% 

Futamidő 13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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. 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 

 

I.52. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2014. augusztus 16 és 
2014. október 14. között megkötött szerződések esetén 

 

Érvényes a 2014. augusztus 16. és 2014. október 14. között megkötött új forint alapú személyi kölcsön szerződésekre, 
valamint a személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltására.  

Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve a Multipont MasterCard Klub Kártyával rendelkező 
ügyfelek részére nyújtott kedvezményt - nem vonható össze. 

Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 - 999 999 
 
1 000 000 - 5 000 000 

Ügyleti kamat 
=(akciós 
kamat), évi % 

Akciós kamat, évi % 
(1-6. törlesztőrészletig, 
változtatható) 

20,65% 
 
17,65% 

Akciós kamat, évi % 
(Kamatperiódusonként 
változtatható) 

 
 
22,15% 
 
 

 
 
20,65% 

Futamidő 13-84 hónap 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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. 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

I.53. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2014. július 1-től 
rögzítésre került, valamint 2014. december 31-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre 
történő kiváltására. A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja 
tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 

 

I.54. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2015. január 16. és 2015. 
március 13. között megkötött szerződések esetén 

 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 
100 000 - 5 000 000 

Ügyleti kamat évi % 
(Kamatperiódusonként változtatható) 

 

23,65% 

Futamidő 13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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Érvényes a 2015. január 16. és 2015. március 13. között megkötött új forint alapú személyi kölcsön szerződésekre, valamint 
a személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltására.  

Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve az OTP Klub logós betéti-, és hitelkártyával 
rendelkező ügyfelek részére nyújtott kedvezményt - nem vonható össze. 

Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 

 

I.55. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2015. január 1-től 
rögzítésre került, valamint 2015. január 15-ig megkötött szerződések esetében 

és 

A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2015. január 16-tól rögzítésre 
került, valamint 2015. május 31-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre 
történő kiváltására. A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja 
tartalmazza. 

 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 
100 000 - 5 000 000 

Ügyleti kamat évi % 
(Kamatperiódusonként változtatható)  

 

23,40% 

 

Teljes hiteldíj mutató (THM) % 
3 millió Ft kölcsönösszeg és 60 hónapos 
futamidő esetén 

26,06% 

Futamidő 13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 - 5 000 000 

Ügyleti kamat =(akciós kamat), évi % 
(kamatperiódusonként változtatható) 

21,90% 

Futamidő 13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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. 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

I.56. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2015. április 1. és 2015. 
május 31. között megkötött szerződések esetén 

 

Érvényes a 2015. április 1. és 2015. május 31. között megkötött új forint alapú személyi kölcsön szerződésekre, valamint a 
személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltására.  

Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve az érvényes OTP Klub logós betéti, vagy érvényes 
OTP Klub logós hitelkártyával rendelkező ügyfelek részére nyújtott kedvezményt - nem vonható össze. 

Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 -  
999 999 

 
1 000 000 -  2 999 999 3 000 000 - 5 000 000 

Ügyleti kamat =(akciós kamat), 
évi % 
(Teljes futamidő alatt fix) 

20,99% 
 
19,40% 18,99% 

Teljes hiteldíj mutató (THM) % 
(Kölcsönösszegtől és futamidőtől 
függően) 

20,35%-23,12% 

Referencia THM1 % 
23,10% 
(500 000 Ft 
36 hónap) 

21,20% 
(2 999 999 Ft 
60 hónap) 

20,72% 
(3 000 000 Ft 60 hónap) 

Futamidő 13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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. 

 

 

I.57. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2015. június 1-től 
rögzítésre került, valamint 2015. június 30-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre 
történő kiváltására. A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja 
tartalmazza. 

 
Feltételek 
2015. június 1-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 
100 000 - 5 000 000 

Ügyleti kamat évi % 
(Teljes futamidő alatt fix)  

 

23,40% 

 

Futamidő 13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 

 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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I.58. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2015. július 1-től 
rögzítésre került, valamint 2015. augusztus 14-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre 
történő kiváltására. A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja 
tartalmazza. 

 

 
Feltételek 
2015. július 1-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 
100 000 - 5 000 000 

Ügyleti kamat évi % (Teljes futamidő alatt fix)  

 

22,99% 

 

Futamidő 13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 

 

I.59. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2015. augusztus 15-től 
rögzítésre került, valamint a 2015. december 31-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a forint és deviza alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás 
személyi kölcsönre történő kiváltására. A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a 
Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

 
Feltételek 
2015. augusztus 15-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 
100 000  5 000 000 

Ügyleti kamat évi % 
(Teljes futamidő alatt fix)  

 

22,99% 

 

Teljes hiteldíj mutató (THM)1 % 
3 millió Ft kölcsönösszeg és 60 hónapos futamidő esetén 25,55% 

Futamidő  

forint személyi kölcsön igénylés esetén 
illetve forint és annuitásos törlesztésű 
deviza alapú személyi kölcsönből 
fennálló tartozás kiváltása esetén 

13-84 hónap 

forintban fix törlesztésű deviza alapú 
személyi kölcsönből fennálló tartozás 
kiváltása esetén 

13-120  hónap2 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 

1. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén 
mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak a folyósítás és az első 
esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 
2 Ha a forintban fix törlesztésű deviza alapú személyi kölcsön 120 hónapos futamidővel kerül kiváltásra, a futamidő alatt prolongáció 
(futamidő hosszabbítás) igénybe vételére nincs lehetőség. 
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I.60. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2015. augusztus 24. és 
2015. október 16. között megkötött szerződések esetén 

 

Érvényes a 2015. augusztus 24-től 2015. október 16-ig megkötött új forint alapú személyi kölcsön szerződésekre, valamint 
a forint és deviza alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltására.  

Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve az érvényes OTP Klub logós betéti, vagy érvényes 
OTP Klub logós hitelkártyával rendelkező ügyfelek részére nyújtott kedvezményt - nem vonható össze. 

Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

Feltételek 
2015. augusztus 24-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 –  
999 999 

1 000 000 –  
2 999 999 

3 000 000 –  
5 000 000 

Ügyleti kamat =(akciós kamat), évi % 
(Teljes futamidő alatt fix) 

20,99% 18,99% 17,99% 

Teljes hiteldíj mutató (THM)1 % 
(Kölcsönösszegtől és futamidőtől függően) 

19,19%-23,12% 

Referencia THM1 % 
23,10% 
(500 000 Ft  
36 hónap) 

20,72% 
(2 999 999 Ft  
60 hónap) 

19,53% 
(3 000 000 Ft  
60 hónap) 

Futamidő 

forint személyi kölcsön igénylés 
esetén illetve forint és annuitásos 
törlesztésű deviza alapú személyi 
kölcsönből fennálló tartozás 
kiváltása esetén 

13 - 84 hónap 

forintban fix törlesztésű deviza 
alapú személyi kölcsönből fennálló 
tartozás kiváltása esetén 

13 - 120 hónap2 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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. 

1A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén 
mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak a folyósítás és az első 
esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap.  
2 Ha a forintban fix törlesztésű deviza alapú személyi kölcsön 120 hónapos futamidővel kerül kiváltásra, a futamidő alatt prolongáció 
(futamidő hosszabbítás) igénybe vételére nincs lehetőség. 

 
Korrekciós tájékoztatás 

  
A 2015. augusztus havi lakossági bankszámla kivonatokon (ill. azok egy részén) az üzenő sorban technikai hiba miatt tévesen szerepel a 
Személyi kölcsön akcióra vonatkozóan az Extreme Digital ajándék kupon beváltásával kapcsolatos ajánlat. A 10 000 Ft értékű kupon 
helyesen 100 000 Ft-ot elérő vásárlás esetén váltható be az Extreme Digital online áruházában. A kupon beváltásának részletes és pontos 
feltételeit a Részvételi Szabályzat tartalmazza, melyet az www.otpbank.hu oldalon megtalál. A technikai hiba miatti kellemetlenségért 
elnézést kérünk.  

 
 
I.61. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2015. november 2-től 
2015. december 31-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes a 2015. november 2-től 2015. december 31-ig megkötött új forint alapú személyi kölcsön szerződésekre, valamint 
a forint és deviza alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltására.  

Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve az érvényes OTP Klub logós betéti, vagy érvényes 
OTP Klub logós hitelkártyával rendelkező ügyfelek részére nyújtott kedvezményt - nem vonható össze. 

Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

http://www.otpbank.hu/
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Feltételek 
2015. november 2-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 –  
999 999 

1 000 000 –  
2 499 999 

2 500 000 –  
5 000 000 

Ügyleti kamat =(akciós kamat), évi % 
(Teljes futamidő alatt fix) 

18,99% 16,99% 14,99% 

Teljes hiteldíj mutató (THM)1 % 
(Kölcsönösszegtől és futamidőtől függően) 

16,02%-20,72% 

Referencia THM1 % 
20,71% 
(500 000 Ft  
36 hónap) 

18,36% 
(1 500 000 Ft  
60 hónap) 

16,05% 
(3 000 000 Ft  
60 hónap) 

Futamidő 

forint személyi kölcsön igénylés 
esetén illetve forint és annuitásos 
törlesztésű deviza alapú személyi 
kölcsönből fennálló tartozás 
kiváltása esetén 

13 - 84 hónap 

forintban fix törlesztésű deviza 
alapú személyi kölcsönből fennálló 
tartozás kiváltása esetén 

13 - 120 hónap2 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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. 
1  

1A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén 
mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak a folyósítás és az első 
esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap.  
2 Ha a forintban fix törlesztésű deviza alapú személyi kölcsön 120 hónapos futamidővel kerül kiváltásra, a futamidő alatt prolongáció 
(futamidő hosszabbítás) igénybe vételére nincs lehetőség. 

 

 

I.62. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2016. január 1-től 2016. 
május 31-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a forint és deviza alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás 
személyi kölcsönre történő kiváltására. A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a 
Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

Feltételek 
2016. január 1-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 –  
499 999 

500 000 – 
1 499 999 

1 500 000 – 
2 999 999  

3 000 000 –  
5 000 000 

Ügyleti kamat évi % (Teljes futamidő alatt fix)  22,79% 20,99% 19,99% 17,99% 

Teljes hiteldíj 
mutató (THM)1 
% 

499 000 Ft kölcsönösszeg és 36 
hónapos futamidő esetén 

25,29% 

500 000 Ft kölcsönösszeg és 36 
hónapos futamidő esetén 

23,10% 

2 999 000 Ft kölcsönösszeg és 
60 hónapos futamidő esetén 

21,91% 

3 millió Ft kölcsönösszeg és 60 
hónapos futamidő esetén 

19,53% 

Futamidő  
forint személyi kölcsön igénylés 
esetén illetve forint és annuitásos 
törlesztésű deviza alapú 

13 - 84 hónap 



 

57 

 

személyi kölcsönből fennálló 
tartozás kiváltása esetén 

forintban fix törlesztésű deviza 
alapú személyi kölcsönből 
fennálló tartozás kiváltása esetén 

13 - 120 hónap2 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 

1A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén 
mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak a folyósítás és az első 
esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 
2 Ha a forintban fix törlesztésű deviza alapú személyi kölcsön 120 hónapos futamidővel kerül kiváltásra, a futamidő alatt prolongáció 
(futamidő hosszabbítás) igénybe vételére nincs lehetőség. 

 

 

I.63. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2016. január 18-tól 
rögzítésre került, valamint a 2016. március 18-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes a 2016. január 18-tól 2016. március 18-ig megkötött új forint alapú személyi kölcsön szerződésekre, valamint a 
forint és deviza alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltására.  

Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve az érvényes OTP Klub logós betéti, vagy érvényes 
OTP Klub logós hitelkártyával rendelkező ügyfelek részére 2016. február 29-ig nyújtott kedvezményt illetve az online 
kuponkód kamatkedvezményt - nem vonható össze. (Abban az esetben, ha egy ügyfél több különböző kedvezményre is 
jogosult és ezek között van online kupon, akkor minden esetben csak a kuponhoz tartozó kedvezményt fogja megkapni.) 

Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

Feltételek 
2016. január 18-tól 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 –  
499 999 

500 000 –  
1 499 999 

1 500 000 –  
2 999 999  

3 000 000 –  
5 000 000 

Ügyleti kamat évi % (Teljes futamidő alatt fix)  19,99% 18,99% 17,99% 11,99% 

Teljes hiteldíj 
mutató (THM)1 % 

499 999 Ft kölcsönösszeg és 36 
hónapos futamidő esetén 

21,90% 

500 000 Ft kölcsönösszeg és 36 
hónapos futamidő esetén 

20,71% 

2 999 999 Ft kölcsönösszeg és 
60 hónapos futamidő esetén 

19,53% 

3 millió Ft kölcsönösszeg és 60 
hónapos futamidő esetén 

12,66% 

Futamidő  

forint személyi kölcsön igénylés 
esetén illetve forint és annuitásos 
törlesztésű deviza alapú 
személyi kölcsönből fennálló 
tartozás kiváltása esetén 

13 - 84 hónap 

forintban fix törlesztésű deviza 
alapú személyi kölcsönből 
fennálló tartozás kiváltása esetén 

13 - 120 hónap2 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 

1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén 
mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak a folyósítás és az első 
esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 
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2 Ha a forintban fix törlesztésű deviza alapú személyi kölcsön 120 hónapos futamidővel kerül kiváltásra, a futamidő alatt prolongáció 
(futamidő hosszabbítás) igénybe vételére nincs lehetőség. 

 

 

I.64. Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsöne igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2016. március 21-től 
rögzítésre került, valamint a 2017. május 20-ig megkötött szerződések esetében 

 

Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsönére azok az ügyfelek jogosultak, akik teljesítik az alábbi feltételt: 
 

  Az ügyfél egy adott hónap 20. napjától (T. nap) kezdődően abban az esetben jogosult a Lakáscélú megtakarítók 
személyi kölcsönére, amennyiben mint Szerződő fél kapcsolódik/kapcsolódott olyan OTP Lakástakarék szerződéshez, 
amelynek a T. napnál legfeljebb 15 hónappal korábban kezdődött meg a kiutalási időszaka, vagy a korábban kiutalásban 
lévő OTP Lakástakarék szerződésének kifizetése a T. napnál legfeljebb 12 hónappal korábban, de legkésőbb a T. napot 
megelőző hónapban történt meg. (Például 2016. április 20-tól azok a Szerződő ügyfelek jogosultak a személyi kölcsönre, 
akik esetén a kiutalási időszak 2015. január 20. után kezdődött el, vagy a kifizetés 2015. április 20. és 2016. március 
31. között történt meg.) 

vagy 
 

  Az ügyfél egy adott hónap 20. napjától (T. nap) abban az esetben jogosult a Lakáscélú megtakarítók személyi 
kölcsönére, amennyiben mint Kedvezményezett kapcsolódik/kapcsolódott olyan korábban kiutalásban lévő OTP 
Lakástakarék szerződéshez, amelynek kifizetése T. napnál legfeljebb 12 hónappal korábban de legkésőbb a T. napot 
megelőző hónapban történt meg. (Például 2016. április 20-tól azok a Kedvezményezett ügyfelek jogosultak, akik esetén 
a kifizetés 2015. április 20. és 2016. március 31. között történt meg.) 

 
Adott hónap 1. és 19. napja között azok az ügyfelek jogosultak a Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsönére, akik a 
megelőző hónap 20. napjától teljesítették a fentiekben részletezett jogosultsági feltételeket. A feltételek fennállása alatt egy 
ügyfél akár több Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsönét is igényelhet, valamint egy lakástakarék szerződéshez 
kapcsolódóan akár több ügyfél (például lakástakarék szerződője és kedvezményezettje) is igénybe veheti a konstrukciót. 
 
Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a forint és deviza alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás 
személyi kölcsönre történő kiváltására. A Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsöne konstrukcióhoz kapcsolódó egyéb 
díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 
 

 
Feltételek 
2016. március 21-től* 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 7 000 000 

Ügyleti kamat évi % (Teljes futamidő alatt fix) 9,99% 

Teljes 
hiteldíj 
mutató 
(THM)1 % 

500 000 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos 
futamidő esetén 

10,4% 

3 millió Ft kölcsönösszeg és 60 hónapos 
futamidő esetén 

10,5% 

Futamidő**  
 

 
13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 
1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén 
mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak a folyósítás és az első 
esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 

*A 2017. április 30-ig megkötött személyi kölcsön szerződések esetében a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg 5.000.000 Ft. 

**A 2017. április 30-ig megkötött forintban fix törlesztésű deviza alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő 
kiváltása esetében a maximum igényelhető futamidő 120 hónap. Ha a forintban fix törlesztésű deviza alapú személyi kölcsön 120 hónapos 
futamidővel kerül kiváltásra, a futamidő alatt prolongáció (futamidő hosszabbítás) igénybe vételére nincs lehetőség. 
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A lakáscélú megtakarítók személyi kölcsöne más kedvezménnyel nem vonható össze. 
 

 

I.65. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2016. április 18-tól 
rögzítésre került, valamint a 2016. május 31-ig3 megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes a 2016. április 18-tól 2016. május 31-ig megkötött új forint alapú személyi kölcsön szerződésekre, valamint a forint 
és deviza alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltására.  

Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve az online kuponkód kamatkedvezményt - nem 
vonható össze.  

Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

Feltételek 
2016. április 18-tól 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 
499 999 

500 000 –  
1 499 999 

1 500 000 –  
2 999 999  

3 000 000 –  
5 000.000 

Ügyleti kamat évi % (Teljes futamidő alatt fix)  19,99% 18,99% 17,99% 12,99% 

Teljes 
hiteldíj 
mutató 
(THM)1 % 

499 999 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos 
futamidő esetén 

21,90% 

500 000 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos 
futamidő esetén 

20,71% 

2 999 999 Ft kölcsönösszeg és 60 hónapos 
futamidő esetén 

19,53% 

3 millió Ft kölcsönösszeg és 60 hónapos 
futamidő esetén 

13,78% 

Futamidő  

forint személyi kölcsön igénylés esetén 
illetve forint és annuitásos törlesztésű deviza 
alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás 
kiváltása esetén 

13 - 84 hónap 

forintban fix törlesztésű deviza alapú 
személyi kölcsönből fennálló tartozás 
kiváltása esetén 

13 - 120 hónap2 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 

1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén 
mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak a folyósítás és az első 
esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 
2 Ha a forintban fix törlesztésű deviza alapú személyi kölcsön 120 hónapos futamidővel kerül kiváltásra, a futamidő alatt prolongáció 
(futamidő hosszabbítás) igénybe vételére nincs lehetőség. 
3 A 2016. április 18-tól hatályos hirdetményben közzétettek szerint az akciós időszak 2016. április 18-tól visszavonásig, de legkésőbb 
2016. június 17-ig került meghirdetésre, azonban az akció 2016. május 31. napjával visszavonásra került. 

 

 

I.66. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2016. június 1-től 2016. 
december 16-ig megkötött szerződések esetében 

 
Érvényes fióki igénylés esetén a 2016. június 1-től rögzítésre került, valamint a 2016. december 16-ig megkötött új forint 
személyi kölcsön igénylésekre, valamint a forint és deviza alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre 
történő kiváltására. OTPdirekt internetes felületen igényelt személyi kölcsön esetén érvényes a 2016. december 16-ig 
igényelt új forint alapú online személyi kölcsön szerződésekre. 
 A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 
(Amennyiben az adott időszakban akciós és standard személyi kölcsön egyaránt meghirdetésre kerül, az ügyfelek számára 
a kedvezőbb feltételű személyi kölcsön kerül alkalmazásra.)  



 

60 

 

 

 Feltételek 
2016. június 1-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 
499 999 

500 000 – 
1 499 999 

1 500 000–  
2 999 999  

3 000 000–  
5 000 000 

Ügyleti kamat évi % (Teljes futamidő alatt fix)  19,99% 18,99% 17,99% 13,99% 

 
 
 
 
 
Teljes 
hiteldíj 
mutató 
(THM)1 % 

499 999 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos 
futamidő esetén 

21,9% 

500 000 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos 
futamidő esetén 

20,7% 

2 999 999 Ft kölcsönösszeg és 60 hónapos 
futamidő esetén 

19,5% 

3 millió Ft kölcsönösszeg és 60 hónapos 
futamidő esetén 

14,9% 

Futamidő  

forint személyi kölcsön igénylés esetén 
illetve forint és annuitásos törlesztésű deviza 
alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás 
kiváltása esetén 

13-84 hónap 

forintban fix törlesztésű deviza alapú 
személyi kölcsönből fennálló tartozás 
kiváltása esetén 

13-120  hónap2 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 
1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak 
a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 
2 Ha a forintban fix törlesztésű deviza alapú személyi kölcsön 120 hónapos futamidővel kerül kiváltásra, a futamidő alatt 
prolongáció (futamidő hosszabbítás) igénybe vételére nincs lehetőség. 

 

 

I.67. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2016. június 1-től 
rögzítésre került, valamint a 2016. július 31-ig megkötött szerződések esetében 

és 

Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2016. augusztus 1-től 
rögzítésre került, valamint a 2016. szeptember 30-ig megkötött szerződések esetében 

 

Érvényes a 2016. június 1-től 2016. július 31-ig megkötött, és a 2016. augusztus 1-től 2016. szeptember 30-ig megkötött új 
forint alapú személyi kölcsön szerződésekre, valamint a forint és deviza alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi 
kölcsönre történő kiváltására.  

Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve az online kuponkód kamatkedvezményt - nem 
vonható össze.  

Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

 
Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 –
499 999 

500 000 – 
1 499 999 

1 500 000 – 
2 999 999  

3 000 000– 5 000 
000 

Ügyleti kamat évi % (Teljes futamidő alatt fix)  18,99% 17,99% 15,99% 10,99% 

 
 
 
 
 

499 999 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos 
futamidő esetén 

20,71% 

500 000 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos 
futamidő esetén 

19,53% 
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Teljes hiteldíj 
mutató 
(THM)1 % 

2 999 999 Ft kölcsönösszeg és 60 hónapos 
futamidő esetén 

17,20% 

3 millió Ft kölcsönösszeg és 60 hónapos 
futamidő esetén 

11,55% 

Futamidő  

forint személyi kölcsön igénylés esetén 
illetve forint és annuitásos törlesztésű deviza 
alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás 
kiváltása esetén 

13-84 hónap 

forintban fix törlesztésű deviza alapú 
személyi kölcsönből fennálló tartozás 
kiváltása esetén 

13-120  hónap2 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 

1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak 
a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 
2 Ha a forintban fix törlesztésű deviza alapú személyi kölcsön 120 hónapos futamidővel kerül kiváltásra, a futamidő alatt 
prolongáció (futamidő hosszabbítás) igénybe vételére nincs lehetőség. 

 

 

I.68. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 

 

Érvényes a 2016. október 1-től rögzítésre került, valamint a 2016. október 31-ig megkötött új forint alapú személyi kölcsön 
szerződésekre, valamint a forint és deviza alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő 
kiváltására.  

Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve az online kuponkód kamatkedvezményt - nem 
vonható össze.  

Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

 
Feltételek 
2016. október 1-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000–
499 999 

500 000 – 
1 499 999 

1 500 000 – 
2 999 999  

3 000 000– 5 000 
000 

Ügyleti kamat évi % (Teljes futamidő alatt fix)  18,99% 17,99% 15,99% 10,99% 

 
 
 
 
 
Teljes hiteldíj 
mutató 
(THM)1 % 

499 999 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos 
futamidő esetén 

20,7% 

500 000 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos 
futamidő esetén 

19,5% 

2 999 999 Ft kölcsönösszeg és 60 hónapos 
futamidő esetén 

17,2% 

3 millió Ft kölcsönösszeg és 60 hónapos 
futamidő esetén 

11,6% 

Futamidő  

forint személyi kölcsön igénylés esetén 
illetve forint és annuitásos törlesztésű deviza 
alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás 
kiváltása esetén 

13-84 hónap 

forintban fix törlesztésű deviza alapú 
személyi kölcsönből fennálló tartozás 
kiváltása esetén 

13-120  hónap2 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  
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1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak 
a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 
2 Ha a forintban fix törlesztésű deviza alapú személyi kölcsön 120 hónapos futamidővel kerül kiváltásra, a futamidő alatt 
prolongáció (futamidő hosszabbítás) igénybe vételére nincs lehetőség. 

 

 

I.69. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 

 

Érvényes fióki igénylés esetén a 2016. november 1-től rögzítésre került, valamint a 2016. december 16-ig megkötött új forint 
alapú személyi kölcsön szerződésekre, valamint a forint és deviza alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi 
kölcsönre történő kiváltására. OTPdirekt internetes felületen igényelt személyi kölcsön esetén érvényes a 2016. november 
1-től 2016. december 16-ig igényelt új forint alapú online személyi kölcsön szerződésekre. 

Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve az online kuponkód kamatkedvezményt - nem 
vonható össze.  

Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 
Feltételek 
2016. november 1-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000–
499 999 

500 000 – 
1 499 999 

1 500 000 – 
2 999 999  

3 000 000– 5 000 
000 

Ügyleti kamat évi % (Teljes futamidő alatt fix)  18,99% 17,99% 15,99% 10,99% 

 
 
 
 
 
Teljes hiteldíj 
mutató 
(THM)1 % 

499 999 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos 
futamidő esetén 

20,7% 

500 000 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos 
futamidő esetén 

19,5% 

2 999 999 Ft kölcsönösszeg és 60 hónapos 
futamidő esetén 

17,2% 

3 millió Ft kölcsönösszeg és 60 hónapos 
futamidő esetén 

11,6% 

Futamidő  

forint személyi kölcsön igénylés esetén 
illetve forint és annuitásos törlesztésű deviza 
alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás 
kiváltása esetén 

13-84 hónap 

forintban fix törlesztésű deviza alapú 
személyi kölcsönből fennálló tartozás 
kiváltása esetén 

13-120  hónap2 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 

1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak 
a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 
2 Ha a forintban fix törlesztésű deviza alapú személyi kölcsön 120 hónapos futamidővel kerül kiváltásra, a futamidő alatt 
prolongáció (futamidő hosszabbítás) igénybe vételére nincs lehetőség. OTPdirekt internetes felületen indított online személyi 
kölcsön esetén az igénylés időpontjában hatályos kondíciókkal történik a szerződéskötés. 

 

 

I.70. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke  

 
Érvényes fióki igénylés esetén a 2016. december 17-től rögzítésre került, valamint a 2017 augusztus 13-ig megkötött új forint 
személyi kölcsön igénylésekre, valamint a forint alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő 
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kiváltására. OTPdirekt internetes felületen igényelt személyi kölcsön esetén érvényes a 2017. január 15-ig igényelt új forint 
alapú online személyi kölcsön szerződésekre. 
A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 
(Amennyiben az adott időszakban akciós és standard személyi kölcsön egyaránt meghirdetésre kerül, az ügyfelek számára 
a kedvezőbb feltételű személyi kölcsön kerül alkalmazásra.) 
 

 Feltételek 
2016. december 17-től* 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100.000-
399.999 

400.000-
799.999 

800.000-
1.599.999 

1.600.000-
2.999.999 

3.000.000-
7.000.000 

Ügyleti kamat évi % (Teljes futamidő alatt fix)  21,39% 20,99% 19,99% 17,99% 11,99% 

 
 
 
 
 
Teljes 
hiteldíj 
mutató 
(THM)1 % 
 

399 999 Ft kölcsönösszeg és 36 
hónapos futamidő esetén 

23,6% 

500 000 Ft kölcsönösszeg és 36 
hónapos futamidő esetén 

23,1% 

1 599 999 Ft kölcsönösszeg és 60 
hónapos futamidő esetén 

21,9% 

2 999 999 Ft kölcsönösszeg és 60 
hónapos futamidő esetén 

19,5% 

3 000 0000 Ft kölcsönösszeg és 60 
hónapos futamidő esetén 

12,7% 

Futamidő**   
13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 
1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak 
a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 

*A 2017. április 30-ig megkötött személyi kölcsön szerződések esetében a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg 
5.000.000 Ft. 

**A 2017. április 30-ig megkötött forintban fix törlesztésű deviza alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi 
kölcsönre történő kiváltása esetében a maximum igényelhető futamidő 120 hónap. Ha a forintban fix törlesztésű deviza alapú 
személyi kölcsön 120 hónapos futamidővel kerül kiváltásra, a futamidő alatt prolongáció (futamidő hosszabbítás) igénybe 
vételére nincs lehetőség. 

A bankfiókban elektronikus aláírással igényelt személyi kölcsön, valamint az OTPdirekt internetes felületen indított online 
személyi kölcsön esetén az igénylés időpontjában hatályos kondíciókkal történik a szerződéskötés. 

 

 

I.71. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke  

 
Érvényes fióki igénylés esetén a 2017. január 16-tól visszavonásig, de legkésőbb a 2017. március 17-ig megkötött új forint 
alapú személyi kölcsön igénylésekre, valamint a forint és deviza alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi 
kölcsönre történő kiváltására. OTPdirekt internetes felületen igényelt személyi kölcsön esetén érvényes a 2017. január 16-
tól 2017. március 17-ig igényelt új forint alapú online személyi kölcsön szerződésekre. 

és 

Érvényes fióki igénylés esetén a 2017. március 18-tól visszavonásig, de legkésőbb a 2017. április 17-ig megkötött új forint 
alapú személyi kölcsön igénylésekre, valamint a forint és deviza alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi 
kölcsönre történő kiváltására. OTPdirekt internetes felületen igényelt személyi kölcsön esetén érvényes a 2017. március 18-
tól 2017. április 17-ig igényelt új forint alapú online személyi kölcsön szerződésekre. 

 

Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve az online kuponkód kamatkedvezményt - nem 
vonható össze.  

Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 
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 Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100.000-
399.999 

400.000-
799.999 

800.000-
1.599.999 

1.600.000-
2.999.999 

3.000.000-
5.000.000 

Ügyleti kamat évi % (Teljes futamidő alatt fix)  20,99% 19,99% 18,99% 16,99% 10,99% 

 
 
 
 
 
Teljes 
hiteldíj 
mutató 
(THM)1 % 
 

399 999 Ft kölcsönösszeg és 36 
hónapos futamidő esetén 

23,1% 

500 000 Ft kölcsönösszeg és 36 
hónapos futamidő esetén 

21,9% 

1 599 999 Ft kölcsönösszeg és 60 
hónapos futamidő esetén 

20,7% 

2 999 999 Ft kölcsönösszeg és 60 
hónapos futamidő esetén 

18,4 % 

3 000 0000 Ft kölcsönösszeg és 60 
hónapos futamidő esetén 

11,6% 

Futamidő  

forint személyi kölcsön igénylés esetén 
illetve forint és annuitásos törlesztésű 
deviza alapú személyi kölcsönből 
fennálló tartozás kiváltása esetén 

13-84 hónap 

forintban fix törlesztésű deviza alapú 
személyi kölcsönből fennálló tartozás 
kiváltása esetén 

13-120  hónap2 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 
1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak 
a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 
2 Ha a forintban fix törlesztésű deviza alapú személyi kölcsön 120 hónapos futamidővel kerül kiváltásra, a futamidő alatt 
prolongáció (futamidő hosszabbítás) igénybe vételére nincs lehetőség. 

 

 

I.72. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2017. április 18-tól 2017. 
június 18-ig megkötött szerződések esetén  

 
Érvényes a 2017. április 18-tól a 2017. június 18-ig megkötött új forint alapú személyi kölcsön igénylésekre, valamint a forint 
és deviza alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltására.  
Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve az online kuponkód kamatkedvezményt - nem 
vonható össze.  

Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 Feltételek 
2017. április 18-tól* 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100.000-
399.999 

400.000-
799.999 

800.000-
1.599.999 

1.600.000-
2.999.999 

3.000.000-
7.000.000 

Ügyleti kamat évi % (Teljes futamidő alatt fix)  20,99% 19,99% 18,99% 16,99% 10,99% 

 
 
 
 
 
Teljes 
hiteldíj 
mutató 
(THM)1 % 

399 999 Ft kölcsönösszeg és 36 
hónapos futamidő esetén 

23,1% 

500 000 Ft kölcsönösszeg és 36 
hónapos futamidő esetén 

21,9% 

1 599 999 Ft kölcsönösszeg és 60 
hónapos futamidő esetén 

20,7% 

2 999 999 Ft kölcsönösszeg és 60 
hónapos futamidő esetén 

18,4 % 
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 3 000 0000 Ft kölcsönösszeg és 60 
hónapos futamidő esetén 

11,6% 

Futamidő**   
13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 
1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak 
a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 

*A 2017. április 30-ig megkötött személyi kölcsön szerződések esetében a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg 
5.000.000 Ft. 

**A 2017. április 30-ig megkötött forintban fix törlesztésű deviza alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi 
kölcsönre történő kiváltása esetében a maximum igényelhető futamidő 120 hónap. Ha a forintban fix törlesztésű deviza alapú 
személyi kölcsön 120 hónapos futamidővel kerül kiváltásra, a futamidő alatt prolongáció (futamidő hosszabbítás) igénybe 
vételére nincs lehetőség. 

A bankfiókban elektronikus aláírással igényelt személyi kölcsön, valamint az OTPdirekt internetes felületen indított online 
személyi kölcsön esetén az igénylés időpontjában hatályos kondíciókkal történik a szerződéskötés. 

 

 

I.73. Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsöne igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2017. május 21-től 
2017. augusztus 13-ig benyújtott igénylések esetében 

 

Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsönére azok az ügyfelek jogosultak, akik teljesítik az alábbi feltételt: 
 

  Az ügyfél, mint Szerződő fél kapcsolódik/kapcsolódott olyan OTP Lakástakarék szerződéshez, amelynek legfeljebb 
15 hónappal korábban kezdődött meg a kiutalási időszaka. 

 
vagy 
 

 Az ügyfél, mint Szerződő fél, vagy mint Kedvezményezett kapcsolódik/kapcsolódott olyan OTP Lakástakarék 
szerződéshez, amely korábban kiutalásban volt és legfeljebb 12 hónappal korábban történt meg a kifizetése. 

 
A feltételek fennállása alatt egy ügyfél akár több Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsönét is igényelhet, valamint egy OTP 
Lakástakarék szerződéshez kapcsolódóan akár több ügyfél (például lakástakarék szerződője és kedvezményezettje) is 
igénybe veheti a konstrukciót. 
 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a forint alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi 
kölcsönre történő kiváltására. A Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsöne konstrukcióhoz kapcsolódó egyéb díjakat és 
költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 
 

 
Feltételek 
2017. május 21-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 7 000 000 

Ügyleti kamat évi % (Teljes futamidő alatt fix) 9,99% 

Teljes 
hiteldíj 
mutató 
(THM)1 % 

500 000 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos 
futamidő esetén 

10,4% 

3 millió Ft kölcsönösszeg és 60 hónapos 
futamidő esetén 

10,5% 

Futamidő  
 

 
13-84 hónap 

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

 
1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak 
a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 

A Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsöne más kedvezménnyel nem vonható össze. 
A bankfiókban elektronikus aláírással igényelt személyi kölcsön esetén az igénylés időpontjában hatályos kondíciókkal 
történik a szerződéskötés. 

 

 

I.74. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2017. június 19-től 2017. 
augusztus 13-ig benyújtott igénylések esetén 

 
Érvényes a 2017. június 19-től 2017. augusztus 13-ig benyújtott új forint alapú személyi kölcsön igénylésekre, valamint a 
forint alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltására.  
Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve az online kuponkód kamatkedvezményt - nem 
vonható össze.  

Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 Feltételek 
2017. június 19-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100.000-
399.999 

400.000-
799.999 

800.000-
1.599.999 

1.600.000-
2.999.999 

3.000.000-
7.000.000 

Ügyleti kamat évi % (Teljes futamidő alatt fix)  20,99% 19,99% 18,99% 16,99% 10,99% 

 
 
 
 
 
Teljes 
hiteldíj 
mutató 
(THM)1 % 
 

399 999 Ft kölcsönösszeg és 36 
hónapos futamidő esetén 

23,1% 

500 000 Ft kölcsönösszeg és 36 
hónapos futamidő esetén 

21,9% 

1 599 999 Ft kölcsönösszeg és 60 
hónapos futamidő esetén 

20,7% 

2 999 999 Ft kölcsönösszeg és 60 
hónapos futamidő esetén 

18,4 % 

3 000 0000 Ft kölcsönösszeg és 60 
hónapos futamidő esetén 

11,6% 

Futamidő   
13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 
1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak 
a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 

A bankfiókban elektronikus aláírással igényelt személyi kölcsön, valamint az OTPdirekt internetes felületen indított online 
személyi kölcsön esetén az igénylés időpontjában hatályos kondíciókkal történik a szerződéskötés. 

 

 

I.75. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2017. augusztus 14-től 
2017. október 1-ig benyújtott igénylések esetén 

és 

Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2017. október 2-től 2017. 
november 1-ig benyújtott igénylések esetén 

és 
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Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2017. november 2-től 2017. 
december 17-ig benyújtott igénylések esetén 

 

Érvényes a 2017. augusztus 14-től 2017. október 1-ig benyújtott és a 2017. október 2-től 2017. november 1-ig benyújtott új 
forint alapú személyi kölcsön igénylésekre, valamint a forint alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre 
történő kiváltására. 
és 
Érvényes a 2017. november 2-től 2017. december 17-ig benyújtott új forint alapú személyi kölcsön igénylésekre, valamint a 
2017. november 19-ig benyújtott forint alapú személyi kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltására, 
továbbá a 2017. november 20-tól benyújtott, OTP Banknál fennálló tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására.  
 
Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve az online kuponkód kamatkedvezményt - nem 
vonható össze.  

Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100.000-

399.999 

400.000-

799.999 

800.000-

1.599.999 

1.600.000-

2.999.999 

3.000.000-

4.999.999 

5.000.000– 

7.000.000 

Ügyleti kamat évi % (Teljes futamidő 

alatt fix)  
20,99% 19,99% 18,99% 16,99% 10,99% 8,99% 

 

 

 

 

 

Teljes 

hiteldíj 

mutató 

(THM)1 

% 

 

399.999 Ft kölcsönösszeg 

és 36 hónapos futamidő 

esetén 

23,1% 

500.000 Ft kölcsönösszeg 

és 36 hónapos futamidő 

esetén 

21,9% 

1.599.999 Ft 

kölcsönösszeg és 60 

hónapos futamidő esetén 

20,7% 

2.999.999 Ft 

kölcsönösszeg és 60 

hónapos futamidő esetén 

18,4 % 

3.000.0000 Ft 

kölcsönösszeg és 60 

hónapos futamidő esetén 

11,6% 

5.000.000 Ft 

kölcsönösszeg és 60 

hónapos futamidő esetén 

9,4% 

Futamidő  
13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 
1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak 
a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 

A bankfiókban elektronikus aláírással igényelt személyi kölcsön, valamint az OTPdirekt internetes felületen indított online 
személyi kölcsön esetén az igénylés időpontjában hatályos kondíciókkal történik a szerződéskötés. 

 

 

I.76. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2017. augusztus 14-től 
2017. december 17-ig benyújtott igénylések esetén 
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Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a 2017. november 19-ig benyújtott forint alapú személyi 
kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltására, továbbá a 2017. november 20-tól benyújtott, OTP 
Banknál fennálló tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására.  A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb 
díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. (Amennyiben az adott időszakban akciós és standard személyi 
kölcsön egyaránt meghirdetésre kerül, az ügyfelek számára a kedvezőbb feltételű személyi kölcsön kerül alkalmazásra.) 
 

Feltételek 

2017. augusztus 14-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100.000-

399.999 

400.000-

799.999 

800.000-

1.599.999 

1.600.000-

2.999.999 

3.000.000-

4.999.999 

5.000.000– 

7.000.000 

Ügyleti kamat évi % (Teljes futamidő 

alatt fix)  
21,39% 20,99% 19,99% 17,99% 11,99% 9,99% 

 

 

 

 

 

Teljes 

hiteldíj 

mutató 

(THM)1 

% 

 

399.999 Ft kölcsönösszeg 

és 36 hónapos futamidő 

esetén 

23,6% 

500.000 Ft kölcsönösszeg 

és 36 hónapos futamidő 

esetén 

23,1% 

1.599.999 Ft 

kölcsönösszeg és 60 

hónapos futamidő esetén 

21,9% 

2.999.999 Ft 

kölcsönösszeg és 60 

hónapos futamidő esetén 

19,5 % 

3.000.0000 Ft 

kölcsönösszeg és 60 

hónapos futamidő esetén 

12,7% 

5.000.000 Ft 

kölcsönösszeg és 60 

hónapos futamidő esetén 

10,5% 

Futamidő  
13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 

szerződéskötéstől 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.  

 
1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak 
a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 

A bankfiókban elektronikus aláírással igényelt személyi kölcsön, valamint az OTPdirekt internetes felületen indított online 
személyi kölcsön esetén az igénylés időpontjában hatályos kondíciókkal történik a szerződéskötés. 

 

 

I.77. Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsöne igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 2017. augusztus 14-től 
2017. december 17-ig benyújtott igénylések esetén  

 

Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsönére azok az ügyfelek jogosultak, akik teljesítik az alábbi feltételt: 
 

  Az ügyfél, mint Szerződő fél kapcsolódik/kapcsolódott olyan OTP Lakástakarék szerződéshez, amelynek legfeljebb 
15 hónappal korábban kezdődött meg a kiutalási időszaka. 

 
vagy 
 



 

69 

 

 Az ügyfél, mint Szerződő fél, vagy mint Kedvezményezett kapcsolódik/kapcsolódott olyan OTP Lakástakarék 
szerződéshez, amely korábban kiutalásban volt és legfeljebb 12 hónappal korábban történt meg a kifizetése. 

 
A feltételek fennállása alatt egy ügyfél akár több Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsönét is igényelhet, valamint egy OTP 
Lakástakarék szerződéshez kapcsolódóan akár több ügyfél (például lakástakarék szerződője és kedvezményezettje) is 
igénybe veheti a konstrukciót. 
 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint a 2017. november 19-ig benyújtott forint alapú személyi 
kölcsönből fennálló tartozás személyi kölcsönre történő kiváltására, továbbá a 2017. november 20-tól benyújtott OTP 
Banknál fennálló tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására.   A Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsöne 
konstrukcióhoz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 
 

 

Feltételek 

2017. augusztus 14-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100.000 – 7.000.000 

Ügyleti kamat évi % (Teljes futamidő alatt fix) 7,99% 

Teljes 

hiteldíj 

mutató 

(THM)1 % 

500 000 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos 

futamidő esetén 

 

8,3% 

3 millió Ft kölcsönösszeg és 60 hónapos 

futamidő esetén 

 

8,3% 

Futamidő  

 
 

13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 

szerződéskötéstől 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.  

 
1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak 
a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 

A Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsöne más kedvezménnyel nem vonható össze. 
A bankfiókban elektronikus aláírással igényelt személyi kölcsön esetén az igénylés időpontjában hatályos kondíciókkal 
történik a szerződéskötés. 

 

 

I. 78. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2017. december 18-tól 
2018. március 18-ig benyújtott igénylések esetén 

 
Érvényes a 2017. december 18-tól 2018. március 18-ig benyújtott új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint az, OTP 
Banknál fennálló tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására. és más pénzügyi intézménynél fennálló tartozás személyi 
kölcsönből történő kiváltására.  A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. 
pontja tartalmazza. (Amennyiben az adott időszakban akciós és standard személyi kölcsön egyaránt meghirdetésre kerül, 
az ügyfelek számára a kedvezőbb feltételű személyi kölcsön kerül alkalmazásra.) 
 

Feltételek 

2017. december 18-tól 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100.000-

399.999 

400.000-

799.999 

800.000-

1.599.999 

1.600.000-

2.999.999 

3.000.000-

4.999.999 

5.000.000– 

7.000.000 

Ügyleti kamat évi % (Teljes futamidő 

alatt fix)  
21,39% 20,99% 19,99% 17,99% 13,99% 9,99% 
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Teljes 

hiteldíj 

mutató 

(THM)1 

% 

 

399.999 Ft kölcsönösszeg 

és 36 hónapos futamidő 

esetén 

23,6% 

500.000 Ft kölcsönösszeg 

és 36 hónapos futamidő 

esetén 

23,1% 

1.599.999 Ft 

kölcsönösszeg és 60 

hónapos futamidő esetén 

21,9% 

2.999.999 Ft 

kölcsönösszeg és 60 

hónapos futamidő esetén 

19,5 % 

3.000.0000 Ft 

kölcsönösszeg és 60 

hónapos futamidő esetén 

14,9% 

5.000.000 Ft 

kölcsönösszeg és 60 

hónapos futamidő esetén 

10,5% 

Futamidő  
13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 

szerződéskötéstől 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.  

 
1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak 
a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 

 

 

I.79. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2018. január 8-tól 2018. 
március 18-ig benyújtott igénylések esetén 

 
Érvényes a 2018. január 8-tól 2018. március 18-ig benyújtott új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint az OTP 
Banknál fennálló tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására, és más pénzügyi intézménynél fennálló tartozás személyi 
kölcsönből történő kiváltására.   
Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve az online kuponkód kamatkedvezményt - nem 
vonható össze.  

Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. (Amennyiben 
az adott időszakban akciós és standard személyi kölcsön egyaránt meghirdetésre kerül, az ügyfelek számára a kedvezőbb 
feltételű személyi kölcsön kerül alkalmazásra.) 
 

Feltételek 

2018. január 8-tól 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100.000-

399.999 

400.000-

799.999 

800.000-

1.599.999 

1.600.000-

2.999.999 

3.000.000-

4.999.999 

5.000.000– 

7.000.000 

Ügyleti kamat évi % (Teljes futamidő 

alatt fix)  
20,99% 19,99% 18,99% 16,99% 11,99% 8,99% 

 

 

 

 

 

399.999 Ft kölcsönösszeg 

és 36 hónapos futamidő 

esetén 

23,1% 

500.000 Ft kölcsönösszeg 

és 36 hónapos futamidő 

esetén 

21,9% 
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Teljes 

hiteldíj 

mutató 

(THM)1 

% 

 

1.599.999 Ft 

kölcsönösszeg és 60 

hónapos futamidő esetén 

20,7% 

2.999.999 Ft 

kölcsönösszeg és 60 

hónapos futamidő esetén 

18,4 % 

3.000.0000 Ft 

kölcsönösszeg és 60 

hónapos futamidő esetén 

12,7% 

5.000.000 Ft 

kölcsönösszeg és 60 

hónapos futamidő esetén 

9,4% 

Futamidő  
13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 
1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak 
a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 

 

I. 80. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2018. március 19-től 
2018. augusztus 12-ig benyújtott igénylések esetén 

 
Érvényes a 2018. március 19-től 2018. augusztus 12-ig benyújtott új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint az OTP 
Banknál fennálló tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására, és más pénzügyi intézménynél fennálló tartozás személyi 
kölcsönből történő kiváltására.  A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. 
pontja tartalmazza. (Amennyiben az adott időszakban akciós és standard személyi kölcsön egyaránt meghirdetésre kerül, 
az ügyfelek számára a kedvezőbb feltételű személyi kölcsön kerül alkalmazásra.) 
 

Feltételek 

2018. március 19-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 

100.000 

– 

599.999 

 

600.000 

 –  

1.099.999 

1.100.000 

– 

2.099.999 

2.100.000 

– 

3.099.999 

3.100.000 

– 

4.099.999 

4.100.000 

– 

5.099.999 

5.100.000 

– 

6.099.999 

6.100.000 

– 

7.000.000 

Ügyleti kamat évi % (Teljes 

futamidő alatt fix)  
21,39% 20,99% 19,99% 18,99% 17,99% 13,99% 12,99% 9,99% 

 

 

 

 

 

Teljes 

hiteldíj 

mutató 

(THM)1 % 

 

 

 

500.000 Ft 

kölcsönösszeg és 

36 hónapos 

futamidő esetén 

23,6% 

600.000 Ft 

kölcsönösszeg és 

36 hónapos 

futamidő esetén 

23,1% 

2.099.999 Ft 

kölcsönösszeg és 

60 hónap futamidő 

esetén 

21,9% 

3.000.000 Ft 

kölcsönösszeg és 
20,7 % 
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60 hónap futamidő 

esetén 

3.100.000 Ft 

kölcsönösszeg és 

60 hónap futamidő 

esetén 

19,5% 

4.100.000 Ft 

kölcsönösszeg és 

60 hónap futamidő 

esetén 

14,9% 

5.100.000 Ft 

kölcsönösszeg és 

60 hónap futamidő 

esetén 

13,8% 

6.100.000 Ft 

kölcsönösszeg és 

60 hónap futamidő 

esetén 

10,5% 

Futamidő  
13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 
1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak 
a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 

 

 

I.81. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2018. március 19-től 
2018. április 15-ig benyújtott igénylések esetén 

és 

az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2018. április 16-tól 2018. június 
13-ig benyújtott igénylések esetén 

és 

az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2018. június 14-től 2018. 
augusztus 12-ig benyújtott igénylések esetén 

 
Érvényes a 2018. március 19-től 2018. április 15-ig benyújtott új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint az OTP 
Banknál fennálló tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására, és más pénzügyi intézménynél fennálló tartozás személyi 
kölcsönből történő kiváltására.  
és 
Érvényes a 2018. április 16-tól 2018. június 13-ig benyújtott új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint az OTP Banknál 
fennálló tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására, és más pénzügyi intézménynél fennálló tartozás személyi 
kölcsönből történő kiváltására.  
és 
Érvényes a 2018. június 14-től 2018. augusztus 12-ig benyújtott új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint az OTP 
Banknál fennálló tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására, és más pénzügyi intézménynél fennálló tartozás személyi 
kölcsönből történő kiváltására.  
 
Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve az online kuponkód kamatkedvezményt - nem 
vonható össze.  
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Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. (Amennyiben 
az adott időszakban akciós és standard személyi kölcsön egyaránt meghirdetésre kerül, az ügyfelek számára a kedvezőbb 
feltételű személyi kölcsön kerül alkalmazásra.) 
 

Feltételek 

2018. március 19-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

 

100.000 

– 

599.999 

 

600.000  

–  

1.099.999 

1.100.000 

– 

2.099.999 

2.100.000 

– 

3.099.999 

3.100.000 

– 

4.099.999 

4.100.000 

– 

5.099.999 

5.100.000 

– 

6.099.999 

6.100.000 

– 

7.000.000 

Ügyleti kamat évi % (Teljes 

futamidő alatt fix)  
20,99% 19,99% 18,99% 17,99% 16,99% 12,99% 10,99% 8,99% 

 

 

 

 

 

Teljes 

hiteldíj 

mutató 

(THM)1 % 

 

 

 

500.000 Ft 

kölcsönösszeg és 

36 hónapos 

futamidő esetén 

23,1% 

600.000 Ft 

kölcsönösszeg és 

36 hónapos 

futamidő esetén 

21,9% 

2.099.999 Ft 

kölcsönösszeg és 

60 hónap futamidő 

esetén 

20,7% 

3.000.000 Ft 

kölcsönösszeg és 

60 hónap futamidő 

esetén 

19,5 % 

3.100.000 Ft 

kölcsönösszeg és 

60 hónap futamidő 

esetén 

18,4% 

4.100.000 Ft 

kölcsönösszeg és 

60 hónap futamidő 

esetén 

13,8% 

5.100.000 Ft 

kölcsönösszeg és 

60 hónap futamidő 

esetén 

11,6% 

6.100.000 Ft 

kölcsönösszeg és 

60 hónap futamidő 

esetén 

9,4% 

Futamidő  
13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 
1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak 
a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 
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I.82. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2018. augusztus 13-tól 
2018. szeptember 30-ig benyújtott igénylések esetén 

és 

az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2018. október 1-től 2018. 
november 4-ig benyújtott igénylések esetén 
és 
az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2018. november 5-től 2018. 
december 16-ig benyújtott igénylések esetén 
és 
az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2019. január 7-től 2019. 
március 31-ig benyújtott igénylések esetén 
 
 
Érvényes a 2018. augusztus 13-tól 2018. szeptember 30-ig benyújtott új forint személyi kölcsön igénylésekre, 
valamint az OTP Banknál fennálló tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására, és más pénzügyi intézménynél 
fennálló tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására. 
 
Érvényes a 2018. október 1-től 2018. november 4-ig benyújtott új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint az 
OTP Banknál fennálló tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására, és más pénzügyi intézménynél fennálló 
tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására. 
 
Érvényes a 2018. november 5-től 2018. december 16-ig benyújtott új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint 
az OTP Banknál fennálló tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására, és más pénzügyi intézménynél fennálló 
tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására. 
 
Érvényes a 2019. január 7-től 2019. március 31-ig benyújtott új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint az 
OTP Banknál fennálló tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására, és más pénzügyi intézménynél fennálló 
tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására. 
 
Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel – kivéve az online kuponkód kamatkedvezményt - nem 
vonható össze.  

Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. (Amennyiben 
az adott időszakban akciós és standard személyi kölcsön egyaránt meghirdetésre kerül, az ügyfelek számára a kedvezőbb 
feltételű személyi kölcsön kerül alkalmazásra.) 
 

Feltételek 

2018. augusztus 13-tól 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 
Ügyleti kamat évi % 

(Teljes futamidő alatt fix) 

100.000 – 599.999 18,29 % 

600.000 – 1.099.999 17,99 % 

1.100.000 – 2.099.999 16,99 % 

2.100.000 – 3.099.999 16,49 % 

3.100.000 – 4.099.999 15,49 % 

4.100.000 – 5.099.999 12,99 % 

5.100.000 – 6.099.999 10,49 % 

6.100.000 – 7.099.999 8,99 % 

7.100.000 – 8.000.000 7,99 % 

Teljes hiteldíj mutató (THM)1 % 

500.000 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos futamidő esetén 19,9 % 

600.000 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos futamidő esetén 19,5 % 



 

75 

 

2.099.999 Ft kölcsönösszeg és 60 hónap futamidő esetén 18,4 % 

3.000.000 Ft kölcsönösszeg és 60 hónap futamidő esetén 17,8 % 

3.100.000 Ft kölcsönösszeg és 60 hónap futamidő esetén 16,6 % 

4.100.000 Ft kölcsönösszeg és 60 hónap futamidő esetén 13,8 % 

5.100.000 Ft kölcsönösszeg és 60 hónap futamidő esetén 11,0 % 

6.100.000 Ft kölcsönösszeg és 60 hónap futamidő esetén 9,4% 

7.100.000 Ft kölcsönösszeg és 60 hónap futamidő esetén 8,3 % 

Futamidő  13-84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak 
a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 

 

 

I. 83. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2018. augusztus 13-tól 
2019. március 31-ig benyújtott igénylések esetén 

 
Érvényes a 2018. augusztus 13-tól 2019. március 31-ig benyújtott új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint az OTP 
Banknál fennálló tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására, és más pénzügyi intézménynél fennálló tartozás személyi 
kölcsönből történő kiváltására. A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. 
pontja tartalmazza. (Amennyiben az adott időszakban akciós és standard személyi kölcsön egyaránt meghirdetésre kerül, 
az ügyfelek számára a kedvezőbb feltételű személyi kölcsön kerül alkalmazásra.) 

 
Feltételek 

2018. augusztus 13-tól 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 
Ügyleti kamat évi % 

(Teljes futamidő alatt fix) 

100.000 – 599.999 19,29 % 

600.000 –  1.099.999 18,99 % 

1.100.000 – 2.099.999 17,99 % 

2.100.000 – 3.099.999 17,49 % 

3.100.000 – 4.099.999 16,49 % 

4.100.000 – 5.099.999 13,99 % 

5.100.000 – 6.099.999 11,49 % 

6.100.000 – 7.099.999 9,99 % 

7.100.000 – 8.000.000 8,99 % 

Teljes hiteldíj mutató (THM)1 % 

500.000 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos futamidő esetén 21,1 % 

600.000 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos futamidő esetén 20,7 % 

2.099.999 Ft kölcsönösszeg és 60 hónap futamidő esetén 19,5 % 

3.000.000 Ft kölcsönösszeg és 60 hónap futamidő esetén 18,9 % 

3.100.000 Ft kölcsönösszeg és 60 hónap futamidő esetén 17,8 % 

4.100.000 Ft kölcsönösszeg és 60 hónap futamidő esetén 14,9 % 

5.100.000 Ft kölcsönösszeg és 60 hónap futamidő esetén 12,1 % 

6.100.000 Ft kölcsönösszeg és 60 hónap futamidő esetén 10,5% 
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7.100.000 Ft kölcsönösszeg és 60 hónap futamidő esetén 9,4 % 

Futamidő  13-84 hónap 

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.  

1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak 
a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 

 

 

I. 84. A Standard Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2019. április 1-től 2020. 
március 31-ig benyújtott igénylések esetén 

 
Érvényes a 2019. április 1-től 2020. március 31-ig benyújtott új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint az 
OTP Banknál fennálló tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására, és más pénzügyi intézménynél fennálló 
tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására. A standard személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és 
költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. (Amennyiben az adott időszakban akciós és standard személyi 
kölcsön egyaránt meghirdetésre kerül, az ügyfelek számára a kedvezőbb feltételű személyi kölcsön kerül 
alkalmazásra.) 
 

Amennyiben az adott időszakban akciós és standard személyi kölcsön egyaránt meghirdetésre kerül, az ügyfelek 
számára a kedvezőbb feltételű személyi kölcsön kerül alkalmazásra. 
 

Feltételek 

2019. április 1-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 
Ügyleti kamat évi % 

(Teljes futamidő alatt fix) 

100.000 – 299.9991 21,99 % 

300.000 – 1.099.999 20,99 % 

1.100.000 – 2.099.999 18,99 % 

2.100.000 – 3.099.999 16,99 % 

3.100.000 – 5.099.999 14,99 % 

5.100.000 – 6.099.999 12,99 % 

6.100.000 – 7.099.999 10,99 % 

7.100.000 – 8.000.000 8,99 % 

 

Teljes hiteldíj mutató (THM)2 % 

299.999 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos futamidő esetén 24,7 % 

500.000 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos futamidő esetén 23,5 % 

1.100.000 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos futamidő esetén 21,0 % 

3.000.000 Ft kölcsönösszeg és 60 hónap futamidő esetén 18,6 % 

3.100.000 Ft kölcsönösszeg és 60 hónap futamidő esetén 16,3 % 

5.100.000 Ft kölcsönösszeg és 60 hónap futamidő esetén 14,0 % 

6.100.000 Ft kölcsönösszeg és 60 hónap futamidő esetén 11,7 % 

7.100.000 Ft kölcsönösszeg és 60 hónap futamidő esetén 9,5 % 

Futamidő  13-84 hónap 

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.  
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1 A 100.000 – 299.999 forint közötti hitelösszeg csak az OTPdirekt felületen igényelt online személyi kölcsön 
esetében érhető el. Az OTP Bank fiókjaiban igényelhető minimális hitel összege 300.000 forint. 
2 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a 
feltételek változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség 
közötti időszaknak a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe 
vételre, amely 31 nap. 

 

 

I.85. Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsöne igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 2017. december 18-tól 
2019. március 31-ig benyújtott igénylések esetén  

 

Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsönére azok az ügyfelek jogosultak, akik teljesítik az alábbi feltételt: 
 

  Az ügyfél, mint Szerződő fél kapcsolódik/kapcsolódott olyan OTP Lakástakarék szerződéshez, amelynek legfeljebb 
15 hónappal korábban kezdődött meg a kiutalási időszaka. 

 
vagy 
 

 Az ügyfél, mint Szerződő fél, vagy mint Kedvezményezett kapcsolódik/kapcsolódott olyan OTP Lakástakarék 
szerződéshez, amely korábban kiutalásban volt és legfeljebb 12 hónappal korábban történt meg a kifizetése. 

 
A feltételek fennállása alatt egy ügyfél akár több Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsönét is igényelhet, valamint egy OTP 
Lakástakarék szerződéshez kapcsolódóan akár több ügyfél (például lakástakarék szerződője és kedvezményezettje) is 
igénybe veheti a konstrukciót. 
 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, a XII. pontban részletezett, OTP Banknál fennálló tartozás személyi 
kölcsönből történő kiváltására, valamint, a XIII. pontban részletezett, más pénzügyi intézménynél fennálló tartozás személyi 
kölcsönből történő kiváltására.  A Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsöne konstrukcióhoz kapcsolódó egyéb díjakat és 
költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 
 
 
 
 
 

Feltételek 

2017. december 18-tól 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100.000 – 8.000.0002 

Ügyleti kamat évi % (Teljes futamidő alatt fix) 7,99% 

Teljes 

hiteldíj 

mutató 

(THM)1 % 

500 000 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos 

futamidő esetén 

 

8,3% 

3 millió Ft kölcsönösszeg és 60 hónapos 

futamidő esetén 

 

8,3% 

Futamidő   13-84 hónap 

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.  
1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti 
időszaknak a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 
31 nap. 

A Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsöne más kedvezménnyel nem vonható össze. 
2 Az igényelhető maximális hitel összege 2018. augusztus 12-ig 7.000.000 Ft volt. 
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I.86. Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsöne igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke 2019. április 1-től 2020. 
március 18-ig benyújtott igénylések esetén  

 

Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsönére azok az ügyfelek jogosultak, akik teljesítik az alábbi feltételt: 
 

  Az ügyfél, mint Szerződő fél kapcsolódik/kapcsolódott olyan OTP Lakástakarék szerződéshez, amelynek legfeljebb 
15 hónappal korábban kezdődött meg a kiutalási időszaka. 

 
vagy 
 

 Az ügyfél, mint Szerződő fél, vagy mint Kedvezményezett kapcsolódik/kapcsolódott olyan OTP Lakástakarék 
szerződéshez, amely korábban kiutalásban volt és legfeljebb 12 hónappal korábban történt meg a kifizetése. 

 
A feltételek fennállása alatt egy ügyfél akár több Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsönét is igényelhet, valamint egy OTP 
Lakástakarék szerződéshez kapcsolódóan akár több ügyfél (például lakástakarék szerződője és kedvezményezettje) is 
igénybe veheti a konstrukciót. 
 

Érvényes az új forint személyi kölcsön igénylésekre, a XII. pontban részletezett, OTP Banknál fennálló tartozás személyi 
kölcsönből történő kiváltására, valamint, a XIII. pontban részletezett, más pénzügyi intézménynél fennálló tartozás személyi 
kölcsönből történő kiváltására. A Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsöne konstrukcióhoz kapcsolódó egyéb díjakat és 
költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 
 
 

Feltételek 

2019. április 1-től 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

300.000 – 8.000.0002 

Ügyleti kamat évi % (Teljes futamidő alatt fix) 7,99% 

Teljes 

hiteldíj 

mutató 

(THM)1 % 

500 000 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos 

futamidő esetén 

 

8,4% 

3 millió Ft kölcsönösszeg és 60 hónapos 

futamidő esetén 

 

8,4% 

Futamidő   13-84 hónap 

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.  

 
1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak 
a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 

A Lakáscélú megtakarítók személyi kölcsöne más kedvezménnyel nem vonható össze. 
2 Az igényelhető maximális hitel összege 2018. augusztus 12-ig 7.000.000 Ft volt. 

 

 

I.87. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2019. április 1-től 2019. 
június 2-ig benyújtott igénylések esetén, 

és 

az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2019. június 3-tól 2019. 
augusztus 4-ig benyújtott igénylések esetén, 
és 
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az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2019. augusztus 5-től 2019. 
október 6-ig benyújtott igénylések esetén 
és 
az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2019. október 7-től 2019. 
december 15-ig benyújtott igénylések esetén 
és 
az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2020. január 13-tól 2020. 
március 18-ig benyújtott igénylések esetén 
 
 

Érvényes a 2019. április 1-től 2019. június 2-ig benyújtott új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint az OTP 
Banknál fennálló tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására, és más pénzügyi intézménynél fennálló tartozás 
személyi kölcsönből történő kiváltására. 
 
Érvényes a 2019. június 3-tól 2019. augusztus 4-ig benyújtott új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint az 
OTP Banknál fennálló tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására, és más pénzügyi intézménynél fennálló 
tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására. 
 
Érvényes a 2019. augusztus 5-től 2019. október 6-ig benyújtott új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint az 
OTP Banknál fennálló tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására, és más pénzügyi intézménynél fennálló 
tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására. 
 
Érvényes a 2019. október 7-től 2019. december 15-ig benyújtott új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint az 
OTP Banknál fennálló tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására, és más pénzügyi intézménynél fennálló 
tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására. 
 
Érvényes a 2020. január 13-tól 2020. március 18-ig benyújtott új forint személyi kölcsön igénylésekre, valamint az 
OTP Banknál fennálló tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására, és más pénzügyi intézménynél fennálló 
tartozás személyi kölcsönből történő kiváltására. 
 

Feltételek 

 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 
Ügyleti kamat évi % 

(Teljes futamidő alatt fix) 

100.000 – 299.9991 21,49 % 

300.000 – 1.099.999 19,99 % 

1.100.000 – 2.099.999 17,99 % 

2.100.000 – 3.099.999 15,99 % 

3.100.000 – 5.099.999 13,99 % 

5.100.000 – 6.099.999 11,99 % 

6.100.000 – 7.099.999 9,99 % 

7.100.000 – 8.000.000 7,99 % 

Teljes hiteldíj mutató (THM)2 % 

299.999 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos futamidő esetén 24,1 % 

500.000 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos futamidő esetén 22,2 % 

1.100.000 Ft kölcsönösszeg és 36 hónapos futamidő esetén 19,8 % 

3.000.000 Ft kölcsönösszeg és 60 hónapos futamidő esetén 17,5 % 

3.100.000 Ft kölcsönösszeg és 60 hónapos futamidő esetén 15,1 % 

5.100.000 Ft kölcsönösszeg és 60 hónapos futamidő esetén 12,9 % 

6.100.000 Ft kölcsönösszeg és 60 hónapos futamidő esetén 10,6 % 

7.100.000 Ft kölcsönösszeg és 60 hónapos futamidő esetén 8,4 % 

Futamidő  13-84 hónap 
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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.  

1 A 100.000 – 299.999 forint közötti hitelösszeg csak az OTPdirekt felületen igényelt online személyi kölcsön esetében érhető 
el. Az OTP Bank fiókjaiban igényelhető minimális hitel összege 300.000 forint. 
2 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség közötti időszaknak 
a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe vételre, amely 31 nap. 

 

 

I.88. Az Akciós Forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2020. március 23-tól 
2020. március 31-ig benyújtott igénylések esetén, 

 

Érvényes a 2020. március 23-tól 2020. március 31-ig benyújtott új forint személyi kölcsön igénylésekre. 
 

Jelen Hirdetményben meghatározott kondíciókkal értékesített személyi kölcsönt a termék érvényessége alatt egy 
ügyfél adósi vagy adóstársi szerepben egyetlen alkalommal veheti igénybe. 
A Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelete a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának 
enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről értelmében a személyi kölcsön teljes hiteldíj mutató (THM) 
mértéke nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét. 
Az MNB által közétett, a jegybanki alapkamat jelenlegi mértéke 0,9%, a személyi kölcsön THM mértéke ennek 
megfelelően maximum 5,9% lehet. A jegybanki alapkamat esetleges csökkenése esetén a már benyújtott igénylés 
ellenére az alábbi feltételekkel személyi kölcsön szerződés nem köthető. 
Az akciós kedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel nem vonható össze.  
Az akciós személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a jelen Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 
 

Feltételek 

2020.március 23-tól 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 1.500.000 – 5.000.000 

Futamidő  24 - 60 hónap 

Ügyleti kamat mértéke (teljes futamidő alatt fix) évi 5,67% 

Teljes hiteldíj mutató (THM)1 5,9% 
1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a 
feltételek változása esetén mértéke módosulhat. THM meghatározása során a folyósítás és az első esedékesség 
közötti időszaknak a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak került figyelembe 
vételre, amely 31 nap. A THM mértéke 3.000.000 forint kölcsönösszegre és 60 hónos futamidőre került 
kiszámításra. 

 

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. 

 

 

I.89. DM ajánlatokra vonatkozó kondíciós feltételek a 2010. május 17-től 2012. január 22-ig folyósított ügyletek esetén 

Azon ügyfelek esetén, akik korábban felvett személyi kölcsönüket vagy áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsönüket 
szerződésszerűen törlesztették, valamint megfeleltek az OTP Bank egyéb hitelbírálati feltételeinek is, és érvényes DM 
ajánlattal rendelkeztek a hiteligényléskor, a DM ajánlatban leírt feltételeknek megfelelő személyi kölcsön felvétele esetén a  
hiteldíj mértéke az alábbi, kivéve, ha a DM ajánlat egyéb, a mindenkor hatályos személyi kölcsön Hirdetményben feltüntetett 
akcióra vonatkozott. 

 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 
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Feltételek 
 

100 000 – 3 000 000 

Ügyleti kamat 
(=kamat /fix 
kamat/standard 
kamat/ +kockázati 
felár***********),  
évi % 
 

Folyósítás dátuma 

Fix kamat, évi % 
(A futamidő 1-12. törlesztő 
részletére, rögzített) 

Standard kamat, évi % 
(Kamatperiódusonként 
változtatható) 

2010. május 17-től 2010. 
július 2-ig folyósított ügyletek 
esetén  

20,90% 18,18% 

2010. július 3-tól 2011. 
február 27-ig folyósított 
ügyletek esetén  

20,90% 18,91% 

2011. február 28-tól 2011. 
szeptember 30-ig folyósított 
ügyletek esetén  

20,90% 18,91% 

2011. október 1-től 2012. 
január 22-ig folyósított 
ügyletek esetén 

20,90% 18,36% 

kockázati felár, évi % 

(rögzített) 
A0 minősítés esetén 0,00% 

Kezelési költség az induló kölcsön összegre 
vetített (fix) 
 
A beszedés OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámláról történik 

havi 0,25%, 
minimum havi 1 250 Ft 

Hitelkeret beállítási jutalék az induló 
kölcsönösszegre vetített, a folyósított 
kölcsönösszegből fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál vezetett lakossági 
bankszámlára történik  

4,00%, minimum 12 000 Ft 

Futamidő 13 - 84 hónap  

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 

 

I.90. DM ajánlatokra vonatkozó kondíciós feltételek a 2012. január 23-tól 2012. április 30-ig folyósított ügyletek 
esetén************** 

 

 
Feltételek 
 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 3 000 000 

Ügyleti kamat 
(=standard kamat + 
kockázati 
felár***********),  

Folyósítás dátuma 
Standard kamat, évi % 
(Kamatperiódusonként változtatható) 

2012. január 23-tól 2012. március 9-ig 
folyósított ügyletek esetén 

18,36% 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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évi % 
 

2012. március 10-től 2012. március 31-ig 
folyósított ügyletek esetén 

18,36% 

2012. április 1-től 2012. április 30-ig 
folyósított ügyletek esetén  

18,36% 

kockázati felár, évi % 

(rögzített) 
A0 minősítés esetén 0,00% 

Kezelési költség az induló kölcsön összegre vetített (fix) 
 
A beszedés OTP Banknál vezetett lakossági bankszámláról 
történik 

havi 0,25%, 
minimum havi 1 250 Ft 

Hitelkeret beállítási jutalék az induló kölcsönösszegre vetített, a 
folyósított kölcsönösszegből fizetendő (egyszeri)   
A folyósítás OTP Banknál vezetett lakossági bankszámlára 
történik 

4,00%, minimum 12 000 Ft 

Futamidő 13 - 84 hónap 

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között. 

 

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 
 
 
 
 

I.91. C-hitel kiváltásos DM ajánlatokra vonatkozó kondíciós feltételek a 2010. augusztus 25-től 2011. február 20-ig 
megkötött szerződések esetén 

Azon ügyfelek esetén, akik korábban felvett C-hitelüket szerződésszerűen törlesztették, valamint megfelelnek az OTP Bank 
egyéb hitelbírálati feltételeinek is, és érvényes DM ajánlattal rendelkeztek a C-hitelük kiváltására vonatkozóan a 
kölcsönigényléskor, a DM ajánlatban leírt feltételeknek megfelelő, a C-hitel kerettel megegyező összegű személyi kölcsön 
felvétele esetén a hiteldíj mértéke az alábbi. 

 

Feltételek 
Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 3 000 000 

Ügyleti kamat (=kamat 
/fix kamat/standard 
kamat/ +kockázati 
felár***********), évi % 

Fix kamat, évi % 

(A futamidő 1-12. törlesztő részletére, 

rögzített) 

20,90% 

Standard kamat, évi % 
(Kamatperiódusonként változtatható) 

18,91% 

kockázati felár, évi % 

(rögzített)  
A0 minősítés esetén 0,00% 

Kezelési költség az induló kölcsön összegre vetített (fix) 
A beszedés OTP Banknál vezetett lakossági bankszámláról történik 

havi 0,25%, 
minimum havi 1 250 Ft 

Hitelkeret beállítási jutalék  0 Ft 

Futamidő 13-84 hónap  

Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1. és 28. napja között.  

 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
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Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 
 

I.92. A forintban fix törlesztésű, deviza alapú személyi kölcsönök kiváltására igénybe vett, kedvezményes 
kamatozású, forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2013. június 17-től 
rögzítésre került, valamint 2015. augusztus 14-ig megkötött szerződések esetén  

Érvényes az OTP Bank által folyósított, 12 hónapig vagy teljes futamidő alatt forintban fix törlesztésű, euró vagy svájci frank 
alapú személyi kölcsönök kedvezményes kamatozású forint alapú személyi kölcsönre történő kiváltására. A kedvezményes 
kamatozású személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

Feltételek 

Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

100 000 – 5 000 000 

Ügyleti kamat évi % 

(Kamatperiódusonként 

változtatható) 

2013. június 17-től 2013. szeptember 30-ig 
folyósított ügyletekre 

17,75% 

2013. október 1-től 2014. március 14-ig 
folyósított ügyletekre 

18,36% 

2014. március 15-től 2015. április 26-ig 
folyósított ügyletekre 

18,90% 

Ügyleti kamat évi % (Teljes 

futamidő alatt fix) 

2015. április 27-től 2015. július 31-ig 
folyósított ügyletekre 

18,90% 

2015. augusztus 1-től augusztus 14-ig 
folyósított ügyletekre 

16,99% 

Futamidő 

2013. június 17-től 2013. október 24-ig 

folyósított ügyletekre 
13 - 84 hónap 

2013. október 25-től folyósított ügyletekre 13 - 1201 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 

1 120 hónap futamidejű kedvezményes kamatozású személyi kölcsön igénylése esetén a futamidő alatt prolongáció (futamidő 
hosszabbítás) igénybe vételére nincs lehetőség.  

Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén a táblázatban található kamat mértéke a kölcsön első 
kamatperiódusára érvényes kamat mértéket tartalmazza. A következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a 
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató értékével kell megállapítani, mely mutató értéke a Bank 
honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat) elérhető. A további kamatperiódusokra irányadó 
kamat tekintetében a kamatváltozás szabályai a már módosított kamatmértékre alkalmazandóak.  A kamatváltoztatás 
részletei a IV. fejezetben találhatóak.  

 

 

I.93. A nem forintban fix (annuitásos) törlesztésű, deviza alapú személyi kölcsönök kiváltására igénybe vett, 
kedvezményes kamatozású, forint alapú személyi kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke a 2015. május 
18-tól rögzítésre került, valamint 2015. augusztus 14-ig megkötött szerződések esetén 

 
Érvényes az OTP Bank által folyósított, nem forintban fix (annuitásos) törlesztésű, euró vagy svájci frank alapú személyi 
kölcsönök kedvezményes kamatozású forint alapú személyi kölcsönre történő kiváltására. A kedvezményes kamatozású 
személyi kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakat és költségeket a Hirdetmény II. pontja tartalmazza. 

 

Feltételek Személyi kölcsön összege (Ft-ban) 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat
https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/ReferenciaKamat


 

84 

 

100 000 – 5 000 000 

Ügyleti kamat évi % 
(Teljes futamidő alatt fix) 

2015. május 18-tól 2015. július 
31-ig folyósított ügyletekre 

18,90% 

2015. augusztus 1-től 
augusztus 14-ig folyósított 
ügyletekre 

16,99% 

Futamidő 13 - 84 hónap 

A rendszeres törlesztési napot az első esedékesség napja határozza meg. Az első esedékesség napja a 
szerződéskötéstől 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.  

 

*A-típusú ügyfél: rendszeresen, legalább hat hónapja az OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakossági folyószámlára érkező a 
mindenkori nettó minimálbér összegét elérő jövedelem, vagy nyugdíj –átutalással rendelkező ügyfél. 

B-típusú ügyfél: Nem felel meg az A-típusú ügyfél feltételeinek. 

**Kivétel az I.6-os pontban meghatározott akciós személyi kölcsönnél. 

***A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. Deviza alapú személyi 
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. 
A THM mutató értéke nem tükrözi a kölcsön árfolyamkockázatát. Meglévő fogyasztási hitel(ek) személyi kölcsönre történő 
kiváltása esetén a THM értéke azt az esetet mutatja, amikor az igényelt kölcsön összege nem magasabb, mint a kiváltani 
kívánt fennálló tartozás. 

****0%, 0 Ft az alábbi esetben: rendszeres jövedelem, ösztöndíj vagy diákhitel jóváírás estén  

 Junior számláról Lakossági forint folyószámlára történő átszerződést követően, 

 Junior szerződéssel rendelkező ügyfelek esetében a 24. életév betöltését követően két éven keresztül – Diákhitel 
jóváírása esetében 35 éves korig – vehető igénybe, ha az ügyfél a személyi kölcsön igénylési kritériumoknak és a 
Bank hitelbírálati feltételeinek megfelel. 

*****Azok az ügyfelek, akiknek személyi kölcsön szerződését egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatba kell foglalni, nem 
igényelhetnek forintban fix törlesztő részletű deviza alapú személyi kölcsönt. 
********Kamatkedvezményre jogosult az az ügyfél, aki korábban már rendelkezett személyi kölcsönnel az OTP Banknál, 
amelyet szerződésszerűen visszafizetett és az OTP Bank hitelbírálata alapján is jogosult a kedvezményre. A 
kamatkedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel együtt nem vehető igénybe, és forintban fix törlesztő részletű svájci 
frank alapú személyi kölcsön esetén sem alkalmazható. 
********* Forint alapú személyi kölcsön esetén 1,5 százalékpont, deviza alapú személyi kölcsön igénylése esetén 1 
százalékpont kamatkedvezményre jogosult az az ügyfél, aki korábban már rendelkezett személyi kölcsönnel vagy 
áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsönnel az OTP Banknál, amelyet szerződésszerűen visszafizetett és az OTP Bank 
hitelbírálata alapján is jogosult a kedvezményre. A kamatkedvezmény más személyi kölcsön kedvezménnyel együtt nem 
vehető igénybe, és forintban fix törlesztő részletű deviza alapú személyi kölcsön esetén sem alkalmazható. 
********** A kölcsön első 3 törlesztő részletében (türelmi idő) az ügyfeleknek csak kamatot és kezelési költséget (hiteldíjat) 
kell fizetniük, A tőketörlesztés a futamidő negyedik törlesztőrészletének esedékességétől kezdődik el. Forintban fix 
konstrukciók esetén a türelmi idő leteltét követő új törlesztőrészlet pontos forint összegéről a türelmi időszak utáni OTP 
devizaárfolyamok figyelembevételével a Bank írásban tájékoztatja az Adós(oka)t.  
*********** A kockázati felár mértékét a hitelbírálati rendszer által végzett adósminősítés határozza meg. 

************* Referencia kamat: a kölcsön törlesztési esedékességét megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal 
érvényes (amennyiben ez a nap hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, az ezt megelőző munkanapon érvényes), 1 vagy 
3 hónapos, forint alapú 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, minden első illetve harmadik 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), 1 vagy 3 hónapos referencia kamatláb alapján automatikusan változik. Az 
ügyleti kamatváltozás annak hatálybalépését követő első esedékességi naptári naptól kerül érvényesítésre. 

************** A standard ügyletekhez képest kamatkedvezményt tartalmazó, DM-es személyi kölcsön konstrukció 
értékesítése 2012. május 2-től felfüggesztésre került. 
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5 Forintosított deviza alapú személyi kölcsönök esetében a 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. 
6A kamatfelár mértéke a 2015. évi CXLV. törvény 10. § (2) bekezdése alapján a 2015. október 28-án érvényes 3 havi BUBOR 
(1,35%) és 3 havi EURIBOR (-0,06%), illetőleg az 1 havi BUBOR (1,35%) és 1 havi EURIBOR (-0,11%) különbségével került 
mérséklésre. 

 
 
II. A Személyi kölcsön díj és költségtételei  
 
2011. szeptember 29-től a számlakezeléssel összefüggő költségeket és díjakat a 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 a 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 kerülnek 2020. április 1-étől. 
 
II.1 Számlakezeléssel összefüggő egyéb költségek, díjak forint és deviza alapú kölcsönök, és a 2015. évi CXLV. 
törvény alapján forintra váltott1 szerződések esetében: 
 

Megnevezés 
Mértéke 

2020. 
március 31-ig 

Mértéke 
2020. 

április 1-től 
Fizetendő 

Ügyintézési díj1 

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, valamint az ügyfél 
kérésére történő hitelszámlákhoz 
kapcsolódó igazolás kiadása. 
A 2012. március 31-ig megkötött 
szerződések esetén felszámításra 
került az ügyintézési díj abban az 
esetben is, amikor az ügyfél az 
igényelt személyi kölcsönt 
meglévő fogyasztási hitel(ei) 
kiváltására vette igénybe. 
Az OTPdirekt felületen 
díjmentesen rendelkezésre 
bocsátott digitális (aláírópadon 
elektronikus úton létrejött) okiratok 
hiteles papír alapú bankfióki 
kiadmánya, vagy egyszerű 
másolata esetén kedvezményes 
ügyintézési díjak kerülnek 
felszámításra. 

946 Ft* 978 Ft* 

Ügyfélkérés esetén az OTPdirekt 
felületen díjmentesen 
rendelkezésre bocsátott digitális 
(aláírópadon elektronikus úton 
létrejött) okiratok hiteles papír 
alapú bankfióki kiadmánya esetén 
felszámított ügyintézési díj.  
*2019. február 28-ig akció 
keretében a díj nem kerül 
felszámításra. 
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631 Ft* 652 Ft* 

Ügyfélkérés esetén az OTPdirekt 
felületen díjmentesen 
rendelkezésre bocsátott digitális 
(aláírópadon elektronikus úton 
létrejött) okiratok egyszerű papír 
alapú másolata esetén felszámított 
ügyintézési díj.  
*2019. február 28-ig akció 
keretében a díj nem kerül 
felszámításra. 

Ügyintézési díj 0 Ft 0 Ft 

Forintban fix törlesztési periódus 
azonnali lejáratása, illetve 
forintban fix törlesztési periódus 
azonnali lejáratás prolongációval 
kombinált változatának 
igénybevétele esetén 
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 nem  
szerződésszerű 
teljesítés esetén 

324 Ft/levél 380 Ft/levél 

Nem szerződésszerű teljesítés 
következtében kiküldött levelek 
esetén fizetendő (pl. felmondó 
levelek küldésekor Adós és 
Adóstárs esetén is), az ajánlott 
levelekre vonatkozó mindenkori 
díjszabás szerint. 
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 ügyleti kamat / 
költség / díj 
változása 
esetén2 

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 változása 
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. 

 Bírálati és 
folyósítási 
értesítő 
postázása 
esetén 

91 Ft/levél 94 Ft/levél 

A levelezési díj elektronikus okirati 

formában előálló és az OTPdirekt 

felületen díjmentesen 

rendelkezésre bocsátott, személyi 

kölcsön szerződés részét képező 

Bírálati és folyósítási értesítő 

ügyfélkérésre történő postai 

kiküldése esetén fizetendő. 

Hátralékos tartozásokkal kapcsolatos 
banki tevékenység díja (Monitoring 
Tevékenység Díja) 
2015. január 31-ig 
Hátralékos tartozásokkal kapcsolatos 
banki tevékenység költsége 
(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 
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fennállása esetén havonta kerül 
terhelésre. 

Felmondás 
kezdeményezése 
esetén: 

1 746 Ft/hónap 

Felmondás 
kezdeményezése 
esetén: 

1 805 Ft/hónap  

A hátralékos tartozás folyamatos 

kezeléséért, figyeléséért, a 

felszólítással kapcsolatos 

tevékenységért szerződés-

szegéssel okozott kár megtérítése 

jogcímén fizetendő díj. 

Fizetendő a felmondás 
kezdeményezésekor 

Tartozás elismerő közokirat 
 

A közjegyzői 
díjszabásról szóló 
14/1991 (XI. 26.) 
IM rendelet 
szerinti összeg, 
melynek becsült 
költsége 1 millió 
forint 
kölcsönösszeg, 4 
oldalas szerződés 
és 4 db hitelesített 
másolat esetében 
körülbelül 25 000 
Ft. 

A közjegyzői 
díjszabásról szóló 
14/1991 (XI. 26.) 
IM rendelet 
szerinti összeg, 
melynek becsült 
költsége 1 millió 
forint 
kölcsönösszeg, 4 
oldalas szerződés 
és 4 db hitelesített 
másolat esetében 
körülbelül 25 000 
Ft. 

Fizetendő a tartozás elismerő 
közokirat elkészítésekor, a 
közjegyző részére.  

 
 
II.2 Szerződésmódosítási díjak és előtörlesztési (teljes vagy részleges) díjak forint alapú kölcsönök esetén: 
 

Előtörlesztési díj 
részleges előtörlesztés 
esetén (2017. 
november 19-ig 
Átütemezési díj) 

Mértéke 2020. március 31-ig Mértéke 2020. április 1-től Fizetendő 

2010. március 1-ig kötött szerződések esetében: 

Forint alapú kölcsönök: 
 
2007.01.01 - 2007.12.26-ig 
megkötött szerződések esetén: 
Előtörlesztés  összegének 7%-a 
minimum 6 333 Ft 
maximum 105 370 Ft 
 
2007.12.27 - 2009.02.15-ig 
megkötött szerződések esetén: 
Előtörlesztés  összegének 7%-a 
minimum 6 860 Ft 
maximum 105 370 Ft 
 
2009.02.16 - 2009.07.31-ig 
megkötött szerződések esetén: 
Előtörlesztés  összegének 7%-a 
minimum 7 284 Ft 
maximum 105 370 Ft 
 
2009.08.01-től megkötött 
szerződések esetén: 
Előtörlesztés  összegének 7%-a 
minimum 8 579 Ft 

Forint alapú kölcsönök: 
 
2007.01.01 - 2007.12.26-ig 
megkötött szerződések esetén: 
Előtörlesztés  összegének 7%-a 
minimum 6 548 Ft 
maximum 108 952 Ft 
 
2007.12.27 - 2009.02.15-ig 
megkötött szerződések esetén: 
Előtörlesztés  összegének 7%-a 
minimum 7 093 Ft 
maximum 108 952 Ft 
 
2009.02.16 - 2009.07.31-ig 
megkötött szerződések esetén: 
Előtörlesztés  összegének 7%-a 
minimum 7 531 Ft 
maximum 108 952 Ft 
 
2009.08.01-től megkötött 
szerződések esetén: 
Előtörlesztés  összegének 7%-a 
minimum 8 870 Ft 

Részleges előtörlesztés 
esetében, ha az ügyfél 
előtörlesztést teljesít 
(törlesztő részlet 
csökkentés, vagy 
futamidő rövidítés 
céljából). 
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maximum 105 370 Ft 
 

maximum 108 952 Ft 
 

2010. március 2-től 2015. január 31-ig megkötött szerződések esetén: 

0 Ft 0 Ft 

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

2015. február 1-től megkötött szerződések esetén: 

8 579 Ft 
de maximum: 
- az előtörlesztés 

összegének 1%-a, 
amennyiben az 
előtörlesztés időpontja és a 
hitel szerződésszerű 
lejáratának időpontja közötti 
időtartam meghaladja az 
egy évet; 

- az előtörlesztés 
összegének 0,5%-a, 
amennyiben az 
előtörlesztés időpontja és a 
hitel szerződésszerű 
lejáratának időpontja közötti 
időtartam nem haladja meg 
az egy évet; 

- az előtörlesztés időpontja 
és a hitel szerződésszerű 
lejáratának időpontja közötti 
időtartamra fizetendő 
hitelkamat összege. 

8 870 Ft 
de maximum: 
- az előtörlesztés  összegének 

1%-a, amennyiben az 
előtörlesztés időpontja és a 
hitel szerződésszerű 
lejáratának időpontja közötti 
időtartam meghaladja az egy 
évet; 

- az előtörlesztés összegének 
0,5%-a, amennyiben az 
előtörlesztés időpontja és a 
hitel szerződésszerű 
lejáratának időpontja közötti 
időtartam nem haladja meg 
az egy évet; 

- az előtörlesztés időpontja és 
a hitel szerződésszerű 
lejáratának időpontja közötti 
időtartamra fizetendő 
hitelkamat összege. 

Részleges előtörlesztés 
esetében, ha az ügyfél 
előtörlesztést teljesít 
(törlesztőrészlet 
csökkentés, vagy 
futamidő rövidítés 
céljából). 
 
12 havonta egyszer az 

ügyfél díjmentesen 

előtörleszthet, ha az 

előtörlesztés összege a 

200 000 Ft-ot nem 

haladja meg. 
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Mértéke 2020. március 31-ig Mértéke 2020. április 1-től Fizetendő 

2010. március 1-ig kötött szerződések esetén: 

Forint alapú kölcsönök: 
 
 
2005.08.01 - 2009.02.15-ig 
megkötött szerződések esetén: 
36 952 Ft 
 
2009.02.16 - 2009.07.31-ig 
megkötött szerződések esetén: 
39 064 Ft 
 
2009.08.01-től megkötött 
szerződések esetén: 
45 886 Ft 
 

Forint alapú kölcsönök: 
 
 
2005.08.01 - 2009.02.15-ig 
megkötött szerződések esetén: 
38 208 Ft 
 
2009.02.16 - 2009.07.31-ig 
megkötött szerződések esetén: 
40 392 Ft 
 
2009.08.01-től megkötött 
szerződések esetén: 
47 446 Ft 

 

A kölcsön lejárat előtti 

teljes visszafizetése 

(teljes előtörlesztés) 

esetén. 

 

Előtörlesztési díj nem 
kerül felszámításra 
kamatperiódusonként 
változtatható kölcsönök 
esetén, ha a 
kölcsönszerződésben 
meghatározott 
kamatperiódus lejárta 
utáni kamat mértékének 
hátrányos változása 
miatt az ügyfél költség 
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és díjmentes 
felmondásra jogosult. 

2010. március 2-től 2015. január 31-ig megkötött szerződések esetén: 

0 Ft 0 Ft 

A kölcsön lejárat előtti 

teljes visszafizetése 

(teljes előtörlesztés) 

esetén. Már meglévő 

személyi kölcsön újabb 

személyi kölcsönre 

történő kiváltása esetén 

az OTP Bank 

előtörlesztési díjat nem 

számít fel. 

2015. február 1-től megkötött szerződések esetén: 

 

45 886 Ft 

de maximum: 

 a teljes előtörlesztés 

összegének 1%-a, 

amennyiben az előtörlesztés 

időpontja és a hitel 

szerződésszerű lejáratának 

időpontja közötti időtartam 

meghaladja az egy évet; 

 a teljes előtörlesztés 

összegének 0,5%-a, 

amennyiben az előtörlesztés 

időpontja és a hitel 

szerződésszerű lejáratának 

időpontja közötti időtartam 

nem haladja meg az egy évet; 

 a teljes előtörlesztés időpontja 

és a hitel szerződésszerű 

lejáratának időpontja közötti 

időtartamra fizetendő 

hitelkamat összege. 

 

 

47 446 Ft 

de maximum: 

 a teljes előtörlesztés 

összegének 1%-a, amennyiben 

az előtörlesztés időpontja és a 

hitel szerződésszerű lejáratának 

időpontja közötti időtartam 

meghaladja az egy évet; 

 a teljes előtörlesztés 

összegének 0,5%-a, 

amennyiben az előtörlesztés 

időpontja és a hitel 

szerződésszerű lejáratának 

időpontja közötti időtartam nem 

haladja meg az egy évet; 

 a teljes előtörlesztés időpontja 

és a hitel szerződésszerű 

lejáratának időpontja közötti 

időtartamra fizetendő hitelkamat 

összege. 

 

A kölcsön lejárat előtti 

teljes visszafizetése 

(teljes előtörlesztés) 

esetén.  
 
Már meglévő személyi 

kölcsön újabb személyi 

kölcsönre történő 

kiváltása esetén az OTP 

Bank előtörlesztési díjat 

nem számít fel. 
 
Előtörlesztési díj nem 

kerül felszámításra az 

alábbi esetekben:  

- ha a 

kölcsönszerződésben 

meghatározott 

kamatperiódus lejárta 

utáni kamat mértékének 

hátrányos változása 

miatt az ügyfél költség 

és díjmentes 

felmondásra jogosult,  

- ha a teljes 

visszafizetett összeg 

nem haladja meg a 

200.000 Ft-ot, és a 

kölcsön lejárat előtti 

teljes visszafizetését 

megelőző 12 hónap 

alatt egyszer sem 

teljesített az ügyfél 

díjmentes részleges 

előtörlesztést. 
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 törlesztés 

felfüggesztés, 
törlesztés 
felfüggesztéssel 
kombinált 
prolongáció 
miatt 

12 821 Ft 13 256 Ft 

Ügyfél kérésére 

végrehajtott törlesztés 

felfüggesztés, törlesztés 

felfüggesztéssel 

kombinált prolongáció 

esetén. 

 
II.3 Szerződésmódosítási díjak, előtörlesztési díjak (teljes vagy részleges) deviza alapú kölcsönök és a 2015. évi 
CXLV. törvény alapján forintra váltott5 szerződések esetében: 
 

Megnevezés Mértéke 2020. március 31-ig Mértéke 2020. április 1-től Fizetendő 

Előtörlesztési díj 
részleges 
előtörlesztés esetén 
(2017. november 19-
ig Átütemezési díj) 
 

2010. március 1-ig kötött szerződések esetében: 

Euró alapú kölcsönök, illetve 
euróról forintra váltott kölcsönök 
esetén 
 
2007.01.01-től 2007.12.26-ig 
megkötött szerződések esetén: 
Előtörlesztés összegének 7%-a 
minimum 7 980 Ft 
maximum 122 818 Ft 
 
2007.12.27-től 2009.02.15-ig 
megkötött szerződések esetén: 
Előtörlesztés összegének 7%-a 
minimum 8 594 Ft 
maximum 122 818 Ft 
 
2009.02.16-tól 2009.07.31-ig 
megkötött szerződések esetén: 
Előtörlesztés összegének 7%-a 
minimum 9 208 Ft 
maximum 122 818 Ft 
 
2009.08.01-től megkötött 
szerződések esetén: 
Előtörlesztés összegének 7%-a 
minimum 8 579 Ft 
maximum 105 370 Ft 
 

Euró alapú kölcsönök, illetve 
euróról forintra váltott kölcsönök 
esetén 
 
2007.01.01-től 2007.12.26-ig 
megkötött szerződések esetén: 
Előtörlesztés összegének 7%-a 
minimum 8 251 Ft 
maximum 126 993 Ft 
 
2007.12.27-től 2009.02.15-ig 
megkötött szerződések esetén: 
Előtörlesztés összegének 7%-a 
minimum 8 886 Ft 
maximum 126 993 Ft 
 
2009.02.16-tól 2009.07.31-ig 
megkötött szerződések esetén: 
Előtörlesztés összegének 7%-a 
minimum 9 521 Ft 
maximum 126 993 Ft 
 
2009.08.01-től megkötött 
szerződések 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). 

Svájci frank alapú kölcsönök, 
illetve svájci frankról forintra 
váltott kölcsönök esetén: 
 
2007.01.01-től 2007.12.26-ig 
megkötött szerződések esetén: 
Előtörlesztés összegének 7%-a 
minimum 10 312 Ft 
maximum 157 226 Ft 
 
2007.12.27-től 2009.02.15-ig 
megkötött szerződések esetén: 
Előtörlesztés összegének 7%-a 
minimum 11 066 Ft 
maximum 157 226 Ft 
 
2009.02.16-tól 2009.04.30-ig 
megkötött szerződések esetén: 
Előtörlesztés összegének 7%-a 

Svájci frank alapú kölcsönök, 
illetve svájci frankról forintra 
váltott kölcsönök esetén: 
 
2007.01.01-től 2007.12.26-ig 
megkötött szerződések esetén: 
Előtörlesztés összegének 7%-a 
minimum 10 662 Ft 
maximum 162 571 Ft 
 
2007.12.27-től 2009.02.15-ig 
megkötött szerződések esetén: 
Előtörlesztés összegének 7%-a 
minimum 11 442 Ft 
maximum 162 571 Ft 
 
2009.02.16-tól 2009.04.30-ig 
megkötött szerződések esetén: 
Előtörlesztés összegének 7%-a 

Részleges előtörlesztés 
esetében, ha az ügyfél 
előtörlesztést teljesít 
(törlesztő részlet 
csökkentés, vagy 
futamidő rövidítés 
céljából). 
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minimum 11 820 Ft 
maximum 157 226 Ft 
 

minimum 12 221 Ft 
maximum 162 571 Ft 
 

2010. március 2-től 2015. január 31-ig megkötött szerződések esetén: 

0 Ft 0 Ft 

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

 
 
 
 
 
Előtörlesztési díj 
teljes 
előtörlesztés esetén* 
(2017. november 19-
ig 
Szerződésmódosítás
i díj) 

2010. március 1-ig kötött szerződések esetén: 

Euró alapú kölcsönök, illetve 
euróról forintra váltott kölcsönök 
esetén: 
 
2005.08.01-től 2009.02.15-ig 
megkötött szerződések esetén: 
42 985 Ft 
 
2009.02.16-tól 2009.07.31-ig 
megkötött szerződések esetén: 
45 440 Ft 
 
2009.08.01-től megkötött 
szerződések esetén: 
45 886 Ft 
 

Euró alapú kölcsönök, illetve 
euróról forintra váltott kölcsönök 
esetén: 
 
2005.08.01-től 2009.02.15-ig 
megkötött szerződések esetén: 
44 446 Ft 
 
2009.02.16-tól 2009.07.31-ig 
megkötött szerződések esetén: 
46 984 Ft 
 
2009.08.01-től megkötött 
szerződések esetén: 
47 446 Ft 

 

A kölcsön lejárat előtti 

teljes visszafizetése 

(teljes előtörlesztés) 

esetén. 

 

Előtörlesztési díj nem 
kerül felszámításra 
kamatperiódusonként 
változtatható kölcsönök 
esetén, ha a 
kölcsönszerződésben 
meghatározott 
kamatperiódus lejárta 
utáni kamat mértékének 
hátrányos változása miatt 
az ügyfél költség és 
díjmentes felmondásra 
jogosult. 
 

Svájci frank alapú kölcsönök, 
illetve svájci frankról forintra 
váltott kölcsönök esetén: 
 
 
2005.08.01-től 2009.02.15-ig 
megkötött szerződések esetén: 
52 824 Ft 
 
 
2009.02.16-tól 2009.04.30-ig 
megkötött szerződések esetén: 
55 341 Ft 
 

Svájci frank alapú kölcsönök, 
illetve svájci frankról forintra 
váltott kölcsönök esetén: 
 
 
2005.08.01-től 2009.02.15-ig 
megkötött szerződések esetén: 
54 620 Ft 
 
 
2009.02.16-tól 2009.04.30-ig 
megkötött szerződések esetén: 
57 222 Ft 
 

2010. március 2-től 2015. január 31-ig megkötött szerződések esetén: 

0 Ft 0 Ft 

A kölcsön lejárat előtti 
teljes visszafizetése 
(teljes előtörlesztés) 
esetén. Már meglévő 
személyi kölcsön újabb 
személyi kölcsönre 
történő kiváltása esetén 
az OTP Bank 
előtörlesztés díjat nem 
számít fel. 
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 törlesztés 

felfüggesztés, 
törlesztés 
felfüggesztéss
el kombinált 
prolongáció 
miatt 

12 821Ft 13 256 Ft 

Ügyfél kérésére 
végrehajtott törlesztés 
felfüggesztés, törlesztés 
felfüggesztéssel 
kombinált prolongáció 
esetén. 

 
*Ha a deviza alapú személyi kölcsön megfizetése fix forint törlesztőrészletekben történik, és a futamidő során felmerülő árfolyam és/vagy 
kamat és/vagy kezelési költség változásból eredő növekmény különbözet a futamidő végén meghaladja a fix forint törlesztőrészlet 20%-
át, akkor újabb esedékesség(ek) kerülnek megállapításra. Amennyiben az Adós(ok) az így megállapított újabb esedékességek helyett egy 
összegben szeretnék teljes előtörleszteni az eredeti fix forint futamidő leteltét követően a fennálló tartozásukat, ebben az esetben a 
előtörlesztési díjat nem kell megfizetniük.  
1 Nem kerül felszámításra az ügyintézési díj a törlesztő részlet esedékességi napjának módosítása esetén. A törlesztési nap módosítását 
- az első esedékességet követőn - bármikor kezdeményezheti az ügyfél. 
2 A 2015. április 1-ei hatálybalépéssel meghirdetett díjmódosításhoz kapcsolódó tájékoztató levelek kiküldésekor az OTP Bank a levelezési 
díjat akció keretében nem számítja fel. 

 
Az akció visszavonásáig, de legkésőbb 2020. december 31-ig benyújtott szerződésmódosítási kérelmeknél a Bank 
akció keretében az 50 000 forint alatti fennálló tartozású 2010. március 1-ig szerződött személyi kölcsönök esetén a 
teljes összegű előtörlesztésekor előtörlesztési díjat nem számít fel.  
 
 
III. Késedelmi kamat   
 
A 2015. január 16-tól megkötött szerződéseknél a tőketartozás késedelme esetén a késedelem időszaka alatt a mindenkor 
érvényes hiteldíjon felül, a késedelem időszakában a kölcsönszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének 3 
százalékponttal növelt mértékével, de legfeljebb a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző hónap első napján 
érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékével megegyező mértékű késedelmi kamat kerül 
felszámításra. A hiteldíj megfizetésének késedelme esetén a késedelmi kamat 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. 

 

A 2015. január 15-ig megkötött szerződéseknél a késedelmi kamat az alábbiak szerint kerül megállapításra: 

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 kamat kerül 
felszámításra. 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. 

 

 

IV. Kamatváltoztatási mutató 

 

Az OTP Bank Nyrt. a 2015. január 16-tól megkötött, kamatperiódusonként változtatható kamatozású személyi kölcsön 
szerződéseinél, valamint a 2015. január 15-ig megkötött, 2015. február 1-től kamatperiódusonként változtatható 
kamatozásúvá alakított forint alapú kölcsönszerződéseinél a mindenkor hatályos Személyi kölcsön Üzletszabályzat „A 
szerződés módosítása” című pontja szerint figyelembe veendő H4K3 elnevezésű, a Magyar Nemzeti Bank honlapján 
közzétett kamatváltoztatási mutatót alkalmazza. A teljes futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsön szerződéseknél jelen 
pont rendelkezései nem alkalmazandók. 

 

A Magyar Nemzeti Bank a H4K3 elnevezésű kamatváltoztatási mutató tartalmát az alábbiak szerint határozza meg: 
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H4K: A mutatónak 3 változata van 3 éves (H4K3), 4 éves (H4K4) és 5 éves (H4K5) kamatperiódusra, ahol a megegyező 

futamidejű hozamok értendők a képletben. 

A mutató a 3 havi átlagos BIRS különbsége két egymást követő kamatperiódus között, valamint figyelembe lehet venni olyan 

bankrendszert érintő, bankoktól független működési költséget (új fiskális teher), amely 2014. december 31-t követően 

jelentkezik vagy emelkedik meg. 

Képletben:  

H4K:  BIRS t+1 – BIRSt + KTi 

ahol t a kamatperiódust jelöli, mely maximum 6 lehet (5 darab kamatváltoztatás). Egészen pontosan a kamatperiódus 

fordulónapja előtti 120. nap hónapját megelőző 3 hónapban a BIRS kamat 3-havi számtani átlaga. 

KT: 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: 

 

KTi = NAi-1 

          ALLi-1 

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. 

BIRS: a kamatperiódus hosszához alkalmazkodó lejáratú BIRS 3 havi átlagolása az a pénzügyi mutató amely a Hitelező 

hitelkockázatától és piaci megítélésétől egyaránt független és kifejezi, hogy ezen az áron tudja a Hitelező változó kamatozású 

forrását fix kamatozásúra cserélni, biztosítva ezzel a fogyasztó számára a periódus alatt változatlan kamatot/kamatfelárat. A 

BIRS (Budapest Interest Rate Swap) jegyzések 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 és 15 év lejáratokra kerülnek publikálásra, és 

olyan jegyzések, melyek a bankközi piacon átlagos piaci feltételek mellett a bankok által egymás részére az adott futamidőre 

jegyzett HUF kamatswap (IRS) vételi és eladási kamatlábak számtani középértékének (midswap) átlaga, ahol az adott 

futamidőre vonatkozó éves fix kamat (ACT/365 bázison) kerül jegyzésre a 6 hónapos BUBOR (ACT/360) jegyzéssel 

szemben. A Magyar Forex Társaság a Magyar Nemzeti Bankkal közösen működteti a Budapesti Kamatswap Fixing (BIRS), 

napi megállapítás 

 

A kamatváltoztatási mutató mindenkor hatályos mértékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján (http://www.mnb.hu) teszi közzé. 
 
 

http://www.mnb.hu/
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IV. 1. A kamatváltoztatás szabályai 

 
Kamatperiódusonként változtatható kamatozású kölcsönök esetén az első kamatperiódus lejártát követő, illetve minden 
további kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató 
értékével kell megállapítani, oly módon, hogy a mutató értékét (amely negatív előjelű is lehet)a kamat mértékéhez hozzá kell 
adni, amelynek eredménye adja a következő kamatperiódusra alkalmazott kamat mértékét. A következő kamatperiódusban 
alkalmazott kamat mértékéről a Bank a kamatváltoztatást megelőzően legalább 90 nappal írásban értesítést küld.  

A kamatváltoztatási 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 kamatváltoztatás napját megelőző 120. napon az MNB honlapján elérhető 

legfrissebb – a 120. napot megelőző hónappal jelölt – értékét veszi figyelembe a kamatváltoztatás mértékének megállapítása 

során.  (Amennyiben a tervezett változtatást megelőző 120. napon a mutató előző hónappal jelölt értéke nem került még 

publikálásra, akkor a kamatváltoztatás mértékének megállapítása az új érték közzétételét követően lehetséges.) 

• A 2014. július 26-ig folyósított személyi kölcsönök tekintetében az első kamatperiódus 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 15-ig folyósított személyi kölcsönök esetén az első kamatperiódus kezdete 2015. 

február hónapban az adott kölcsönügylet törlesztési napjával kezdődik és a 36. törlesztési esedékesség hónapjának 

törlesztési napját megelőző napig tart. 

• A 2015. január 16-tól 2015. március 31-ig  folyósított személyi kölcsönök esetén az első kamatperiódus a folyósítás 

napján kezdődik és a 36. törlesztési esedékesség hónapjának törlesztési napját megelőző napig tart. 

Minden további kamatperiódus az előző kamatperiódus 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 kamatperiódus tört időszak is lehet). 

 
 
V. Ügyleti kamat egyoldalú módosítása fizetési késedelem esetén a 2014. július 15-től 2014. október 14-ig megkötött 
szerződések esetén 
 
Az ügyfél 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén - a mindenkor hatályos Személyi kölcsön Üzletszabályzat III.5 
pontja alapján- az ügyleti kamat a késedelembe esés 31. (harmincegyedik) napját követő 2. (második) törlesztőrészlet 
esedékességének napjával az alábbi mértékkel módosul (nő). Abban az esetben, ha ezt követően az ügyfél fizetési 
késedelme – ideértve a követelés átstrukturálásának esetét is – megszűnik, a kamat a fizetési késedelem megszűnésének 
napjától számított 2. (második) törlesztőrészlet esedékességének napjával az alábbi mértékkel csökken. 

 
 
 

Ügyleti kamat változás oka Ügyleti kamat változás mértéke 

30 napot meghaladó fizetési késedelembe esés  + 2 százalékpont 

 
A fentiekben részletezett kamatmódosítás  2015. január 16-tól nem kerül alkalmazásra. Azon ügyfelek esetében, akik 2015. 
január 15-ig a kamatmódosítással érintetté váltak a Bank a fentiek szerinti kamatmódosítást nem alkalmazza. 
 
 
VI. Ügyleti kamat automatikus módosulása fizetési késedelem esetén a 2014. október 15-től 2015. január 15-ig 
megkötött szerződések esetén 
 
a) Az ügyfél 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén - a mindenkor hatályos Személyi kölcsön Üzletszabályzat 
III.5.7.1 pontja alapján- az ügyleti kamat a késedelembe esés 35. (harmincötödik) napját követő 2. (második) törlesztőrészlet 
esedékességének napjával az alábbi mértékkel módosul (nő).  
b) Abban az esetben, ha az ügyfél fizetési késedelme – ideértve az átstrukturálás esetét is - az ügyleti kamat a) pont szerinti 
módosulása időpontjában nem áll fenn, akkor, az ügyleti kamat mértéke az a) pont szerinti módosulást követő naptól 
számított 2. (második) törlesztőrészlet esedékességének napjával az alábbi mértékkel csökken.  
c) Abban az esetben, ha az ügyleti kamat a) pont szerinti módosulását követően az ügyfél fizetési késedelme – ideértve az 
átstrukturálás esetét is – megszűnik, az ügyleti kamat mértéke a késedelem megszűnését követő naptól számított 2. 
(második) törlesztőrészlet esedékességének napjával az alábbi mértékkel csökken. 
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Ügyleti kamat változás oka Ügyleti kamat változás mértéke 

30 napot meghaladó fizetési késedelembe esés  + 2 százalékpont* 

 
* A Bank akció keretében 2015. január 15-ig nem számította fel, 2015. január 16-tól pedig nem alkalmazza a fentiekben részletezett, 
fizetési késedelem esetén módosuló ügyleti kamatot. 

 
 
VII. Fészekrakó és Közalkalmazotti Személyi kölcsön igénylésének feltételei, a hiteldíj mértéke, díj és költségtételei  
 
A Fészekrakó és Közalkalmazotti személyi kölcsön értékesítése 2009. március 9-én megszűnt. 
 
A fenti időpontig igényelt kölcsönök igénylési feltételei, a hiteldíj mértéke, díj és költségtételei megegyeztek a Személyi 
kölcsön I., II. pontokban leírt feltételeivel és díjtételeivel, az alábbi eltéréseket figyelembe véve: 
 
Kölcsönösszeg: 
Forint alapú Fészekrakó és Közalkalmazotti Személyi kölcsön esetében: 

 Minimum: 100 000 Ft 
 Maximum: 3 000 000 Ft 

Deviza alapú (CHF, EUR) Fészekrakó és Közalkalmazotti Személyi kölcsön esetében: 
 Minimum: 300 000 Ft,  
 Maximum: 3 000 000 Ft összegnek megfelelő CHF vagy EUR a folyósítás napján érvényes OTP devizavételi 

árfolyamon számítva 
 
A Hitelkeret beállítási jutalékot az OTP Bank Nyrt. a Fészekrakó és Közalkalmazotti Személyi kölcsön esetében elengedte, 
mértéke: 0 Ft, 0%. 
 
 
VIII. Megoldások devizakockázatra 
 
Az OTP Bank fedezetlen személyi kölcsön esetében forintban fix törlesztő részletű deviza alapú személyi kölcsön 
konstrukciót biztosított 2012. január 22-ig az ügyfelek számára. A konstrukció költség és díjtételeit jelen Hirdetmény, 
részletes feltételeit a Személyi kölcsön Üzletszabályzata tartalmazza.  
 
 
IX. SIMPLEX kedvezmény program 
 
A SIMPLEX kedvezmény program 2011. július 31-én megszüntetésre került. 
 
Az OTP Bank a fenti időpontig igényelt kölcsönök esetében a mindenkori standard, normál lejáratú, forint alapú személyi 
kölcsön ügyleti kamatából 1%pont kamatkedvezményt nyújtott azon közszolgálati dolgozók részére, akik rendelkeztek a 
kedvezmény igénybevételére jogosító plasztikkártyával.  
 
Akciós időszakokban automatikusan az akciós feltételű személyi kölcsön igénylésére nyílt lehetőség, azaz ilyenkor a 
mindenkori standard kamat mínusz 1%-os kedvezmény nem volt érvényesíthető.  
 
Az ügyfélnek minden esetben meg kellett felelnie az OTP Személyi kölcsön igénylés és - bírálat mindenkori feltételeinek. A 
kedvezmények más személyi kölcsön kedvezménnyel nem vonhatók össze. 
 
 
X. OTP Klub logós Kártyával rendelkező ügyfeleknek biztosított kedvezmények  
 
Érvényes OTP Klub logós betéti - Multipont MasterCard Klub vagy Privát Banki - kártyával vagy 2015. február 28-tól benyújtott 
igénylések esetén érvényes OTP Klub logós hitelkártyával rendelkező ügyfelek részére az OTP Bank az alábbi 
kedvezményeket biztosítja, mely kedvezmények más személyi kölcsön kedvezménnyel – az alábbiakon kívül - nem vonhatók 
össze: 
 
VI.1. 2010. október 18-tól 2012. március 31-ig kötött szerződések esetében: 

o 1%pont kamatkedvezmény a meghirdetett standard vagy akciós személyi kölcsön ügyleti kamatából. 
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o Az ügyfél minősítésétől függetlenül 0,00%-os kockázati felár. 
 

VI.2. 2012. április 1-től 2013. június 16-ig kötött szerződések esetében: 
o 1%pont kamatkedvezmény a meghirdetett standard vagy akciós személyi kölcsön ügyleti kamatából. 

 
VI.3. 2013. június 17-től 2016. február 29-ig kötött szerződések esetében: 

o 1%pont kamatkedvezmény a meghirdetett standard, kedvezményes (a forintban fix törlesztésű deviza alapú 
személyi kölcsönök kiváltására igénybe vett) vagy akciós személyi kölcsön ügyleti kamatából. 

 
A fenti kedvezményeket az ügyfelek csak a személyi kölcsön igényléssel egyidőben vehették igénybe, meglévő kölcsönök esetén utólag 
nem érvényesíthető. Ha az ügyfél a kölcsön igénylésekor több, kamatkedvezményre jogosító, érvényes, OTP Klub logós kártyával is 
rendelkezett, akkor csak az egyik kártya után vehető igénybe a kamatkedvezmény. 
 
 

XI. Munkáltatókkal történő megállapodás alapján nyújtott kedvezmények 
 
VII.1. Audi Hungária Motor Kft. munkavállalói által 2010. május 10-től igényelt és 2012. március 31-ig folyósított forint és 
deviza alapú személyi kölcsönök esetén az OTP Bank az alábbi kedvezményt biztosította: 

 Az ügyfél minősítésétől függetlenül 0,00%-os kockázati felár. 
 
VII.2. A Károly Róbert Főiskola munkavállalói által 2011. február 21-től igényelt és 2012. március 31-ig folyósított forint és 
deviza alapú személyi kölcsönök esetén az OTP Bank az alábbi kedvezményt biztosította: 

 Az ügyfél minősítésétől függetlenül 0,00%-os kockázati felár. 
 
 
XII. Munkáltatói és (szak)szervezeti kamatkedvezmény 
 
Az OTP Bank a mindenkori standard személyi kölcsön kamatából 2020. március 31-ig kamatkedvezményt biztosít azon 
ügyfelei részére, akik: 

 Munkáltatója a kölcsön igénylésekor érvényes munkáltatói megállapodással (Arany, Platina, Gyémánt vagy OTP 

Munkavállalói ajánlat szint) rendelkezik az OTP Bankkal és az ügyfél jövedelme a kölcsönigénylés benyújtásakor ettől a 

munkáltatótól érkezik az OTP Banknál vezetett lakossági bankszámlájára, vagy az ügyfél erre igazoltan megbízást ad. 

 Olyan (szak)szervezet tagjai, amely a kölcsön igénylésekor érvényes munkáltatói megállapodással (Arany,  Platina vagy 

OTP Munkavállalói ajánlat szint) rendelkezik az OTP Bankkal, tagsági jogviszonyukat igazolják és a kölcsönigénylés 

benyújtásakor érkezik jövedelem jóváírás - nem feltétel a (szak)szervezettől érkező munkabér - az ügyfél lakossági 

bankszámlájára. 

 
A kamatkedvezmények elérhetősége: 

 Munkáltatói Arany és Platina típusú kamatkedvezményt az OTP Bank 2012. július 16. után megkötött személyi kölcsön 

szerződésekhez biztosít. 

 Munkáltatói Gyémánt típusú kamatkedvezményt az OTP Bank 2015. november 23. után megkötött személyi kölcsön 

szerződésekhez biztosít. 

 (Szak)szervezeti Arany és Platina típusú kamatkedvezményt az OTP Bank 2016. január 1. után megkötött személyi kölcsön 

szerződésekhez biztosít. 

 Munkáltatói és (szak)szervezeti OTP Munkavállalói ajánlat típusú kamatkedvezményt az OTP Bank 2016. december 12-

től megkötött személyi kölcsön szerződésekhez biztosít. 

 
A kamatkedvezmény mértéke: 

 0,5 százalékpont a teljes futamidőre a mindenkor hatályos standard személyi kölcsön kamatából, amennyiben az ügyfél 

munkáltatója/(szak)szervezete – a teljes futamidő alatt – Arany szintű munkáltatói megállapodással rendelkezik az OTP 

Bankkal. 

 1 százalékpont a teljes futamidőre a mindenkor hatályos standard személyi kölcsön kamatából, amennyiben az ügyfél 

munkáltatója – a teljes futamidő alatt – Platina, Gyémánt vagy OTP Munkavállalói ajánlat szintű, illetve az ügyfél 

(szak)szervezete Platina vagy OTP Munkavállalói ajánlat szintű munkáltatói megállapodással rendelkezik az OTP Bankkal. 

 
A munkáltatói/(szak)szervezeti megállapodás keretében nyújtott kamatkedvezményt az ügyfelek csak a személyi kölcsön 
igényléssel egyidőben vehetik igénybe, meglévő kölcsönök esetén utólag nem érvényesíthető. A munkáltatói kedvezmények 
biztosítása nem automatikus, az ügyfél erre irányuló kifejezett kérése esetén biztosítja az OTP Bank. 
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A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze. Akciós időszakban az akciós kondíciókkal igényelhető a személyi 
kölcsön. Amennyiben az ügyfél egyidejűleg munkáltatói/(szak)szervezeti kamatkedvezményre, valamint online kuponkóddal 
vagy promóciós kuponkóddal rendelkezők részére nyújtott kamatkedvezményre is jogosult, akkor szerződésére a teljes 
futamidő alatt az online kuponkód vagy promóciós kuponkód kedvezmény az irányadó. 
2018. május 21-től, amennyiben az ügyfél bankfiókban kezdeményez olyan személyi kölcsön igénylést, amely munkáltatói 
vagy (szak)szervezeti kedvezményt tartalmaz, akkor részére ez a kedvezmény lesz irányadó, akkor is, ha a kölcsönigénylés 
befejezése az OTPdirekt internetes felületen keresztül történik. 
 
A kamatkedvezmény feltételei: 
Annak érdekében, hogy az ügyfél a futamidő alatt is megkapja a kedvezményeket, az alábbi feltételek egyidejű teljesítése 
szükséges: 

 az ügyfél munkáltatója az OTP Bankkal érvényes Arany, Platina, Gyémánt, vagy OTP Munkavállalói ajánlat munkáltatói 
megállapodással vagy az ügyfél (szak)szervezete az OTP Bankkal Arany, Platina munkáltatói vagy OTP Munkavállalói 
ajánlat megállapodással rendelkezzen, valamint 

 az ügyfél jövedelme az OTP Banknál vezetett lakossági bankszámlára érkezzen. Amennyiben az ügyfél munkáltatója 

rendelkezik munkáltatói megállapodással az OTP Bankkal, akkor további feltétel, hogy a jövedelem a Bankkal munkáltatói 

megállapodással rendelkező munkáltatótól érkezzen - (szak)szervezetek esetén nem feltétel, hogy a munkabér a 

(szak)szervezettől érkezzen. 

 
A feltételek teljesítését a bank havonta vizsgálja. A jövedelem átutalás teljesítése szempontjából a vizsgált hónap nem naptári 
hónapot jelent, hanem a tárgyhónapot megelőző hónap 16. napjától a tárgy hónap 15. napjáig terjedő időintervallumot. Abban 
az esetben, ha az ügyfél a személyi kölcsön futamideje alatt valamennyi felülvizsgálatkor teljesíti a feltételeket, akkor a 
kedvezmény a teljes futamidőre vonatkozik.  
Ha jövedelem jóváírás feltétel nem teljesül a vizsgálatot megelőző két hónapban, vagy ha a munkáltatói/(szak)szervezeti 
megállapodás megszűnik, akkor a felülvizsgálatot követő esedékességkor az ügyleti kamat az ügyfél szerződésére 
vonatkozó mindenkor hatályos személyi kölcsön hirdetményben meghirdetett standard kamatra módosul. A feltételek 
ismételt együttes teljesítését követő esedékességtől az Adósok ismételten jogosulttá válnak a kamatkedvezményre.  
 
A kamatkedvezmény változása: 
A személyi kölcsön futamideje alatt megváltozhat az ügyfél munkahelye, (szak)szervezete, valamint a 
munkahely/(szak)szervezet OTP Bankkal kötött munkáltatói megállapodása is. Ez alapján az alábbi esetek lehetségesek: 

 Az ügyfél munkahelyet/(szak)szervezetet vált. Amennyiben az új munkáltató/(szak)szervezet is rendelkezik munkáltatói 

megállapodással az OTP Bankkal, akkor az ügyfél az új munkáltató/(szak)szervezet kedvezményszintjének megfelelő 

kamatkedvezményre jogosult a változás tényének az ügyfél adatai közötti beállítását követő felülvizsgálat utáni első 

esedékesség napjától. Munkáltatói kedvezmény esetén további feltétel, hogy az ügyfél jövedelme az új munkáltatótól 

érkezzen az OTP Banknál vezetett lakossági bankszámlájára. 

 Módosul a munkáltató/(szak)szervezet OTP Bankkal kötött együttműködési megállapodásában rögzített kedvezményszint 

(Arany, Platina, Gyémánt vagy OTP Munkavállalói ajánlat). Ilyen esetben az ügyfél a változás tényének az ügyfél adatai 

közötti beállítását követő felülvizsgálat utáni első esedékesség napjától a módosult kedvezményszint szerinti 

kamatkedvezményre jogosult. 

 
Ilyen típusú változások esetén a kamatkedvezmény biztosításának feltétele, hogy az új munkáltató/(szak)szervezet vagy az 
új kedvezményszint rögzítésre kerüljön az ügyfél adatai között.  
 
A munkáltatói/(szak)szervezeti megállapodás keretein belül nyújtott kedvezményekről bővebb információt a mindenkor hatályos 
„Hirdetmény a munkáltatói Arany ajánlatról”, a „Hirdetmény a munkáltatói Platina ajánlatról” , a  „Hirdetmény a munkáltatói 

Gyémánt ajánlatról” illetve „Hirdetmény az OTP Munkavállalói ajánlatról” szóló hirdetmények tartalmaznak.  

 

 
XIII. Online kuponkód kamatkedvezmény 
 
Azon ügyfelek, akik érvényes online kuponkóddal rendelkeztek és az új személyi kölcsön igénylés rögzítésekor bemutatták, 
vagy megadták a kuponkódot, kamatkedvezményben részesültek. 
 
2018. január 22-től a kuponkód érvényesítésének feltétele, hogy az ügyfél a kuponkód érvényesítésekor rendelkezzen az 
OTP Bank részére adott, elemzési és marketing célú adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozattal, és OTP Banknál megadott 
e-mail címmel.  
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2018. szeptember 17-től az online kuponkód érvényesítésének feltétele, hogy az ügyfél a kuponkód érvényesítésekor 
rendelkezzen valamennyi OTP csoporttagra vonatkozóan megadott, elemzési és marketing célú adatkezeléshez hozzájáruló 
nyilatkozattal, és OTP Banknál megadott e-mail címmel. 
 
A kamatkedvezmény mértéke: 
 
2016. január 1. és 2016. április 17. között megkötött szerződések esetén: 2 százalékpont a teljes futamidőre az ügyfél 
szerződésére vonatkozó, mindenkor hatályos személyi kölcsön hirdetményben közzétett ügyleti kamatból. 
 
2016. április 18. és 2020. március 18. között megkötött (bankfiókban elektronikus aláírással igényelt kölcsön esetén 
benyújtott igénylések esetén) szerződések esetén: 1 százalékpont a teljes futamidőre az ügyfél szerződésére vonatkozó, 
mindenkor hatályos személyi kölcsön hirdetményben közzétett ügyleti kamatból. 
 
A kamatkedvezmény a teljes futamidőre vonatkozik. Az online kuponkód miatti kamatkedvezmény adható standard és akciós 
konstrukciók esetén is, mind új személyi kölcsönhöz, mind a már fennálló tartozást kiváltó személyi kölcsönökhöz. Az online 
kuponkód miatti kamatkedvezmény nem vonható össze más kedvezménnyel. Abban az esetben, ha egy ügyfél több 
különböző kedvezményre is jogosult volt és ezek között volt online kupon és/vagy promóciós kupon is, akkor minden esetben 
csak az ügyfél által választott kuponhoz tartozó kedvezmény került érvényesítésre. Egy személyi kölcsön igényléshez csak 
egy kuponkódot lehet rögzíteni. Egy kupont csak egyszer lehet felhasználni. A kupon csak a kölcsönigénylés rögzítésekor 
és a kupon érvényességi idején belül megkötött szerződések esetén érvényesíthető, már megkötött szerződésre annak 
futamideje alatt utólag nem. A XV. pontban leírt funkció során kuponkód rögzítésére nincs mód, az OTPdirekten keresztül 
online igényelt Személyi kölcsönökhöz automatikusan, külön igénylés nélkül, továbbá az elemzési és marketing célú 
adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat és e-mail cím rögzítése nélkül is biztosítjuk az igénylés időpontjában hatályos 
feltételek szerinti online kuponkód kamatkedvezményt. 
2018. május 21-től, amennyiben az ügyfél bankfiókban kezdeményez olyan személyi kölcsön igénylést, amely online 
kuponkód kedvezményt tartalmaz, akkor részére ez a kedvezmény lesz irányadó, akkor is, ha a kölcsönigénylés befejezése 
az OTPdirekt internetes felületen keresztül történik. 
 
 
XIV. Promóciós kuponkód kamatkedvezmény 
 
Azon ügyfelek, akik érvényes promóciós kuponkóddal rendelkeznek és az új személyi kölcsön igénylés rögzítésekor 
bemutatják a kuponkódot, kamatkedvezményben részesülnek. 
A kuponkód érvényesítésének feltétele, hogy az ügyfél a kuponkód érvényesítésekor rendelkezzen az OTP Bank részére 
adott, elemzési és marketing célú adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozattal, és OTP Banknál megadott e-mail címmel.  
2018. szeptember 17-től a promóciós kuponkód érvényesítésének feltétele, hogy az ügyfél a kuponkód érvényesítésekor 
rendelkezzen valamennyi OTP csoporttagra vonatkozóan megadott, elemzési és marketing célú adatkezeléshez hozzájáruló 
nyilatkozattal, és OTP Banknál megadott e-mail címmel. 
 
Az OTP Bank Nyrt. a következő kedvezményeket nyújtja: 
 

 A Construma Otthonteremtési Kiállításhoz kapcsolódó promóciós kuponkóddal a 2018. április 11-től 2018. május 15-ig 

benyújtott igénylések esetében 1 százalékpont kamatkedvezményt biztosítunk a teljes futamidőre az ügyfél szerződésére 

vonatkozó, mindenkor hatályos személyi kölcsön hirdetményben közzétett ügyleti kamatból. 

 Az OTP Bank által kibocsátott promóciós kuponkóddal rendelkező ügyfeleknek a 2018. június 14-től 2018. augusztus 12-

ig benyújtott személyi kölcsön igénylés esetén a kuponkód típusától függően 1, 2, vagy 3 százalékpont 

kamatkedvezményt biztosítunk a teljes futamidőre az ügyfél szerződésére vonatkozó, mindenkor hatályos személyi 

kölcsön hirdetményben közzétett ügyleti kamatból. 

 Az OTP Bank által kibocsátott promóciós kuponkóddal rendelkező ügyfeleknek a 2018. augusztus 13-tól 2018. 

szeptember 30-ig benyújtott személyi kölcsön igénylés esetén 1 százalékpont kamatkedvezményt biztosítunk a teljes 

futamidőre az ügyfél szerződésére vonatkozó, mindenkor hatályos személyi kölcsön hirdetményben közzétett ügyleti 

kamatból. 

 Az OTP Bank által kibocsátott promóciós kuponkóddal rendelkező ügyfeleknek a 2018. október 1-től 2018. november 30-

ig benyújtott személyi kölcsön igénylés esetén a kuponkód típusától függően 1, 2, vagy 3 százalékpont 

kamatkedvezményt biztosítunk a teljes futamidőre az ügyfél szerződésére vonatkozó, mindenkor hatályos személyi 

kölcsön hirdetményben közzétett ügyleti kamatból. 
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 Az OTP Bank által kibocsátott promóciós kuponkóddal rendelkező ügyfeleknek a 2018. december 1-től 2020. március 18-

ig benyújtott személyi kölcsön igénylés esetén 1 százalékpont kamatkedvezményt biztosítunk a teljes futamidőre az ügyfél 

szerződésére vonatkozó, mindenkor hatályos személyi kölcsön hirdetményben közzétett ügyleti kamatból. 

 
A kamatkedvezmény a teljes futamidőre vonatkozik. A promóciós kuponkód miatti kamatkedvezmény adható standard és 
akciós konstrukciók esetén is, mind új személyi kölcsönhöz, mind a már fennálló tartozást kiváltó személyi kölcsönökhöz. A 
promóciós kuponkód miatti kamatkedvezmény nem vonható össze más kedvezménnyel, így a XIII. és XV. számú fejezetben 
felsorolt kedvezményekkel sem, tehát abban az esetben, ha egy ügyfél több különböző kedvezményre is jogosult és ezek 
között van online kupon és/vagy promóciós kupon is, akkor minden esetben csak az ügyfél választása szerinti kuponhoz 
tartozó kedvezményt fogja megkapni. 
Egy személyi kölcsön igényléshez csak egy kuponkódot lehet rögzíteni. Egy kupont csak egyszer lehet felhasználni. A kupon 
csak a kölcsönigénylés rögzítésekor és a kupon érvényességi idején belül érvényesíthető, már megkötött szerződésre annak 
futamideje alatt utólag nem. A XV pontban leírt funkció során kuponkód rögzítésére nincs mód, az OTPdirekten keresztül 
online igényelt Személyi kölcsönökhöz automatikusan, külön igénylés, továbbá az elemzési és marketing célú 
adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat és e-mail cím rögzítése nélkül is biztosítjuk az igénylés időpontjában hatályos 
feltételek szerinti online kuponkód kamatkedvezményt. 
2018. május 21-től, amennyiben az ügyfél bankfiókban kezdeményez olyan személyi kölcsön igénylést, amely promóciós 
kuponkód kedvezményt tartalmaz, akkor részére ez a kedvezmény lesz irányadó, akkor is, ha a kölcsönigénylés befejezése 
az OTPdirekt internetes felületen keresztül történik. 
 
 
XV. OTPdirekt internetes felületen igényelhető online Személyi kölcsön 
 
A 2016. szeptember 4-től igényelhető online személyi kölcsön árazását tekintve megegyezik a kölcsönigénylés időpontjában 
hatályos hirdetményben közzétett akciós és/vagy standard időszak szerint igényelhető személyi kölcsön feltételeivel, a XIII. 
számú Online kuponkód kamatkedvezmény című és a XIV. számú Promóciós kuponkód kamatkedvezmény című 
fejezetekben leírtakkal kiegészítve.  

2018. május 21-től az OTP Bank lehetőséget biztosít az OTPdirekt internetes felületen megkezdett online személyi kölcsön 
igénylések bankfiókban történő folytatására, befejezésére (beleértve a szerződéskötést), valamint arra is, hogy a bankfiókban 
megkezdett igénylést ügyfeleink az OTPdirekt internetes felületen, online folytassák és befejezzék (beleértve a 
szerződéskötést).  

Az OTPdirekt internetes felületen indított személyi kölcsön igénylésekhez akkor is biztosításra kerül a XIII. számú fejezetben 
részletezett online kuponkód kamatkedvezmény, ha az igénylés befejezésére bankfiókban kerül sor. Bankfiókban indított, 
kedvezményt nem tartalmazó hiteligénylés OTPdirekt internetes felületen történő befejezése esetén nem biztosítja a Bank 
az online kuponkód kedvezményt. 

 

Az OTPdirekt internetes felületen igényelt online személyi kölcsön igénylési időpont dátuma az OTPdirekt felületen a 
„Hiteligénylés indítása” gombra történt kattintás időpontját jelöli. Az igénylés időpontjában érvényes kondíciókkal történik a 
szerződéskötés. 

 

 

XVI. Aláírópad alkalmazásával elektronikus aláírással aláírt személyi kölcsön szerződés 
 
2017. május 22-től aláírópadok alkalmazásával aláírt 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. 
Bankfiókban elektronikus aláírással igényelt 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. 

A bankfiókban elektronikus aláírással igényelt személyi kölcsön igénylésének időpontja a hiteligénylés Bank informatikai 
rendszerében való rögzítésének kezdete. Az igénylés időpontjában hatályos kondíciókkal történik a szerződéskötés. 
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XVII. 2011. április 1-jét követően egyedüli kötelezett elhunyt ügyfelek megörökölt kölcsöneivel kapcsolatban nyújtott 
kedvezmények az örökös(ök) részére 
 
2011. szeptember 29-től a számlakezeléssel összefüggő költségeket és díjakat a 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 0 Ft 
Egyedüli kötelezett elhunyt ügyfél örököse a kölcsönt teljes 
előtörleszti. 

Hitelkeret beállítási jutalék 0 Ft 

Amennyiben az egyedüli kötelezett elhunyt ügyfél örököse a 
fennálló kölcsöntartozást saját jogon igényelt személyi kölcsönből 
rendezi és az igényelt kölcsönösszeg nem haladja meg a 
megörökölt kölcsön összegét. A hitelkeret beállítási jutalék 
utólagosan kerül jóváírásra. 

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 
Hátralékos tartozásokkal 
kapcsolatos banki tevékenység 
költsége (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. 

Biztosítás miatti kamat és 
kezelési költség  

Egyedüli kötelezett halála esetén, amennyiben a kölcsönhöz érvényesíthető biztosítás 
is kapcsolódik, az ügyfél halálának időpontja és a biztosítási szolgáltatás teljesítése 
közti időszakban a bank a kölcsön hiteldíjait (kamat és esetleges kezelési költség) a 
kifizetett biztosítási összeg arányában az elhunyt ügyfél hitelszámláján nem számítja 
fel/utólagosan jóváírja. 

 

 

XVIII. 2011. július 1-ét követően egyedüli kötelezett elhunyt ügyfelek kölcsöneinek lejárat előtti teljes előtörlesztése 

kapcsán nyújtott kedvezmény  

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

Megnevezés Mértéke Esedékessége 

Előtörlesztési díj 0 Ft 

2011. július 1-től egyedüli kötelezett elhunyt ügyfelek esetén a 
halálesetről történő hitelt érdemlő tudomásszerzés, valamint a 
hagyatéki eljárás lezárta közti időszakban a hitelszámlára 
érkező, a fennálló kölcsöntartozással megegyező összegű vagy 
azt meghaladó mértékű rendkívüli befizetések automatikusan – 
külön rendelkezés nélkül – a kölcsön teljes előtörlesztésére 
kerülnek elszámolásra, amely után a Bank előtörlesztési díjat 
nem számít fel. 
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XIX. 2016. június 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 a személyi kölcsön devizanemétől 
függetlenül forintban számítja fel az OTP Bank.  
 

Megnevezés Mértéke Esedékessége 

Ügyintézési díj 0 Ft 
Egyedüli kötelezett elhunyt ügyfél örököse a megörökölt 
kölcsönhöz adósvédelmi program keretében prolongációt vesz 
igénybe. 

Szerződés-módosítási díj 0 Ft 

Egyedüli kötelezett elhunyt ügyfél örököse a megörökölt 
kölcsönhöz adósvédelmi program keretében törlesztés 
felfüggesztést, törlesztés felfüggesztéssel kombinált prolongációt 
vesz igénybe.  

 
 
XX. Tájékoztatás forintban fix törlesztő részletű deviza alapú személyi kölcsönökkel kapcsolatban 
 
1) Az OTP Bank a 2007. november 5. - 2008. december 15. közötti időszakban folyósított türelmi idővel rendelkező, forintban 
fix törlesztőrészletű CHF alapú személyi kölcsöneire vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adja: 
 
Azon 2013. január 1-én élő, a Bank portfoliójában lévő ügyletek esetén, ahol a szerződés szerinti és a Bank által, a türelmi 
idő lejártát követően írásban közölt törlesztőrészlet különbségéből fakadóan az OTP Bank 2013. május 11-vel egyösszegű 
követelést állapított meg, – az ügyfelek fizetőképességének fenntartása érdekében – a követelést a Bank elengedi. 
 
2) Azon ügyfelek esetében, akik forintban fix törlesztő részletű deviza (svájci frank vagy euró) alapú személyi kölcsönüket 
2013. január 1-től 2013. június 16-ig Standard/Akciós Forint alapú személyi kölcsönnel kiváltották, a Forint alapú személyi 
kölcsönük kamata 2013. szeptember 1-től megegyezik a jelen hirdetmény I.77. „A forintban fix törlesztésű deviza alapú 
személyi kölcsönök kiváltására 2013. június 17-ét követően igénybe vett, kedvezményes kamatozású forint alapú személyi 
kölcsön igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke” című pontjában részletezett, a 2013. július 17-től 2013. szeptember 30-
ig folyósított ügyletekre érvényes ügyleti kamat mértékével. 
Az alacsonyabb összegű törlesztőrészleteket az ügyfelek a konstrukciómódosítást követő 2013. október havi törlesztő 
részletük esedékességétől fizetik. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel ezen kedvezményes kamatozású forint alapú személyi kölcsön esetén a Multipont 
MasterCard Klub Kártyával rendelkező ügyfeleknek biztosított kedvezményen kívül egyéb kedvezmény nem vehető igénybe, 
ezért az akciós és Arany/Platina munkáltatói megállapodás keretében nyújtott kedvezmények megszűnnek.  
 
 
XXI. Kiegészítő Havi Díjas Törlesztési Biztosítás 
 
2019. október 20-ig személyi kölcsön szerződések mellé megkötött Kiegészítő havi díjas törlesztési biztosításokra 
vonatkozóan: 
 
A 2008. április 15-től igényelt és megkötött személyi kölcsön szerződésekhez az ügyfeleknek lehetőségük van a kölcsönük 
mellé, annak igénylésével egyidőben kiegészítő havi díjas törlesztési biztosítást kötni. 2010. július 17-től az alábbi feltételek 
szerint minden ügyfélnek lehetősége van meglévő személyi kölcsöne mellé a személyi kölcsön szerződés időtartama alatt 
utólagosan is kiegészítő havi díjas törlesztési biztosítás megkötésére. A törlesztési biztosítás igénylésére kizárólag az adott 
személyi kölcsön Adósa jogosult, amennyiben megfelelt a csatlakozási nyilatkozatban, illetve jelen hirdetményben felsorolt 
feltételeknek. Az Adóstársra a biztosítás nem terjed ki. 
 
Az értékesített biztosítási csomagok jellemzői, igénybe vételük feltételei: 
 

Biztosítási 
csomag 

Igénybevételének feltételei Fedezett kockázatok 
Biztosítás 
havi díja % 
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„A” csomag 

Az ügyfél a csatlakozási nyilatkozat aláírásakor 

 semmilyen jogcímen nem részesül 
nyugdíjban, és 

 nem egyéni vállalkozó, mezőgazdasági 
őstermelő, közkereseti társaság tagja, betéti 
társaság bel- vagy kültagja vagy egyéb társas 
vállalkozás meghatározó befolyásolást 
biztosító tulajdonrészének tulajdonosa, vagy 
az itt felsorolt tagsági- vagy tulajdonosi 
jogviszonyok valamelyike mellett 
munkaviszonnyal rendelkezik. 

A 2010. július 17-től megkötött személyi kölcsön 
szerződések mellé igényelhető a személyi kölcsön 
szerződés megkötésével egyidőben, vagy 
utólagosan. 

 Haláleset 

 Betegségből eredő TB I., II., és 
nem rehabilitálható TB III. 
fokozatú rokkantság 

 Balesetből eredő 50%-os vagy 
azt meghaladó mértékű 
egészségkárosodás 

 Keresőképtelenség  

 Munkanélküliség 

8,10%* 

„B” csomag 

Az ügyfél a csatlakozási nyilatkozat aláírásakor  

 bármilyen jogcímen nyugdíjban részesül, vagy 

 egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, 
közkereseti társaság tagja, betéti társaság bel- 
vagy kültagja vagy egyéb társas vállalkozás 
meghatározó befolyásolást biztosító 
tulajdonrészének tulajdonosa és az itt felsorolt 
tagsági- vagy tulajdonosi jogviszonyok 
valamelyike mellett nem rendelkezik 
munkaviszonnyal, 

A 2010. július 17-től megkötött személyi kölcsön 
szerződések mellé igényelhető a személyi kölcsön 
szerződés megkötésével egyidőben, vagy 
utólagosan. 

 Haláleset 

 Balesetből eredő 50%-os vagy 
azt meghaladó mértékű 
egészségkárosodás 

3,60%* 

2010. július 17-
től értékesített 
„C” csomag 

Kizárólag a 2010. július 16-ig megkötött személyi 
kölcsön szerződések mellé igényelhető 
utólagosan, a személyi kölcsön szerződés 
időtartama alatt, amennyiben a szerződéshez havi 
díjas biztosítás még nem kapcsolódik. 

 Betegségből eredő TB I., II., és 
nem rehabilitálható TB III. 
fokozatú rokkantság  

 Keresőképtelenség  

 Munkanélküliség 

6,10%* 

2010. július 16-
ig értékesített 
„C” csomag 

A 2010. július 16-ig megkötött személyi kölcsön 
szerződésekhez volt igényelhető 2008. április 15-
től 2010. július 16-ig, a személyi kölcsön 
szerződés megkötésével egyidejűleg. 

 Betegségből eredő TB I., II., és 
nem rehabilitálható TB III. 
fokozatú rokkantság  

 Keresőképtelenség  

 Munkanélküliség 

4,99%* 

 
* A személyi kölcsön havi törlesztő részletének (tőke+kamat+esetleges kezelési költség) százalékában kerül meghatározásra. A biztosítási 

díj havi összege a havi törlesztő részlet változásával (deviza alapú kölcsönök esetén az árfolyamváltozás miatt is) arányosan módosulhat. 
A havi biztosítási díj a személyi kölcsön havi törlesztő részleteivel egyidőben esedékes.  
Deviza alapú személyi kölcsön esetén a Bank által devizában nyilvántartott havi biztosítási díjtartozás és a biztosítási szolgáltatás 
számítása 2014. augusztus 1-től a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza 
árfolyamán, forintban történik. 

 
Amennyiben az ügyfél már meglévő személyi kölcsön szerződése mellé kíván utólagosan törlesztési biztosítást igénybe 
venni, akkor a fenti, valamint a csatlakozási nyilatkozatban foglalt feltételek mellett az alábbiakban felsorolt további 
követelményeknek kell megfelelnie: 

 a személyi kölcsön hátralévő futamideje még legalább 12 hónap, 
 aktív havi díjas törlesztési biztosítás nem kapcsolódik a számlához, 
 az ügyfél maximum 30 napos hátralékkal rendelkezik az adott számlán, és 
 a kölcsön nem áll felmondás alatt. 

 
 
2019. október 21-től személyi kölcsön szerződések mellé megkötött Kiegészítő havi díjas törlesztési biztosításokra 
vonatkozóan: 
 
Az ügyfeleknek lehetőségük van személyi kölcsönük mellé, annak igénylésével egyidőben, vagy utólagosan, a szerződés 
időtartama alatt havi díjas törlesztési biztosítás megkötésére. A törlesztési biztosítás igénylésére kizárólag az adott 
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személyi kölcsön Adósa jogosult, amennyiben megfelel a csatlakozási nyilatkozatban, illetve jelen hirdetményben felsorolt 
feltételeknek. Az Adóstársra a biztosítás nem terjed ki. 
Az értékesített biztosítási csomagok jellemzői, igénybe vételük feltételei: 
 

Biztosítási 
csomag 

Igénybevételének  
feltételei 

Fedezett  
kockázatok 

Biztosítás 
havi díja % 

Alkalmazotti 
csomag 

Az ügyfél a csatlakozási nyilatkozat 
aláírásakor alkalmazotti státusszal 
rendelkezik. 
A személyi kölcsön szerződések mellé 
igényelhető a személyi kölcsön 
szerződés megkötésével egyidőben, 
vagy utólagosan. 

 Haláleset 

 Betegségből eredő 1 – 30% 
közötti nem rehabilitálható 
egészségi állapot 

 Balesetből eredő 50%-os vagy 
azt meghaladó mértékű 
egészségkárosodás 

 Keresőképtelenség  

 Munkanélküliség 

7,9%* 

Alkalmazotti Extra 
csomag 

Az ügyfél a csatlakozási nyilatkozat 
aláírásakor alkalmazotti státusszal 
rendelkezik. 
A személyi kölcsön szerződések mellé 
igényelhető a személyi kölcsön 
szerződés megkötésével egyidőben, 
vagy utólagosan. 

 Haláleset 

 Betegségből eredő 1 – 30% 
közötti nem rehabilitálható 
egészségi állapot 

 Balesetből eredő 50%-os vagy 
azt meghaladó mértékű 
egészségkárosodás 

 Keresőképtelenség  

 Munkanélküliség 

13,9%* 

Nyugdíjas és Nem 
alkalmazotti 
csomag 

Az ügyfél a csatlakozási nyilatkozat 
aláírásakor  

 bármilyen jogcímen nyugdíjban 
részesül, vagy 

 egyéni vállalkozó, mezőgazdasági 
őstermelő, közkereseti társaság tagja, 
betéti társaság bel- vagy kültagja 
vagy egyéb társas vállalkozás 
meghatározó befolyásolást biztosító 
tulajdonrészének tulajdonosa és az itt 
felsorolt tagsági- vagy tulajdonosi 
jogviszonyok valamelyike mellett nem 
rendelkezik munkaviszonnyal. 

A személyi kölcsön szerződések mellé 
igényelhető a személyi kölcsön 
szerződés megkötésével egyidőben, 
vagy utólagosan. 

 Haláleset 

 Balesetből eredő 50%-os vagy 
azt meghaladó mértékű 
egészségkárosodás 

4,1%* 

Nyugdíjas és Nem 
alkalmazotti Extra 
csomag 

Az ügyfél a csatlakozási nyilatkozat 
aláírásakor  

 bármilyen jogcímen nyugdíjban 
részesül, vagy 

 egyéni vállalkozó, mezőgazdasági 
őstermelő, közkereseti társaság tagja, 
betéti társaság bel- vagy kültagja 
vagy egyéb társas vállalkozás 
meghatározó befolyásolást biztosító 
tulajdonrészének tulajdonosa és az itt 
felsorolt tagsági- vagy tulajdonosi 
jogviszonyok valamelyike mellett nem 
rendelkezik munkaviszonnyal. 

A személyi kölcsön szerződések mellé 
igényelhető a személyi kölcsön 
szerződés megkötésével egyidőben, 
vagy utólagosan. 

 Haláleset 

 Balesetből eredő 50%-os vagy 
azt meghaladó mértékű 
egészségkárosodás 

7,9%* 
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* A Biztosítás havi díja a személyi kölcsön havi törlesztő részletének (tőke+kamat+esetleges kezelési költség) 
százalékában kerül meghatározásra. A biztosítási díj havi összege a havi törlesztő részlet változásával arányosan 
módosulhat. A havi biztosítási díj a személyi kölcsön havi törlesztő részleteivel egyidőben esedékes.  
 
A biztosítási esemény bekövetkezésekor nyújtandó biztosítási szolgáltatást a mindenkor hatályos OTP Személyi 
kölcsönhöz kapcsolódó, GB363 jelű törlesztési biztosítás általános és különös feltételei és ügyféltájékoztatója dokumentum 
tartalmazza. 
 
Amennyiben az ügyfél már meglévő személyi kölcsön szerződése mellé kíván utólagosan törlesztési biztosítást igénybe 
venni, akkor a fenti, valamint a csatlakozási nyilatkozatban foglalt feltételek mellett az alábbiakban felsorolt további 
követelményeknek kell megfelelnie: 
 

 a személyi kölcsön hátralévő futamideje még legalább 12 hónap, 

 aktív havi díjas törlesztési biztosítás nem kapcsolódik a számlához, 

 az ügyfél maximum 30 napos hátralékkal rendelkezik az adott számlán, és 

 a kölcsön nem áll felmondás alatt. 
 

XXII. 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. 
 
 
XXIII. Deviza alapú 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.  
 
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 forintosított személyi kölcsönre meghatározott rendelkezései az irányadóak. 
 
 

 
OTP Bank Nyrt. 
 


