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A MAGYAR NEMZETI BANK (MNB) 2014. MÁRCIUSÁBAN HOZOTT HATÁROZATÁBAN ARRA 

KÖTELEZTE AZ OTP BANKOT, HOGY A HATÁROZATBAN MEGNEVEZETT PÉNZFORGALMI 

MŰVELETEK DÍJAIT MÓDOSÍTSA, ÉS E MŰVELETEK UTÁN BESZEDETT DÍJAKAT TÉRÍTSE 

VISSZA AZ ÉRINTETT ÜGYFELEKNEK. AZ MNB A VISSZATÉRÍTÉS HATÁRIDEJEKÉNT 2014. 

MÁJUS 31-ÉT JELÖLTE MEG. 

AZ OTP BANK TÁJÉKOZTATÁSA 

Az OTP Bank 2014. március 19-vel módosította vonatkozó hirdetményeit. Az MNB által 
visszatérítendő díjak az érintett számlákon, vagy ezek megszüntetése esetén a 
számlatulajdonosok OTP Banknál kezelt más számláján 2014. április 30-ig jóváírásra kerültek, 
melyről a 2014. május havi számlakivonatokon nyújtunk tájékoztatást. 

Amennyiben a díjvisszatérítésben érintett ügyfél már nem rendelkezik számlával az OTP Banknál: 

 az 500 Ft feletti díjtételek postai utalványon kerülnek kiküldésre; 

 az 500 Ft alatti díjtételeket bármelyik OTP Bankfiókban, nyitvatartási időben felveheti a 
számlatulajdonos vagy eseti meghatalmazottja személyesen legkésőbb 2015. május 31-ig;  

 a díjvisszatérítés módjáról az OTP Banknál nyilvántartott, utolsó megadott számlakivonat 
levelezési címre küldött levélben ad tájékoztatást a Bank a számlatulajdonosok részére 
legkésőbb 2014. május 15-ig.  

Ha címváltozás történt vagy a postán kiutalt összeg – átvétel hiányában – az OTP Bankhoz 
visszaérkezik, a visszatérített díj bármely OTP Bankfiókban, nyitvatartási időben legkésőbb 2015. 
május 31-ig felvehető. 

A JÓVÁÍRÁSBAN ÉRINTETT SZÁMLA ÉS TRANZAKCIÓ TÍPUSOK 

Az MNB által előírt díjvisszatérítés az OTP Bank azon ügyfeleit érinti, akik 2013. január 1. és 2014. 
március 18. között az alábbiakban felsorolt számlatípusokkal rendelkeztek, és a jelzett időszakban 
ezen számlákon az alább felsorolt speciális tranzakciókat végezték.  

 Valamennyi lakossági bankszámla: 
o Távszámla szolgáltatás keretében Csoportos beszedés; 
o OTP Bank Nyrt. és OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott lakáshitelekhez engedményezett 

lakáselőtakarékossági szerződés betétjének csoportos beszedése (OTP lakossági 
számláról) 

 Osztálypénz számla, Gyámhatósági forint számla: 
o Készpénz felvétel pénztárban, forintban (bankkártya nélkül) 

 Lakossági Forint folyószámla, Tempó számlacsomag: 
o Kedvezményes díjú csoportos beszedés, melyet Junior vagy volt Junior ügyfelei részére 

biztosít az OTP Bank jövedelem, ösztöndíj vagy Diákhitel jóváírás esetén 

 Príma számlacsomag: 
o Rendszeres átutalási megbízás (bankon belül forintban vagy devizában) 
o Csoportos beszedések 

 Simple Kártya szolgáltatáscsomag (kizárólag a 2013.01.01. előtti szerződésekre): 
o Első két készpénzfelvétel OTP ATM-ből (Simple MCO PayPass kártyával) 
o Eseti átutalás (belföldi forint / bankon belül deviza) 
o Állandó átutalás (forint / bankon belül deviza) 
o Csoportos beszedési megbízás 

(A fentiekben ismertetett egyedi tranzakciókat az adott számlához tartozó Hirdetményben 
részletezzük.) 

 

 

Közzététel: 2014. április 30. 

 


