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KINEK AJÁNLJUK? 
 

Megtakarítási időtáv futamidő nélküli megtakarítás 

Kockázat alacsony 

Önnek ajánljuk, ha 

 kis összegű, rendszeres megtakarítások elhelyezésén gondolkodik. 

 céljait fokozatosan, lépésről-lépésre szeretné megvalósítani. 

 nem tudja előre, hogy mikor lesz szükség a félretett pénzére. 

 fontos Önnek a rugalmas hozzáférés. 

 kockázatmentes megtakarítást keres. 

 fontos Önnek, hogy betétje OBA biztosított legyen. 

Betét elérhetősége 
bankfiók, az OTP Takarékszámla OTPdirekt telefonos ügyintézői 

szolgáltatáson keresztül is elérhető 
 

 
 

KAMATOZÁS – 2016. július 1-től 

A Takarékszámlán és a Nyugdíj-takarékszámlán elhelyezett megtakarítások a befizetés napjától látra szólóan kamatoznak. A 
változó kamat egy alapkamatból és egy jutalom kamatból áll, melyek összeadódnak.  

 

 

Elhelyezett betét 
összegsávok 

Alap kamat 
(%-ban évi) 

Jutalom kamat az állománynövekedés függvényében 
(%-ban évi) 

10.000 - 19.999 Ft 
növekedés 

20.000 - 39.999 Ft 
növekedés 

40.000 Ft és e feletti 
növekedés 

Kamat EBKM Kamat EBKM Kamat EBKM Kamat EBKM 

Összeghatártól függetlenül 0,01 0,01 +0,10 0,111 +0,15 0,161 +0,20 0,211 
 

 

DÍJAK 2,5 – 2017. március 1-től 
 

 Takarékszámla Nyugdíj-takarékszámla 

Számlakezelés 

Számlanyitás 
Díjmentes 

A számlanyitás minimum 
összege 10.000 Ft 

Díjmentes 
A számlanyitás minimum 

összege 25.000 Ft 

Számlavezetési díj 

 
102 Ft/hó 

Díjmentes a számlavezetés, amennyiben az adott hónap 
zárlati napján a számlatulajdonos rendelkezik másik 

lakossági forint és/vagy deviza bankszámlával3. 

Terhelések 

Eseti vagy rendszeres átutalási megbízás bankfiókban, OTPdirekt 
internetes és telefonos szolgáltatáson keresztül bankon belül 
forintban lakossági bankszámlára 

Havi 1 darab díjmentes.  

Eseti vagy rendszeres átutalási megbízás bankfiókban, OTPdirekt 
telefonos szolgáltatáson keresztül bankon belül forintban lakossági 
bankszámlára 

 Havi 1 darab díjmentes. 

Start betétszámlára történő eseti vagy rendszeres átutalási 
megbízás 

Díjmentes  

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárban, OTP Egészségpénztárba vagy 
OTP Nyugdíj-előtakarékossági számlára történő eseti vagy 
rendszeres átutalási megbízás 

 Díjmentes 

Készpénzfelvétel pénztárban 
forintban (bankkártya nélkül) 

0,90% (925 Ft/-) 

valutában (bankkártya nélkül) 0,45% (547 Ft/-) 

Rendszeres átutalási megbízás bankfiókban, OTPdirekt 
internetes és telefonos szolgáltatáson keresztül bankon belül 
forintban 

95 Ft 

 
Rendszeres átutalási megbízás bankfiókban, OTPdirekt 
internetes és telefonos szolgáltatáson keresztül bankon kívül 
forintban 

193 Ft 

Rendszeres átutalási megbízás bankfiókban, OTPdirekt 
telefonos szolgáltatáson keresztül bankon belül forintban 

 

95 Ft 

Rendszeres átutalási megbízás bankfiókban, OTPdirekt 
telefonos szolgáltatáson keresztül bankon kívül forintban 

193 Ft 

Eseti átutalási megbízás bankfiókban 
bankon belül forintban 

0,20% (387 Ft/3 872 Ft) 

bankon belül devizában 0,20% (387 Ft/3 872 Ft) 

bankon kívül belföldre forintban 0,20% (639 Ft/10 372 Ft) 
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Eseti átutalási megbízás OTPdirekt telefonos ügyintézői 
szolgáltatáson keresztül 

bankon belül forintban 
0,15% (289 Ft/2 904 Ft) 

bankon belül devizában 0,15% (387 Ft/3 872 Ft) 

bankon kívül belföldre forintban 0,15% (481 Ft/7 778 Ft) 

Eseti átutalási megbízás OTPdirekt internetes szolgáltatáson 
keresztül 

bankon belül forintban 
0,10% (193 Ft/1 936 Ft) 

 
bankon belül devizában 0,10% (387 Ft/3 872 Ft) 

bankon kívül belföldre forintban 0,10% (319 Ft/5 185 Ft) 

Eseti átutalás OTPdirekt SmartBank szolgáltatáson keresztül 
bankon belül forintban 

0,10% (193 Ft/1 936 Ft) 
 

bankon kívül belföldre forintban 0,10% (319 Ft/5 185 Ft) 

Jóváírások 

Forint átutalások, bankon belüli deviza átutalások jóváírása Díjmentes 

Bankon kívüli, a számla pénznemétől eltérő deviza átutalások 
jóváírása 

Kedvezményes díj4: EUR 100-ig díjmentes; EUR 100 fölött 
2 EUR 

Normál díj: 0,05% (5,00 EUR/25,00 EUR) 

Készpénzbefizetés 
forintban vagy valutában 

Díjmentes 

postán ügyfél által gyártott készpénzátutalási megbízással6 
forintban 

Kedvezményes díj4: 
Díjmentes+ postai 
közreműködési díj 

 

Normál díj: 148 Ft + postai 
közreműködési díj 

postán belföldi postautalvánnyal6 forintban 

Kedvezményes díj4: 
Díjmentes + belföldi 

postautalvány telepítési díja 

Normál díj: 148 Ft + belföldi 
postautalvány telepítési díja 

1 Az EBKM 25 000 Ft kezdő megtakarítási állomány esetén, illetve sávonként 10.000, 20.000 illetve 40.000 forintos havi 
állománynövekményre került kiszámításra. 
2 A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formátumban kerül feltüntetésre: (min./max.). 
3 Díjmentes számlavezetésre feljogosító fizetési számlák (bankszámlák): Lakossági Forint Folyószámla, Munkáltatói Forint Folyószámla, 
Junior Folyószámla, Diákszámla, JUMP Számlacsomag, Munkáltatói JUMP Számlacsomag, Lakossági Elektronikus Számlacsomag, 
Munkáltatói Elektronikus Számlacsomag, Lakossági Aktív Számlacsomag, Lakossági Takarékbetét-számla, Lakossági Grátisz 
Számlacsomag, Lakossági Bónusz Számlacsomag, Lakossági Junior Számla, Lakossági Alap Számlacsomag, Lakossági Tempó 
Számlacsomag, Munkáltatói Tempó Számlacsomag, Lakossági Net Számlacsomag, Munkáltatói Net Számlacsomag, Lakossági Prémium 
Számlacsomag, Munkáltatói Prémium Számlacsomag, Lakossági Prémium Plusz Számlacsomag, Munkáltatói Prémium Plusz 
Számlacsomag, Lakossági Devizaszámla, Privát Banki Számlacsomag, OKÉ 5 számla, OKÉ 6 számla, OKÉ Junior számla, Lakossági Bázis 
számla, Lakossági EU alapszámla. 
4 A díjkedvezményt, mentességet a Bank a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 2017. évi infláció közzétételét követő 2. hónap első napjáig 
biztosítja. 
5 Az itt fel nem sorolt szolgáltatások díjtételei, illetve a díjak esedékességei megegyeznek a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) 
kamatairól és díjairól szóló hirdetmény III. Számlavezetés további költségei, IV. Számlafedezetlenség esetén felszámított kamat, illetve a 
VIII. Szolgáltatások, tranzakciók költségeinek, díjainak, jutalékainak esedékessége részekben feltüntetett feltételekkel. 
6 A díj a kedvezményezett számláján kerül terhelésre. 

 

2006. szeptember 1-étől a lakossági betétekből származó kamatjövedelmet kamatadó fizetési kötelezettség is terheli. A 
kamatadóra vonatkozó információkat „A lakossági betéti termékek után fizetendő adóról” szóló mindenkor hatályos tájékoztató 
tartalmazza. 
 

Az OTP Takarékszámla és az OTP Nyugdíj-takarékszámla általános szabályozása a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a 
Folyószámlahitelről – Betétek című üzletszabályzatban található. 

 

A Betétes a kamatok, díjak, költségek és egyéb szerződési feltételek számára kedvezőtlen módosítása esetén jogosult a 
szerződést a módosítás hatálybalépéséig, 15 napos felmondási idővel díj, költség, vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen 
felmondani. 

A jelen hirdetményben szereplő betétek az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosítottak. A betétbiztosításra 
vonatkozó részletes információkat Az OTP Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. 

Jelen hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2016. december 27-én közzétett, és 2017. január 1-től hatályos 
az OTP Takarékszámla és az OTP Nyugdíj-takarékszámla kamatairól és költségeiről szóló hirdetmény.  

A Hirdetmény módosítását az egyes akciósan meghirdetett kedvezmények meghosszabbítása, valamint a 2016. évi infláció - a 
fogyasztó árakban bekövetkező emelkedés - indokolja, mely mértékével a megjelölt díjak emelkednek.  

A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre. 

 


