HIRDETMÉNY
a lakossági takarékbetétek kamatairól
Érvényes: 2018. július 4-től 2018. szeptember 30-ig
KINEK AJÁNLJUK?
Megtakarítási időtáv
Kockázat

Önnek ajánljuk, ha



lekötés nélküli, rugalmas hozzáférés
alacsony
 alkalomszerű megtakarítás elhelyezésében gondolkodik.
 napra készen és kézzel foghatóan szeretné nyomon követni
megtakarításának alakulását.
hagyományos megtakarítási formát keres, és nem kíván külön számlát
nyitni megtakarításai elhelyezésére.
 fontos Önnek, hogy betétje OBA biztosított legyen.

Betét elérhetősége

bankfiók

I. MEGTAKARÍTÁSI BETÉTKÖNYV – lekötés nélkül
Kamatozás 2016.04.29-től:
Bevezetés
időpontja

Kamat (évi)

0 – 100.000 Ft

2013.04.22

0,01%

100.001 – 1.000.000 Ft

2015.04.20

0,01%

1.000.0001 – 2.500.000 Ft

2016.04.29

0,01%

2.500.001 – 5.000.000 Ft

2016.04.29

0,01%

5.000.000 Ft felett

2016.04.29

0,01%

Kamatsávok

EBKM (évi)

Minimum összeg

0,01%
(EBKM 100 ezer Ft-ra)
0,01%
(EBKM 1 millió Ft-ra)
0,01%
(EBKM 2,5 millió Ft-ra)
0,01%
(EBKM 5 millió Ft-ra)

Nyitási minimum
összeg 10.000 Ft.
A forgalmazás
során az egyenleg
minimum 1.000 Ft
lehet.
2018.október 1-től
új betétkönyv nem
nyitható. A
betétkönyvekben
2018. október 1-től
nem lehet be- és
kifizetési forgalmat
bonyolítani, csak
megszüntetni
lehet.

0,01%
(EBKM 10 millió Ft-ra)

2006. szeptember 1-jétől 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.
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 Megtakarítási Betétkönyv általános szabályozása a Lakossági Takarékbetétekről szóló Üzletszabályzatban
található.
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 „A lakossági takarékbetétek kamatairól” szóló hirdetmény.
A hirdetmény módosítását a Megtakarítási Betétkönyvek új nyitási, és a betétkönyvekben történő forgalmazási
lehetőség megszüntetése indokolja.
2018. október 1-től a forgalomban lévő Megtakarítási Betétkönyvekre vonatkozó feltételek az újonnan nem
értékesített lakossági takarékbetétek és betéti okiratok kamatairól szóló hirdetményben lesz elérhető.

Közzététel: 2018. július 4.
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