
 
HIRDETMÉNY 
az újonnan nem értékesített lakossági takarékbetétek és 
betéti okiratok kamatairól 
Érvényes: 2017. január 01-től 

 
 

 

1/1 
Közzététel: 2016. december 27. 

 

Lekötési idő Bevezetés  Kamat és EBKM (évi) Minimum összeg 

Látra szóló takarékbetét (2007. november 1-től nem nyitható) 

A forgalmazás során az 
egyenleg minimum 

1.000 Ft lehet 

Lekötés nélkül 2013.04.10 0,01% 

Egy évre lekötött takarékbetét (2007. november 1-től nem nyitható) 

1 éves lekötés 2015.04.20 0,01% 

1 éven belüli felvétel 1999.07.01 0,00% 

1 éven túl a teljes ügyfélévet 
követő tört időszakra 

2013.04.10 0,01% 

Takaréklevél betét (2006. november 1-től nem nyitható) 

3 éven túli megszüntetés 2015.04.20 0,01% 
5.000, 10.000, 20.000 és 50.000 Ft 

címletérték, 
vagy az ügyfél által megjelölt legalább 

100.000 Ft vagy a felett 10.000  
Ft-onként emelkedő címletérték 

maximum 490.000 Ft-ig. 

A teljes ügyfélévet követő tört 
időszakra 

2013.04.10 0,01% 

Takaréklevél PLUSSZ betét (2006. november 1-étől új betét nem nyitható) 

3 éven túli megszüntetés 2015.04.20 0,05% Az ügyfél által megjelölt összegű, 
legalább 500.000 Ft vagy a felett 

10.000 Ft-onként emelkedő 
címletértékű takaréklevél betét. 

A teljes ügyfélévet követő tört 
időszakra 

2013.04.10 0,01% 

ZsebPénzTár betétkönyv (2001. december 19-től új betét nem nyitható) 

Lekötés nélkül 2013.04.10 0,01%  

Lakáscélú betétek (1997. január 1-től új betét nem nyitható) 

5 év után 2015.04.20 0,01%  

OTP Értékjegy I. (1999. július 1-től új betét nem nyitható) 

1, 2, 4, 8 és 12 hónapos lekötés 2015.04.20 0,01%  

A választott futamidő eltelte után, ha az értékpapírt nem váltják vissza, futamideje automatikusan 
meghosszabbodik az eredetileg választott futamidővel (akár több alkalommal is). A futamidő letelte után a névérték 
és a futamidőhöz tartozó kamat kamatos kamattal kerül kifizetésre. 

Postahelyen nyitott OTP Megtakarítási Betétkönyv 

Összegsávok Bevezetés  Kamat (évi) EBKM (évi) 

0 – 100 000 Ft 2013.04.22. 0,01% 0,01% 

100 001 – 1 000 000 Ft 2015.04.20. 0,01% 0,01% /1 millió Ft-ra/ 

1 000 001 – 2 500 000 Ft 2016.04.29. 0,01% 0,01% /2,5 millió Ft-ra/ 

2 500 001 – 5 000 000 Ft 2016.04.29. 0,01% 0,01% /5 millió Ft-ra/ 

5 000 000 Ft felett 2016.04.29. 0,01% 0,01% /10 millió Ft-ra/ 

A megtakarítás megállapított összeghatárok közé eső részei mindig az adott sávra vonatkozó kamat szerint 
kamatoznak. A forgalmazás során az egyenleg minimum 1000 Ft lehet. 

 

A betétkönyvekből valamennyi OTP Bank fiók ellenőrzési kötelezettség mellett teljesít kifizetést. Ellenőrzési lehetőség 
hiányában a kifizethető összeg maximum 500.000 Ft. 
2006. szeptember 1-jétől a lakossági betétekből származó kamatjövedelmet kamatadó fizetési kötelezettség 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 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. április 14-én közzétett és 2016. április 29-től 
érvényes „Az újonnan nem értékesített lakossági takarékbetétek és betéti okiratok kamatairól” szóló hirdetmény. 
 
 
 

A hirdetmény módosítását az Egészségügyi hozzájárulás (Eho) eltörlése indokolja. 
 

 


