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2021. január 1-től új Tartós Befektetési Betétszámla szerződés nem köthető. 
 

Számlanyitás 2020. december 31-ig, betétlekötés 

• A számlanyitás minimum összege: 25 ezer forint, vagy annak megfelelő külföldi fizetőeszköz 

• A számla devizaneme:   Forint (HUF) 

A TBBSZ-en elérhető lekötött betéteket A Tartós Befektetési Betétszámlán elérhető lekötött betétekről szóló mindenkor 
hatályos hirdetmény tartalmazza. 

Befizetés 

A TBBSZ-re a számlanyitás évében tetszőleges alkalommal és összeggel történhet befizetés. A számlanyitás évét követő 
naptári években további befizetésekkel a megtakarítás összege nem növelhető.  

Kamatok 
 

A TBBSZ-en elhelyezett összegek betétlekötés hiányában látra szólóan kamatoznak. A látra szóló kamat mértéke évi 0,01% 
(EBKM: 0,01%).  

 

Díjak1 

Számlavezetési díj 124 Ft/hó  

Szerződés megszűntetése a számlanyitás évét követő 3. naptári év végén és azt 
követően  

0 Ft 

Szerződés megszűntetése a számlanyitás évében és az azt követő 3 naptári 
éven belül 

635 Ft  

Eseti átutalási megbízás bankfiókban bankon belül forintban és devizában 0 Ft 

Eseti átutalási megbízás bankfiókban bankon kívül belföldre forintban 0,20% (491 Ft/8 337Ft) 

Készpénzfelvétel pénztárban, forintban (bankkártya nélkül) 0,60% (666 Ft/1 754 Ft) 

Készpénzfelvétel pénztárban, valutában (bankkártya nélkül) 0,30% (397 Ft/1 754 Ft) 

Forint átutalások, bankon belüli deviza átutalások jóváírása díjmentes 

Bankon kívüli, a számla pénznemétől eltérő deviza 
átutalások jóváírása 

Kedvezményes díj2 
EUR 100-ig díjmentes; 
EUR 100 fölött 2 EUR 

Normál díj 0,05% (5,44 EUR/27,20 EUR) 

Készpénzbefizetés díjmentes 
1 A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formátumban kerül feltüntetésre: (min./max). 
2 A díjkedvezményt a Bank a 2020. évi infláció közzétételét követő 2. hónap első napjáig biztosítja. 
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, illetve a VIII. 
Szolgáltatások, tranzakciók költségeinek, díjainak, jutalékainak esedékessége részekben feltüntetett feltételekkel. 

  
 

 

TBBSZ-hez kapcsolódó adózási kötelezettségre vonatkozó szabályokat A lakossági betéti termékek után fizetendő adókról 
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 TBBSZ általános szabályozása a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről – Betétek című 
Üzletszabályzatban található. 

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

 

Jelen hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2020. február 14-én közzétett, és 2020. március 1-től 
hatályos, A Tartós Befektetési Betétszámláról szóló hirdetmény. 

A Hirdetmény módosítását a Tartós Befektetési Betétszámla értékesítésének 2021. január 1-től történő felfüggesztése 
indokolja. 

A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre. 


