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

Általános feltételek 
 

 

Lekötési minimum 50.000 Ft 

Kamat jóváírása futamidő végén 

Kamatozás típusa 
változó, az esetleges jegybanki alapkamat változtatások automatikusan 

érvényesítésre kerülnek 

Lekötési megbízás egyszeri lekötésként indítható 

Lejáratot követően a látra szóló Tartós Befektetési Betétszámlára kerül visszavezetésre 
 

 
  

  Elérhető betétlekötési lehetőségek - 2020. január 1-től 
 

 

Az egyes betétlekötések futamideje az adott Tartós Befektetési Betétszámla 5. lekötési évének végéhez igazodik. 

A Plusz betét futamideje a 2015-ben nyitott Tartós Befektetési Betétszámla 5. lekötési évének végéhez, míg a 2017-ben 
nyitott Tartós Befektetési Betétszámla 3. lekötési évének végéhez igazodik. 
 

Tartós Befektetési 

Betétszámla nyitásának éve 
Elérhető betétlekötési lehetőség Futamidő vége 

2015 Plusz betét  2020. december 31. 

2016 1+ éves betét 2021. december 31. 

2017 
Plusz betét 2020. december 31. 

2+ éves betét 2022. december 31. 

2018 3+ éves betét 2023. december 31. 

2019 4+ éves betét 2024. december 31. 

2020 5+ éves betét 2025. december 31. 
 

Betétlekötés nem kezdeményezhető az év utolsó banki munkanapján. Plusz betét esetében betétlekötés 2020. december 

23-ig (hétfő) indítható. 
 

I. Kamatozás – 2020. július 22-től 
 
 

 
Plusz betét 1+ éves 

betét 
2+ éves 

betét 
3+ éves 

betét 
4+ éves 

betét 
5+ éves betét Jelenlegi 

kamat (évi) 

betétlekötés évében mindenkori jegybanki alapkamat – 0,50% 0,10% 

betétlekötést követő 
1. évben 

 
mindenkori jegybanki alapkamat – 0,25% 0,35% 

betétlekötést követő 
2. évben 

 
mindenkori jegybanki alapkamat 0,60% 

betétlekötést követő 
3. évben 

 
mindenkori jegybanki alapkamat 0,60% 

betétlekötést követő 
4. évben 

 mindenkori jegybanki 
alapkamat + 0,25% 

0,85% 

betétlekötést követő 
5. évben 

 mindenkori jegybanki 
alapkamat + 0,50% 

1,10% 

EBKM (évi) 

a teljes futamidőre 
0,10%* 0,27%* 0,41%* 0,46%* 0,55%* 0,65%*  

* Az EBKM és a kamat a hirdetmény közzétételekor érvényes 0,60%-os jegybanki alapkamat alapján, 2020. július 22-i 
betételhelyezéssel került meghatározásra.  

A kamat a betétlekötés évének végén, a Plusz betét esetében 2020. december 24-én, valamint a futamidő végén 
tőkésítésre kerül. 

 

  

II. 2016. április 28-ig indított lekötött betétek kamatai – 2020. július 22-től 
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Plusz betét 1+ éves 

betét 
2+ éves 

betét 
3+ éves 

betét 
4+ éves 

betét 
5+ éves betét Jelenlegi 

kamat (évi) 

betétlekötés évében mindenkori jegybanki alapkamat – 0,50% 0,10% 

betétlekötést követő 
1. évben 

 
mindenkori jegybanki alapkamat – 0,25% 0,35% 

betétlekötést követő 
2. évben 

 
mindenkori jegybanki alapkamat 0,60% 

betétlekötést követő 
3. évben 

 
mindenkori jegybanki alapkamat + 0,25% 0,85% 

betétlekötést követő 
4. évben 

 mindenkori jegybanki 
alapkamat + 0,50% 

1,10% 

betétlekötést követő 
5. évben 

 mindenkori jegybanki 
alapkamat + 1,00% 

1,60% 

EBKM (évi) 

a teljes futamidőre 
0,10%* 0,27%* 0,41%* 0,54%* 0,66%* 0,84%*  

* Az EBKM és a kamat a hirdetmény közzétételekor érvényes 0,60%-os jegybanki alapkamat alapján, 2020. július 22-i 
betételhelyezéssel került meghatározásra. A kamat a betétlekötés évének végén, a Plusz betét esetében 2016. december 
23-án, valamint a futamidő végén tőkésítésre kerül. 

 

 

 

III. Futamidő alatti betétfeltörés esetén járó kamat 

Futamidő alatti betétfeltörés Kamat és EBKM (évi) 

2016 április 29-től 0,15% 

2020. november 16-tól 0,01% 

A feltörési kamat a betét feltörésekor hatályos hirdetmény szerint kerül elszámolásra. 
 

OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatáson keresztül a Tartós Befektetési Betétszámlákon banki munkanapokon 8-16 óráig 
kezdeményezhető betétlekötés. 

A Plusz betét OTPdirekt internetes és SmartBank szolgáltatásokon keresztül nem indítható. 

A Tartós Befektetési Betétszámla, valamint az azon elérhető lekötött betétek 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 2020. július 21-én közzétett, 2020. július 22-től hatályos, 
A Tartós Befektetési Betétszámlán elérhető lekötött betétekről szóló hirdetmény. 

A hirdetmény módosítását a Tartós Befektetési Betétszámla értékesítésének 2021. január 1-től történő felfüggesztése, 
valamint a futamidő alatti betétfeltörés kamatának változása indokolja. 

A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre 


