HIRDETMÉNY
A TARTOZÁSRENDEZŐ KÖLCSÖN
felfüggesztett termékeinek teljes hiteldíj és egyéb költség és díj tételeinek mértékéről
Közzététel: 2017. március 1. Hatályos 2017. március 1–től.
(A változások a szövegben dőlt, félkövér betűtípussal szedve olvashatók!)
Jelen hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Tartozásrendező kölcsön felfüggesztett termékeinek
konstrukciós feltételeit tartalmazza. A termék értékesítése 2012. november 10-ével felfüggesztésre
került.
I.1. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2012. július 1-től 2012. november 10-ig
megkötött, folyószámlahitel, és/vagy C-hitel, áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön,
hitelkártya, áruhitelkártya, illetve 2012. április 1-jét követően folyósított tartozásrendező
kölcsön kiváltására igényelt forint alapú Tartozásrendező kölcsön szerződésekre:
Tartozásrendező kölcsön összege
50.000-1.600.000
Ügyleti kamat évi
29,86%
(kamatperiódusonként változtatható)
Kezelési költség az induló
kölcsönösszegre vetített. (fix)
havi 0,3%
A beszedés az OTP Banknál vezetett
lakossági folyószámláról történik.
Teljes hiteldíj mutató (THM)1
44,10%
(1,6 millió forint összegű, 60 hónap
futamidejű kölcsön esetén)
Futamidő2
13-84 hónap
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.

I.2. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2012. április 1-től 2012. június 30-ig megkötött,
folyószámlahitel, és/vagy C-hitel, áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön, hitelkártya,
áruhitelkártya, illetve 2012. április 1-jét követően folyósított tartozásrendező kölcsön
kiváltására igényelt forint alapú Tartozásrendező kölcsön szerződésekre:
Tartozásrendező kölcsön összege
50.000-1.600.000
Ügyleti kamat évi %
29,46%
(kamatperiódusonként változtatható)
Kezelési költség az induló
kölcsönösszegre vetített. (fix)
havi 0,3%
A beszedés az OTP Banknál vezetett
lakossági folyószámláról történik.
Teljes hiteldíj mutató (THM)1
43,56%
(1,6 millió forint összegű, 60 hónap
futamidejű kölcsön esetén)
Futamidő3
13-84 hónap
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.
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I.3.a. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2011. augusztus 1-től 2012. március 31-ig
megkötött, a folyószámlahitel, és/vagy C-hitel, személyi kölcsön, áruvásárlási és szolgáltatási
gyorskölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya, tartozásrendező kölcsön kiváltására igényelt euro
alapú Tartozásrendező kölcsön szerződésekre:
Tartozásrendező kölcsön összege (forintban)
100.000-1.600.000
Referencia
kamat
3 havi EURIBOR
Ügyleti kamat
(változó)
(=referencia
kamat1+kamatfelár)
Kamatfelár
évi %
évi%
22,57%
(fix)
Kezelési költség az induló kölcsönösszegre
vetített. (fix)
havi 0,25%
A beszedés az OTP Banknál vezetett
minimum havi 3,5 EUR
lakossági folyószámláról történik.
Teljes hiteldíj mutató (THM)1
33,20%
(1,6 millió forint összegű, 60 hónap futamidejű
kölcsön esetén)
Futamidő3
13-84 hónap
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.
I.3.b. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2011. augusztus 1-től 2012. március 31-ig
megkötött, a folyószámlahitel, és/vagy C-hitel, személyi kölcsön, áruvásárlási és szolgáltatási
gyorskölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya, tartozásrendező kölcsön kiváltására igényelt, a 2015.
évi CXLV. törvény alapján euróról forintra váltott Tartozásrendező kölcsön szerződésekre:
Tartozásrendező kölcsön összege (forintban)
100.000-1.600.000
Referencia
kamat
3 havi BUBOR
Ügyleti kamat
(változó)
(=referencia
kamat1+kamatfelár)
Kamatfelár
évi %
évi%
21,16%5
(fix)
Kezelési költség a folyósított forint
kölcsönösszegre vetített. (fix)
havi 0,25%
A beszedés az OTP Banknál vezetett
minimum havi 1.082 Ft6
lakossági folyószámláról történik.
Futamidő
13-132 hónap
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.
I.4. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2010. július 18-tól 2012. március 31-ig
megkötött, a folyószámlahitel, és/vagy C-hitel, személyi kölcsön, áruvásárlási és szolgáltatási
gyorskölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya, tartozásrendező kölcsön kiváltására igényelt forint
alapú Tartozásrendező kölcsön szerződésekre:
Tartozásrendező kölcsön összege
50.000-1.600.000
Ügyleti kamat évi % (kamatperiódusonként
26,46%
változtatható)
Kezelési költség az induló kölcsönösszegre
vetített. (fix)
havi 0,3%
A beszedés az OTP Banknál vezetett
minimum havi 850 Ft
lakossági folyószámláról történik.
Teljes hiteldíj mutató (THM)1
39,60%
(1,6 millió forint összegű, 60 hónap futamidejű
kölcsön esetén)
Futamidő3
13-84 hónap
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.
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I.5.a. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2010. április 17-től 2011. július 31-ig
megkötött, a folyószámlahitel, és/vagy C-hitel, személyi kölcsön, áruvásárlási és szolgáltatási
gyorskölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya, tartozásrendező kölcsön kiváltására igényelt euro
alapú Tartozásrendező kölcsön szerződésekre:
Tartozásrendező kölcsön összege (forintban)
100.000-1.600.000
Referencia
kamat
3 havi EURIBOR
Ügyleti kamat
(változó)
(=referencia
kamat1+kamatfelár)
Kamatfelár
évi %
évi%
22,57%
(fix)
Kezelési költség az induló kölcsönösszegre
vetített. (fix)
havi 0,25%
A beszedés az OTP Banknál vezetett
minimum havi 3,5 EUR
lakossági folyószámláról történik.
Teljes hiteldíj mutató (THM)1
33,37%
(1,6 millió forint összegű, 60 hónap futamidejű
kölcsön esetén)
Futamidő3
13-84 hónap
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.

I.5.b. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2010. április 17-től 2011. július 31-ig
megkötött, a folyószámlahitel, és/vagy C-hitel, személyi kölcsön, áruvásárlási és szolgáltatási
gyorskölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya, tartozásrendező kölcsön kiváltására igényelt, a 2015.
évi CXLV. törvény alapján euróról forintra váltott Tartozásrendező kölcsön szerződésekre:
Tartozásrendező kölcsön összege (forintban)
100.000-1.600.000
Referencia
kamat
3 havi BUBOR
Ügyleti kamat
(változó)
(=referencia
kamat1+kamatfelár)
Kamatfelár
évi %
évi%
21,16%5
(fix)
Kezelési költség a folyósított forint
kölcsönösszegre vetített. (fix)
havi 0,25%
A beszedés az OTP Banknál vezetett
minimum havi 1.082 Ft6
lakossági folyószámláról történik.
Futamidő
13-132 hónap
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.

I.6. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2010. április 17-től 2010. július 17-ig megkötött,
a folyószámlahitel, és/vagy C-hitel, személyi kölcsön, áruvásárlási és szolgáltatási
gyorskölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya, tartozásrendező kölcsön kiváltására igényelt forint
alapú Tartozásrendező kölcsön szerződésekre:
Tartozásrendező kölcsön összege
50.000-1.600.000
Ügyleti kamat évi % (kamatperiódusonként
26,53%
változtatható)
Kezelési költség az induló kölcsönösszegre
vetített. (fix)
havi 0,3%
A beszedés az OTP Banknál vezetett
minimum havi 850 Ft
lakossági folyószámláról történik.
Teljes hiteldíj mutató (THM)1
39,60%
(1,6 millió forint összegű, 60 hónap futamidejű
kölcsön esetén)
Futamidő3
13-84 hónap
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.
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I.7. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2009. december 14-től 2010. április 16-ig
megkötött, a folyószámlahitel, és/vagy C-hitel, személyi kölcsön, áruvásárlási és szolgáltatási
gyorskölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya, tartozásrendező kölcsön kiváltására igényelt forint és
euro alapú, illetve a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott Tartozásrendező kölcsön
szerződésekre:
A forint alapú Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja
Tartozásrendező kölcsön összege
50.000-1.600.000
Ügyleti kamat évi % (kamatperiódusonként
25,39%
változtatható)
Kezelési költség az induló kölcsönösszegre
vetített. (fix)
havi 0,3%
A beszedés az OTP Banknál vezetett
minimum havi 850 Ft
lakossági folyószámláról történik.
Hitelkeret beállítási jutalék az induló
0%
hitelösszegre vetített, a folyósított hitel
minimum 0 Ft
összegből fizetendő (egyszeri)
Teljes hiteldíj mutató (THM)1
39,60%
(1 millió forint összegű, 60 hónap futamidejű
kölcsön esetén)
Teljes hiteldíj mutató (THM)1
6 havi halasztott tőkefizetés esetén2
39,33%
(1 millió forint összegű, 60 hónap futamidejű
kölcsön esetén)
Futamidő3
13-84 hónap
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.
Az euro alapú Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja
Tartozásrendező kölcsön összege (forintban)
100.000-1.600.000
Referencia kamat
Ügyleti kamat
3 havi EURIBOR
(változó)
(=referencia
kamat4+kamatfelár)
Kamatfelár évi%
21,88%
évi %
(fix)
Kezelési költség az induló kölcsönösszegre
vetített. (fix)
havi 0,25%
A beszedés az OTP Banknál vezetett
minimum havi 3,5 EUR
lakossági folyószámláról történik.
Hitelkeret beállítási jutalék az induló
0%
hitelösszegre vetített, a folyósított hitel
minimum 0 EUR
összegből fizetendő (egyszeri)
Teljes hiteldíj mutató (THM)1
32,23%
(1 millió forint összegű, 60 hónap futamidejű
kölcsön esetén)
Teljes hiteldíj mutató (THM)1
6 havi halasztott tőkefizetés esetén2
31,89%
(1 millió forint összegű, 60 hónap futamidejű
kölcsön esetén)
Futamidő3
13-84 hónap
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.
Az euróról forintra váltott Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja
Tartozásrendező kölcsön összege (forintban)
100.000-1.600.000
Referencia
kamat
Ügyleti kamat
3 havi BUBOR
(változó)
(=referencia
kamat4+kamatfelár)
Kamatfelár évi%
20,47%5
évi %
(fix)
Kezelési költség a folyósított forint
kölcsönösszegre vetített. (fix)
havi 0,25%
A beszedés az OTP Banknál vezetett
minimum havi 1.082 Ft6
lakossági folyószámláról történik.
Futamidő
13-132 hónap
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.
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I.8.a. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2009. október 1-től benyújtott 2009. december
13-ig megkötött, a folyószámlahitel, és/vagy C-hitel, személyi kölcsön, áruvásárlási és
szolgáltatási gyorskölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya, tartozásrendező kölcsön kiváltására
igényelt forint és euro alapú Tartozásrendező kölcsön szerződésekre:
Tartozásrendező kölcsön
összege (forintban)
Ügyleti kamat évi %

Kezelési költség az induló
kölcsönösszegre vetített
A beszedés az OTP Banknál
vezetett lakossági
folyószámláról történik.
Hitelkeret beállítási jutalék az
induló hitelösszegre vetített, a
folyósított hitel összegből
fizetendő (egyszeri)
Teljes hiteldíj mutató (THM)1
(1 millió forint összegű, 60 hónap
futamidejű kölcsön esetén)
Teljes hiteldíj mutató (THM)1
6 havi halasztott tőkefizetés
esetén2
(1 millió forint összegű, 60 hónap
futamidejű kölcsön esetén)

Forint alapú kölcsön esetén
Euro alapú kölcsön esetén
Forint alapú kölcsön esetén
(kamatperiódusonként
változtatható)
Euro alapú kölcsön esetén
(fix)
Forint alapú kölcsön esetén (fix)
Euro alapú kölcsön esetén
(fix)
Forint és Euro alapú kölcsönök
esetén

50.000-1.600.000
100.000-1.600.000
25,39%
22,31%
havi 0,3%
minimum havi 850 Ft
havi 0,25%
minimum havi 3,5 EUR
0%
minimum 0 Ft
minimum 0 EUR

Forint alapú kölcsön esetén

39,60%

Euro alapú kölcsön esetén

32,26%

Forint alapú kölcsön esetén

39,33%

Euro alapú kölcsön esetén

31,93%

Forint és Euro alapú kölcsön
esetén
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.
Futamidő3*

13-84 hónap

I.8.b. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2009. október 1-től benyújtott 2009. december
13-ig megkötött, a folyószámlahitel, és/vagy C-hitel, személyi kölcsön, áruvásárlási és
szolgáltatási gyorskölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya, tartozásrendező kölcsön kiváltására
igényelt, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott Tartozásrendező kölcsön
szerződésekre:
Tartozásrendező kölcsön
összege (forintban)
Ügyleti kamat évi %
Kezelési költség a folyósított
forint kölcsönösszegre vetített
A beszedés az OTP Banknál
vezetett lakossági
folyószámláról történik.

Euróról forintra váltott kölcsön
esetén
Euróról forintra váltott kölcsön
esetén
(fix)
Euróról forintra váltott kölcsön
esetén
(fix)

Euróról forintra váltott kölcsön
esetén
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.
Futamidő

100.000-1.600.000
22,31%

havi 0,25%
minimum havi 1.082 Ft6
13-132 hónap

5

I.9.a. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2009. március 28-tól 2009. szeptember 30-ig
benyújtott és engedélyezett, a folyószámlahitel, és/vagy C-hitel, személyi kölcsön, áruvásárlási
és szolgáltatási gyorskölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya, tartozásrendező kölcsön kiváltására
igényelt forint és euro alapú Tartozásrendező kölcsön igénylésekre:
Tartozásrendező kölcsön
összege (forintban)
Ügyleti kamat évi %

Kezelési költség az induló
kölcsönösszegre vetített
A beszedés az OTP Banknál
vezetett lakossági
folyószámláról történik.
Hitelkeret beállítási jutalék az
induló hitelösszegre vetített, a
folyósított hitel összegből
fizetendő (egyszeri)
Teljes hiteldíj mutató (THM)1
(1 millió forint összegű, 60 hónap
futamidejű kölcsön esetén)
Teljes hiteldíj mutató (THM)1
6 havi halasztott tőkefizetés
esetén2
(1 millió forint összegű, 60 hónap
futamidejű kölcsön esetén)

Forint alapú kölcsön esetén
Euro alapú kölcsön esetén
Forint alapú kölcsön esetén
(kamatperiódusonként
változtatható)
Euro alapú kölcsön esetén
(fix)
Forint alapú kölcsön esetén (fix)
Euro alapú kölcsön esetén
(fix)
Forint és Euro alapú kölcsönök
esetén

50.000-1.600.000
100.000-1.600.000
23,39%
20,31%
havi 0,3%
minimum havi 850 Ft
havi 0,25%
minimum havi 3,5 EUR
0%
minimum 0 Ft
minimum 0 EUR

Forint alapú kölcsön esetén

37,01%

Euro alapú kölcsön esetén

29,79%

Forint alapú kölcsön esetén

36,74%

Euro alapú kölcsön esetén

29,44%

Forint és Euro alapú kölcsön
esetén
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.
Futamidő3*

13-84 hónap

I.9.b. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2009. március 28-tól 2009. szeptember 30-ig
benyújtott és engedélyezett, a folyószámlahitel, és/vagy C-hitel, személyi kölcsön, áruvásárlási
és szolgáltatási gyorskölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya, tartozásrendező kölcsön kiváltására
igényelt, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott Tartozásrendező kölcsön
szerződésekre:
Tartozásrendező kölcsön
összege (forintban)
Ügyleti kamat évi %
Kezelési költség a folyósított
forint kölcsönösszegre vetített
A beszedés az OTP Banknál
vezetett lakossági
folyószámláról történik.

Euróról forintra váltott kölcsön
esetén
Euróról forintra váltott kölcsön
esetén
(fix)
Euróról forintra váltott kölcsön
esetén
(fix)

Euróról forintra váltott kölcsön
esetén
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.
Futamidő

100.000-1.600.000
20,31%

havi 0,25%
minimum havi 1.082 Ft6
13-132 hónap
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I.10.a. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2009. március 28-tól 2009. április 30-ig
benyújtott és engedélyezett, a folyószámlahitel, és/vagy C-hitel, személyi kölcsön, áruvásárlási
és szolgáltatási gyorskölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya, tartozásrendező kölcsön kiváltására
igényelt svájci frank alapú Tartozásrendező kölcsön igénylésekre:
Tartozásrendező kölcsön
összege (forintban)
Ügyleti kamat évi %
Kezelési költség az induló
kölcsönösszegre vetített
A beszedés az OTP Banknál
vezetett lakossági
folyószámláról történik
Hitelkeret beállítási jutalék az
induló hitelösszegre vetített, a
folyósított hitel összegből
fizetendő (egyszeri)
Teljes hiteldíj mutató (THM)1
(1 millió forint összegű, 60 hónap
futamidejű kölcsön esetén)
Teljes hiteldíj mutató (THM)1
6 havi halasztott tőkefizetés
esetén2
(1 millió forint összegű, 60 hónap
futamidejű kölcsön esetén)

Svájci frank alapú kölcsön
esetén
Svájci frank alapú kölcsön
esetén (fix)
Svájci frank alapú kölcsön
esetén (fix)

Svájci frank alapú kölcsönök
esetén

100.000-1.600.000
21,25%

havi 0,25%
minimum havi 5,5 CHF

0%
minimum 0 CHF

Svájci frank alapú kölcsön
esetén

31,02%

Svájci frank alapú kölcsön
esetén

30,68%

Svájci frank alapú kölcsön
esetén
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.
Futamidő3*

13-84 hónap

I.10.b. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2009. március 28-tól 2009. április 30-ig
benyújtott és engedélyezett, a folyószámlahitel, és/vagy C-hitel, személyi kölcsön, áruvásárlási
és szolgáltatási gyorskölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya, tartozásrendező kölcsön kiváltására
igényelt, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott Tartozásrendező kölcsön
szerződésekre:
Tartozásrendező kölcsön
összege (forintban)
Ügyleti kamat évi %
Kezelési költség a folyósított
forint kölcsönösszegre vetített
A beszedés az OTP Banknál
vezetett lakossági
folyószámláról történik.

Svájci frankról forintra váltott
kölcsön esetén
Svájci frankról forintra váltott
kölcsön esetén
(fix)
Svájci frankról forintra váltott
kölcsön esetén
(fix)

Svájci frankról forintra váltott
kölcsön esetén
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.
Futamidő

100.000-1.600.000
21,25%

havi 0,25%
minimum havi 1.579 Ft6
13-132 hónap
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I.11.a. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2008. november 1-től 2009. március 27-ig,
Euro alapú tartozásrendező kölcsön esetén a 2008. november 17-től 2009. március 27-ig
benyújtott és engedélyezett, a folyószámlahitel, és/vagy C-hitel, személyi kölcsön, áruvásárlási
és szolgáltatási gyorskölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya, tartozásrendező kölcsön kiváltására
igényelt Tartozásrendező kölcsön igénylésekre:
Tartozásrendező kölcsön
összege (forintban)

Ügyleti kamat évi %

Kezelési költség az induló
kölcsönösszegre vetített
A beszedés az OTP Banknál
vezetett lakossági
folyószámláról történik.
Hitelkeret beállítási jutalék az
induló hitelösszegre vetített, a
folyósított hitel összegből
fizetendő (egyszeri)
Teljes hiteldíj mutató (THM)1
(1 millió forint összegű, 60 hónap
futamidejű kölcsön esetén)

Forint alapú kölcsön esetén
Svájci frank és Euro alapú
kölcsön esetén
Forint alapú kölcsön esetén
(kamatperiódusonként
változtatható)
Svájci frank alapú kölcsön
esetén (fix)
Euro alapú kölcsön esetén
(fix)
Forint alapú kölcsön esetén (fix)

50.000-1.200.000
100.000-1.200.000
23,39%
21,25%
20,31%
havi 0,3%
minimum havi 850 Ft

Svájci frank alapú kölcsön
esetén (fix)

havi 0,25%
minimum havi 5,5 CHF

Euro alapú kölcsön esetén
(fix)

havi 0,25%
minimum havi 3,5 EUR
0%
minimum 0 Ft
minimum 0 CHF
minimum 0 EUR

Forint, Svájci frank és Euro
alapú kölcsönök esetén
Forint alapú kölcsön esetén

Svájci frank alapú kölcsön
esetén
Euro alapú kölcsön esetén
Forint, Svájci frank és Euro
Futamidő3*
alapú kölcsön esetén
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.

37,01%
31,02%
29,78%
13-84 hónap

I.11.b. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2008. november 1-től 2009. március 27-ig,
Euro alapú tartozásrendező kölcsön esetén a 2008. november 17-től 2009. március 27-ig
benyújtott és engedélyezett, a folyószámlahitel, és/vagy C-hitel, személyi kölcsön, áruvásárlási
és szolgáltatási gyorskölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya, tartozásrendező kölcsön kiváltására
igényelt, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott Tartozásrendező kölcsön
szerződésekre:
Tartozásrendező kölcsön
összege (forintban)

Svájci frankról és Euróról
forintra váltott kölcsön esetén
Svájci frankról forintra váltott
kölcsön esetén
(fix)
Ügyleti kamat évi %
Euróról forintra váltott kölcsön
esetén
(fix)
Svájci frankról forintra váltott
Kezelési költség a folyósított
kölcsön esetén
forint kölcsönösszegre vetített
(fix)
A beszedés az OTP Banknál
Euróról forintra váltott kölcsön
vezetett lakossági
esetén
folyószámláról történik.
(fix)
Svájci frankról és Euróról
Futamidő
forintra váltott kölcsön esetén
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.

100.000-1.200.000
21,25%

20,31%
havi 0,25%
minimum havi 1.579 Ft6
havi 0,25%
minimum havi 1.082 Ft6
13-132 hónap
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I.12.a. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2008. október 20-tól 2008. október 31-ig
benyújtott és engedélyezett, a folyószámlahitel, és/vagy B-hitel, C-hitel, személyi kölcsön,
áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya, tartozásrendező kölcsön
kiváltására igényelt Tartozásrendező kölcsön igénylésekre:
Tartozásrendező kölcsön
összege (forintban)

Ügyleti kamat évi %
Kezelési költség az induló
kölcsönösszegre vetített
A beszedés az OTP Banknál
vezetett lakossági
folyószámláról történik.
Hitelkeret beállítási jutalék az
induló hitelösszegre vetített, a
folyósított hitel összegből
fizetendő (egyszeri)
Teljes hiteldíj mutató (THM)1
(1 millió forint összegű, 60 hónap
futamidejű kölcsön esetén)

Forint alapú kölcsön esetén
Svájci frank alapú kölcsön
esetén
Forint alapú kölcsön esetén
(kamatperiódusonként
változtatható)
Svájci frank alapú kölcsön
esetén (fix)
Forint alapú kölcsön esetén (fix)

50.000-1.200.000
100.000-1.200.000
23,39%
21,00%
havi 0,3%
minimum havi 850 Ft

Svájci frank alapú kölcsön
esetén (fix)

havi 0,25%
minimum havi 5,5 CHF

Forint és Svájci frank alapú
kölcsönök esetén

0%
minimum 0 Ft
minimum 0 CHF

Forint alapú kölcsön esetén

33,24%

Svájci frank alapú kölcsön
esetén
Forint és svájci frank alapú
Futamidő3*
kölcsön esetén
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.

29,14%
13-84 hónap

I.12.b. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2008. október 20-tól 2008. október 31-ig
benyújtott és engedélyezett, a folyószámlahitel, és/vagy B-hitel, C-hitel, személyi kölcsön,
áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya, tartozásrendező kölcsön
kiváltására igényelt, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott Tartozásrendező kölcsön
szerződésekre:
Tartozásrendező kölcsön
összege (forintban)
Ügyleti kamat évi %
Kezelési költség a folyósított
forint kölcsönösszegre vetített
A beszedés az OTP Banknál
vezetett lakossági
folyószámláról történik.

Svájci frankról forintra váltott
kölcsön esetén
Svájci frankról forintra váltott
kölcsön esetén
(fix)
Svájci frankról forintra váltott
kölcsön esetén
(fix)

Svájci frankról forintra váltott
kölcsön esetén
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.
Futamidő

100.000-1.200.000
21,00%

havi 0,25%
minimum havi 1.579 Ft6
13-132 hónap
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I.13.a. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2007. október 1-től 2008. október 19-ig
benyújtott és engedélyezett, a folyószámlahitel, és/vagy B-hitel, C-hitel, személyi kölcsön,
áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya, tartozásrendező kölcsön
kiváltására igényelt Tartozásrendező kölcsön igénylésekre:
Tartozásrendező kölcsön
összege (forintban)

Forint alapú kölcsön esetén
Svájci frank alapú kölcsön
esetén
Forint alapú kölcsön esetén
(kamatperiódusonként
változtatható)

Ügyleti kamat évi %

Kezelési költség az induló
kölcsönösszegre vetített
A beszedés az OTP Banknál
vezetett lakossági
folyószámláról történik.
Hitelkeret beállítási jutalék az
induló hitelösszegre vetített, a
folyósított hitel összegből
fizetendő (egyszeri)
Teljes hiteldíj mutató (THM)1
(1 millió forint összegű, 60 hónap
futamidejű kölcsön esetén)
Teljes hiteldíj mutató (THM)1 6
havi halasztott tőkefizetés
esetén2
(1 millió forint összegű, 60 hónap
futamidejű kölcsön esetén)

50.000-1.200.000
100.000-1.200.000
2008.04.14-ig kötött
szerződések esetén:
22,00%
2008.04.15-től kötött
szerződések esetén:
23,00%

Svájci frank alapú kölcsön
esetén (fix)

2008.04.14-ig kötött
szerződések esetén:
15,00%
2008.04.15-től kötött
szerződések esetén:
16,00%

Forint alapú kölcsön esetén (fix)

havi 0,3%
minimum havi 850 Ft

Svájci frank alapú kölcsön
esetén (fix)

havi 0,25%
minimum havi 5,5 CHF

Forint és Svájci frank alapú
kölcsönök esetén

0%
minimum 0 Ft
minimum 0 CHF

Forint alapú kölcsön esetén

32,00%

Svájci frank alapú kölcsön
esetén

23,22%

Forint alapú kölcsön esetén

31,69%

Svájci frank alapú kölcsön
esetén
Forint és svájci frank alapú
Futamidő3*
kölcsön esetén
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.

22,86%
13-84 hónap

I.13.b. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2007. október 1-től 2008. október 19-ig
benyújtott és engedélyezett, a folyószámlahitel, és/vagy B-hitel, C-hitel, személyi kölcsön,
áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön, hitelkártya, áruhitelkártya, tartozásrendező kölcsön
kiváltására igényelt, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott Tartozásrendező kölcsön
szerződésekre:
Tartozásrendező kölcsön
összege (forintban)

Svájci frankról forintra váltott
kölcsön esetén

100.000-1.200.000

Ügyleti kamat évi %

Svájci frankról forintra váltott
kölcsön esetén
(fix)

2008.04.14-ig kötött
szerződések esetén:
15,00%
2008.04.15-től kötött
szerződések esetén:
16,00%

Kezelési költség a folyósított
forint kölcsönösszegre vetített
A beszedés az OTP Banknál
vezetett lakossági
folyószámláról történik.

Svájci frankról forintra váltott
kölcsön esetén
(fix)

havi 0,25%
minimum havi 1.579 Ft6

Svájci frankról forintra váltott
kölcsön esetén
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.
Futamidő

13-132 hónap
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I.14.a. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2007. június 18-ától 2007. szeptember 30-ig
benyújtott és engedélyezett a folyószámlahitel, és/vagy B-hitel, C-hitel, személyi kölcsön,
áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön, tartozásrendező kölcsön kiváltására igényelt
kölcsönök esetén, illetve a 2007. július 30-ától 2007. szeptember 30-ig benyújtott és
engedélyezett hitelkártya és áruhitelkártya tartozás kiváltására igényelt kölcsönök esetén:
Tartozásrendező kölcsön
összege (forintban)

Ügyleti kamat évi %
Kezelési költség az induló
kölcsönösszegre vetített
A beszedés az OTP Banknál
vezetett lakossági
folyószámláról történik.
Hitelkeret beállítási jutalék az
induló hitelösszegre vetített, a
folyósított hitel összegből
fizetendő (egyszeri)

Forint alapú kölcsön esetén
Svájci frank alapú kölcsön
esetén
Forint alapú kölcsön esetén
(kamatperiódusonként
változtatható)
Svájci frank alapú kölcsön
esetén (fix)
Forint alapú kölcsön esetén (fix)

50.000-1.200.000
100.000-1.200.000
22,00%
15,00%
havi 0,3%
minimum havi 850 Ft

Svájci frank alapú kölcsön
esetén (fix)

havi 0,25%
minimum havi 5,5 CHF

Forint és Svájci frank alapú
kölcsönök esetén

0%
minimum 0 Ft
minimum 0 CHF

Forint alapú kölcsön esetén
Svájci frank alapú kölcsön
esetén
Forint és svájci frank alapú
Futamidő3*
kölcsön esetén
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.
Teljes hiteldíj mutató (THM)1

30,09%-72,33%
21,93%-41,01%
13-84 hónap

I.14.b. A Tartozásrendező kölcsön teljes hiteldíja a 2007. június 18-ától 2007. szeptember 30-ig
benyújtott és engedélyezett a folyószámlahitel, és/vagy B-hitel, C-hitel, személyi kölcsön,
áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön, tartozásrendező kölcsön kiváltására igényelt,
illetve a 2007. július 30-ától 2007. szeptember 30-ig benyújtott és engedélyezett hitelkártya és
áruhitelkártya tartozás kiváltására igényelt, a 2015. évi CXLV. törvény alapján forintra váltott
kölcsönök esetén:
Tartozásrendező kölcsön
összege (forintban)
Ügyleti kamat évi %
Kezelési költség a folyósított
forint kölcsönösszegre vetített
A beszedés az OTP Banknál
vezetett lakossági
folyószámláról történik.

Svájci frankról forintra váltott
kölcsön esetén
Svájci frankról forintra váltott
kölcsön esetén
(fix)
Svájci frankról forintra váltott
kölcsön esetén
(fix)

Svájci frankról forintra váltott
kölcsön esetén
Rendszeres törlesztési nap választható, a hónap 1-28. napja között.
Futamidő

1

100.000-1.200.000
15,00%

havi 0,25%
minimum havi 1.579 Ft6
13-132 hónap

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével
történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a
kölcsön kamatkockázatát. Deviza alapú tartozásrendező kölcsön esetén a THM számítása a forint
fizetések alapján történt, az adott konstrukció végső érvényességi időpontjának negyedévét
megelőző hónap 1. munkanapján érvényes OTP devizaeladási és devizavételi árfolyamok
figyelembevételével. Referencia kamat alapú kölcsönök esetén a feltűntetett THM értékek az adott
konstrukció végső érvényességi időpontjában érvényes, egyhónapos EURIBOR értékének
figyelembe vételével kerültek meghatározásra. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel
árfolyamkockázatát.
Abban az esetben, ahol THM sávok kerültek feltűntetésre, ott a sáv a türelmi idős konstrukciókra
számított értékeket is tartalmazza.

11

2

A kölcsön első 6 havi törlesztő részleteként (türelmi idő) az ügyfeleknek csak kamatot és kezelési
költséget (hiteldíjat) kell fizetniük. A tőketörlesztés a futamidő hetedik törlesztőrészletének
esedékességétől kezdődik el.

3

A minimális futamidő meghatározása a kölcsön bírálata során történik azon szabály
figyelembevételével, hogy a tartozásrendező kölcsön törlesztőrészlete nem haladhatja meg a
kiváltásra kerülő kölcsönök törlesztőrészleteinek összegét.

4

Referencia kamat: az alkalmazott referenciakamat futamideje szerinti fordulónapot megelőző hónap
utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes (amennyiben ez a nap hétvégére, vagy munkaszüneti
napra esik, az ezt megelőző munkanapon érvényes), három hónapos, forint alapú kölcsönök esetén
BUBOR, euró alapú kölcsönök esetében EURIBOR.
Az ügyleti kamat mértéke a referencia kamatláb változásával egyidejűleg három havonta, minden
harmadik hónap 1. (első) napján az azt megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes
(amennyiben ez a nap hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, az ezt megelőző munkanapon
érvényes), három hónapos referencia kamatláb alapján automatikusan változik. Az ügyleti
kamatváltozás annak hatálybalépését követő első esedékességi naptári naptól kerül érvényesítésre.

5

A kamatfelár mértéke a 2015. évi CXLV. törvény 10. § (2) bekezdése alapján a 2015. október 28-án
érvényes 3 havi BUBOR (1,35%) és 3 havi EURIBOR (-0,06%) különbségével került mérséklésre.

6

A kezelési költség minimum összege a 2015. augusztus 19-én jegyzett MNB devizaárfolyamon (EUR
esetén 309,20 Ft, illetve CHF esetén 287,22 Ft) került meghatározásra. A fizetendő havi kezelési
költség nem haladhatja meg a forintosítást megelőzően devizában felszámított havi kezelési költség
összegének az MNB által hivatalosan jegyzett 2015. augusztus 19-i árfolyammal történő szorzatából
adódó összegét.

* Bizonyos feltételek fennállása esetén a Bank fenntartja magának a jogot, hogy csak 84 hónapos
futamidőre engedélyezze a tartozásrendező kölcsönt.

I.15. Kamatváltoztatási mutató
Az OTP Bank Nyrt. a 2015. február 1-től kamatperiódusonként változtatható kamatozásúvá alakított
tartozásrendező kölcsön szerződéseinél a mindenkor hatályos Tartozásrendező kölcsön
Üzletszabályzatok „A szerződés módosítása” című pontja szerint figyelembe veendő H4K3
elnevezésű, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatváltoztatási mutatót alkalmazza.
H4K3 elnevezésű kamatváltoztatási mutató leírása:
H4K: A mutatónak 3 változata van 3 éves (H4K3), 4 éves (H4K4) és 5 éves (H4K5) kamatperiódusra,
ahol a megegyező futamidejű hozamok értendők a képletben.
A mutató a 3 havi átlagos BIRS különbsége két egymást követő kamatperiódus között, valamint
figyelembe lehet venni olyan bankrendszert érintő, bankoktól független működési költséget (új fiskális
teher), amely 2014. december 31-t követően jelentkezik vagy emelkedik meg.
Képletben:

ahol t a kamatperiódust jelöli, mely maximum 6 lehet (5 darab kamatváltoztatás). Egészen pontosan a
kamatperiódus fordulónapja előtti 120. nap hónapját megelőző 3 hónapban a BIRS kamat 3-havi
számtani átlaga.
KT: A 2015. január 1-én vagy azt követően hatályos jogszabályban (ideértve az Európai Unió kötelező
jogi aktusát is) előírt olyan fizetési kötelezettség, amelyet a pénzügyi intézmények a fizetési
kötelezettség alanyaként (nem a fizetési kötelezettség alanyai helyett vagy javára) teljesítenek,
feltéve, hogy e fizetési kötelezettség a pénzügyi intézményt
a) e jogállására vagy a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyilízing-nyújtásra való jogosultságára tekintettel,
b) a hitel-, a kölcsön- vagy pénzügyilízing-szerződések megkötése vagy azok teljesítése
következtében,
c) a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-szerződés alapján kapott kamat, díj vagy más hozam
alapulvételével, vagy
d) a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-ügylethez közvetlenül kapcsolódó költség, ráfordítás
alapulvételével,
de nem jogsértő magatartása jogkövetkezményeként terheli. A mutató értékét a 2015. január 1-ét
követően bevezetett (jogszabályban megállapított) fizetési kötelezettség kivezetése, vagy az ezen
időpontot követő emelések későbbi csökkentése mérsékeli.
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A mutató számítása: A mutató értéke 2015. április 1-én 0. A mutató értéke évente egyszer, minden év
április 1-én (ha az előző évre vonatkozó fizetési kötelezettség megállapítására előírt határidő március
20-át követő időpont, akkor a határidő leteltének napját követő második hónap első napján) változik az
alábbi képlet szerint:

ahol:
KTi: az i. évi fizetési kötelezettség miatti kamatváltoztatási mutató bázispontban kifejezve. Adott
kamatperiódusban történt fizetési kötelezettség 2014. december 31-ét követő bevezetését/kivezetését
vagy mértékének 2014. december 31-ét követő egy alkalommal történő megemelését/vagy
csökkentését egyszer érvényesíthet a pénzügyi intézmény, nem pedig az összes hátralévő
kamatperiódus alatt.
NAi-1: a fizetési kötelezettség 2014. december 31-ét követő bevezetése vagy mértékének 2014.
december 31-ét követő megemelése miatt a t–1. évre a pénzügyi intézmények által megfizetett
összeg
ALLi-1: a fizetési kötelezettség alapját közvetlenül befolyásoló hitelállomány t–1. évi Felügyeleti Mérleg
szerinti nettó átlagállományának a nagysága, ideértve azt az esetet is, amikor a fizetési kötelezettség
alapját az adott hitelállományon elért kamat vagy díjbevétel képezi.
BIRS: a kamatperiódus hosszához alkalmazkodó lejáratú BIRS 3 havi átlagolása az a pénzügyi
mutató amely a Hitelező hitelkockázatától és piaci megítélésétől egyaránt független és kifejezi, hogy
ezen az áron tudja a Hitelező változó kamatozású forrását fix kamatozásúra cserélni, biztosítva ezzel
a fogyasztó számára a periódus alatt változatlan kamatot/kamatfelárat. A BIRS (Budapest Interest
Rate Swap) jegyzések 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 és 15 év lejáratokra kerülnek publikálásra, és olyan
jegyzések, melyek a bankközi piacon átlagos piaci feltételek mellett a bankok által egymás részére az
adott futamidőre jegyzett HUF kamatswap (IRS) vételi és eladási kamatlábak számtani
középértékének (midswap) átlaga, ahol az adott futamidőre vonatkozó éves fix kamat (ACT/365
bázison) kerül jegyzésre a 6 hónapos BUBOR (ACT/360) jegyzéssel szemben. A Magyar Forex
Társaság a Magyar Nemzeti Bankkal közösen működteti a Budapesti Kamatswap Fixing (BIRS), napi
megállapítás
A kamatváltoztatási mutató mindenkor hatályos mértékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján
(http://www.mnb.hu) teszi közzé.

II.1. Számlakezeléssel összefüggő költségek, díjak a 2007. június 18-ától benyújtott és
engedélyezett a folyószámlahitel, és/vagy B-hitel, C-hitel, személyi kölcsön, áruvásárlási és
szolgáltatási gyorskölcsön, tartozásrendező kölcsön kiváltására igényelt kölcsönök esetén,
illetve a 2007. július 30-ától benyújtott és engedélyezett hitelkártya és áruhitelkártya tartozás
kiváltására igényelt kölcsönök esetén
2011. szeptember 29-től a számlakezeléssel összefüggő költségeket és díjakat a Tartozásrendező
kölcsön devizanemétől függetlenül forintban számítja fel az OTP Bank.
A Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett gyorstájékoztató alapján a 2016. évi éves
fogyasztói árindex 0,4%. A díjtételek a Tartozásrendező kölcsön Üzletszabályzatainak „Az egyoldalú
szerződésmódosítás szabályai” című pontjában foglalt rendelkezések alapján (a nem szerződésszerű
teljesítés következtében kiküldött levelek esetén fizetendő levelezési költség kivételével) a fogyasztói
árindex mértékének megfelelően módosításra kerültek 2017. április 1-jétől.
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II.1.1. Lejárat előtti teljes visszafizetéssel (teljes előtörlesztéssel) összefüggő díjak forint alapú
kölcsönök esetén:
Megnevezés

Mértéke
2017. március 31-ig

Mértéke
2017. április 1-től

Esedékessége

2010. március 1-ig kötött szerződések esetében

Ügyintézési
díj

2007.12.26-ig kötött
szerződések:
5.994 Ft

2007.12.26-ig kötött
szerződések:
6.017 Ft

2007.12.27-2009.02.15.
között kötött szerződések:
6.493 Ft

2007.12.27-2009.02.15.
között kötött szerződések:
6.518 Ft

2009.02.16-2009.07.31.
között kötött szerződések:
6.893 Ft

2009.02.16-2009.07.31.
között kötött szerződések:
6.920 Ft

2009.08.01-től kötött
szerződések:
8.119 Ft

2009.08.01-től kötött
szerződések:
8.151 Ft

Lejárat
előtti
visszafizetés
előtörlesztés) esetén.

teljes
(teljes

Kamatperiódusonként
változtatható
kamatozású
kölcsönöknél,
a
kölcsönszerződésben meghatározott
kamatperiódus lejárta utáni
kamat mértékének hátrányos
változása miatt az ügyfél az
Üzletszabályzat
szerinti
költség
és
díjmentes
felmondásra jogosult. Ezen
kölcsönök esetében a kölcsön
lejárat
előtti
teljes
visszafizetésekor a Bank az
ügyintézési díjat nem számítja
fel.

2010. március 1-jét követően kötött szerződések esetében
0 Ft

0 Ft

Lejárat
előtti
visszafizetés
előtörlesztés) esetén.

teljes
(teljes

II.1.2. Lejárat előtti teljes visszafizetéssel (teljes előtörlesztéssel) összefüggő díjak deviza
alapú, illetve forintra váltott* kölcsönök esetén:
Megnevezés

Mértéke
2017. március 31-ig

Mértéke
2017. április 1-től

Esedékessége

2010. március 1-ig kötött szerződések esetében

Ügyintézési
díj

Svájci frank alapú, illetve
svájci frankról forintra váltott
kölcsönök esetében

Svájci frank alapú, illetve
svájci frankról forintra váltott
kölcsönök esetében

2007.12.26-ig kötött
szerződések:
9.758 Ft

2007.12.26-ig kötött
szerződések:
9.797 Ft

2007.12.27-2009.02.15.
között kötött szerződések:
10.472 Ft

2007.12.27-2009.02.15.
között kötött szerződések:
10.513 Ft

2009.02.16-2009.04.30.
között kötött szerződések:
11.186 Ft
Euró alapú, illetve euróról
forintra váltott kölcsönök
esetében

2009.02.16-2009.04.30.
között kötött szerződések:
11.230 Ft
Euró alapú, illetve euróról
forintra váltott kölcsönök
esetében

2009.02.15-ig kötött
szerződések:
8.133 Ft

2009.02.15-ig kötött
szerződések:
8.165 Ft

2009.02.16-2009.07.31.
között kötött szerződések:
8.715 Ft

2009.02.16-2009.07.31.
között kötött szerződések:
8.749 Ft

2009.08.01-től kötött
szerződések:
8.119 Ft

2009.08.01-től kötött
szerződések:
8.151 Ft

Lejárat
előtti
visszafizetés
előtörlesztés) esetén.

teljes
(teljes

2010. március 1-jét követően kötött szerződések esetében
0 Ft

0 Ft

Lejárat
előtti
visszafizetés
előtörlesztés) esetén.

teljes
(teljes
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II.1.3. Számlakezeléssel összefüggő egyéb költségek, díjak forint és deviza alapú, illetve
forintra váltott* kölcsönök esetén:
Megnevezés

Mértéke
2017. március 31-ig

Mértéke
2017. április 1-től

Esedékessége
Minden
olyan
ügyben,
amellyel kapcsolatban az OTP
Bank Nyrt. szerződésben
foglaltaktól eltérő feladatokat
lát el az ügyfél kérésére. Ide
tartoznak pl. a prolongáció, a
futamidő csökkentése, az
ügyfél
kérésére
történő,
hitelszámlákhoz kapcsolódó
igazolás kiadása.
A 2015. évi CXLV. törvény
alapján
forintra
váltott
devizakölcsönök
esetében
magasabb
törlesztőrészlet
vállalása mellett futamidő
csökkentésére
irányuló
kérelem esetén 2016. február
15-ig
az
OTP
Bank
ügyintézési díjat nem számít
fel.

Ügyintézési
díj

8.119 Ft

8.151 Ft

Átütemezési
díj

0 Ft

0 Ft

Szerződésmódosítási
díj

12.132 Ft

12.180 Ft

Levelezési
költség**

290 Ft/levél

304 Ft/levél

Levelezési
díj

87 Ft/levél

87 Ft/levél

Részleges
esetében.

előtörlesztés

Ügyfél kérésére végrehajtott
törlesztés
felfüggesztés,
törlesztés
felfüggesztéssel
kombinált prolongáció esetén.
Nem
szerződésszerű
teljesítés
következtében
kiküldött
levelek
esetén
fizetendő.
(pl.
felmondó
levelek küldésekor (Adós és
Adóstárs esetén is) az ajánlott
levelekre
vonatkozó
mindenkori díjszabás szerint.
A
2010.
június
11-től
megkötött szerződések esetén
a levelezési díj az ügyleti
kamat (kivéve az ügyleti
kamat
részét
képező
referencia kamat változását)
/költség/díj
módosítása
következtében
kiküldött
tájékoztató levelek esetén
fizetendő. (Adós és Adóstárs
esetén is).
A 2010. április 17-től 2010.
június
10-ig
megkötött
szerződések
esetén
a
levelezési díj változatlanul
kizárólag az ügyleti kamat
(kivéve az ügyleti kamat
részét
képező
referencia
kamat
emelkedését)
/költség/díj
emelkedése
esetén kerül felszámításra.
A 2009. december 14-től
2010. április 16-ig megkötött
szerződések esetén pedig
változatlanul a csak az ügyleti
kamat (kivéve az ügyleti
kamat
részét
képező
referencia
kamat
emelkedését)
emelkedése
esetén fizetendő.
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Hátralékos
tartozásokkal
kapcsolatos
banki
tevékenység
díja
(Monitoring
tevékenység
díja, 2015.
január 31-ig
Monitoring
tevékenység
költsége)

Általános esetben
1.090 Ft/hónap

Általános esetben
1.094 Ft/hónap

Felmondás
kezdeményezése esetén
1.654 Ft/hónap

Felmondás
kezdeményezése esetén
1.660 Ft/hónap

A
hátralékos
tartozás
folyamatos
kezeléséért,
figyeléséért, a felszólítással
kapcsolatos
tevékenységért
szerződés-szegéssel okozott
kár megtérítése jogcímén
fizetendő díj. Fizetendő a
késedelembe esés napján,
továbbá
a
késedelem
fennállása esetén havonta
kerül terhelésre.
A
hátralékos
tartozás
folyamatos
kezeléséért,
figyeléséért, a felszólítással
kapcsolatos
tevékenységért
szerződés-szegéssel okozott
kár megtérítése jogcímén
fizetendő díj. Fizetendő a
felmondás
kezdeményezésekor.

*A 2015. évi CXLV. törvény alapján.
**Harmadik fél (Magyar Posta) által végrehajtott díjmódosítás miatt változik 2017. április 1-től.
II.2. 2011. április 1-ét követően egyedüli kötelezett elhunyt ügyfelek megörökölt kölcsöneivel
kapcsolatban nyújtott kedvezmények az örökös(ök) részére
2011. szeptember 29-től a számlakezeléssel összefüggő költségeket és díjakat a Tartozásrendező
kölcsön devizanemétől függetlenül forintban számítja fel az OTP Bank.
Megnevezés
Ügyintézési díj

Levelezési költség és
levelezési díj
Hátralékos tartozásokkal
kapcsolatos banki
tevékenység díja
(Monitoring tevékenység
díja, 2015, január 31-ig
Monitoring tevékenység
költsége)
Késedelmi kamat

Mértéke

Esedékessége

0 Ft

Egyedüli kötelezett elhunyt ügyfél örököse a
hitelt végtörleszti vagy adóscserével a kölcsön
kötelembe belép.

0 Ft

A
halálesetről
való
hitelt
érdemlő
tudomásszerzéstől kezdve, a hagyatéki végzés
jogerőre emelkedését követő 30. napig
Bezárólag a Bank nem számítja fel/utólagosan
jóváírja.

0 Ft

A
halálesetről
való
hitelt
érdemlő
tudomásszerzéstől kezdve, a hagyatéki végzés
jogerőre emelkedését követő 30. napig
bezárólag a Bank nem számítja fel/utólagosan
jóváírja.

A halálesetről való hitelt érdemlő tudomásszerzéstől kezdve, a hagyatéki végzés
jogerőre emelkedését követő 30. napig bezárólag a Bank a késedelmi kamatot nem
számít fel/utólagosan jóváírja.

II.3. 2011. július 1-ét követően egyedüli kötelezett elhunyt ügyfelek kölcsöneinek lejárat előtti
teljes előtörlesztése (végtörlesztése) kapcsán nyújtott kedvezmény
2011. szeptember 29-től a számlakezeléssel összefüggő költségeket és díjakat a Tartozásrendező
kölcsön devizanemétől függetlenül forintban számítja fel az OTP Bank.
Megnevezés

Ügyintézési díj

Mértéke

Esedékessége

0 Ft

Egyedüli kötelezett elhunyt ügyfelek esetén, a
halálesetről
való
hitelt
érdemlő
tudomásszerzés és a hagyatéki eljárás lezárta
közti időszakban a kölcsönszámlára beérkező,
a fennálló hiteltartozással megegyező összegű
vagy azt meghaladó mértékű befizetések
automatikusan – külön rendelkezés nélkül – a
kölcsön
végtörlesztésére
kerülnek
elszámolásra, amely után ügyintézési díjat a
Bank nem számít fel.
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II.4. 2016. június 1-ét követően egyedüli kötelezett elhunyt ügyfelek megörökölt kölcsöneivel
kapcsolatban nyújtott kedvezmények az örökös(ök) részére
Megnevezés

Ügyintézési díj

Szerződés-módosítási díj

Mértéke

Esedékessége

0 Ft

Egyedüli kötelezett elhunyt ügyfél örököse a
megörökölt kölcsönhöz adósvédelmi program
keretében prolongációt vesz igénybe.

0 Ft

Egyedüli kötelezett elhunyt ügyfél örököse a
megörökölt kölcsönhöz adósvédelmi program
keretében törlesztés felfüggesztést, törlesztés
felfüggesztéssel kombinált prolongációt vesz
igénybe.

II.5. A természetes személyek adósságrendezéséhez kapcsolódó tájékoztatás
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy azon ügyfelek esetében, akik adósként vagy adóstársként
adósságrendezési eljárás (Magáncsőd) hatálya alatt állnak, illetőleg adósságrendezési eljárást
kezdeményeztek, a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 26. §
(10) bekezdése alapján, az adósságrendezési eljárással érintett hitel- vagy kölcsönszerződésükkel
kapcsolatosan szerződésmódosításra nem kerülhet sor.
Amennyiben a Bank és az Adós közötti jogviszony fennállása alatt az Adós a természetes személyek
adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési (Magáncsőd védelmi)
eljárást kezdeményez, a szerződésre jelen Hirdetmény rendelkezéseit a „Hirdetmény a természetes
személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás
(Magáncsőd) hatálya alatt, lakossági ügyfelek esetében alkalmazott kamat- díj- és költségekről” című
Hirdetményben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
II.6. Deviza alapú Tartozásrendező kölcsönök rögzített árfolyamának alkalmazása
Az OTP Bank a deviza alapú kölcsönszerződések esetében az egyes fogyasztói
kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről
szóló 2015. évi CXLV. törvény 23. § (1) bekezdése szerint, 2015. október 5. napjától a forintban
meghatározott esedékes törlesztőrészletet a 2015. évi CXLV törvény 23. § (3) bekezdésben
meghatározott elszámolással, a 2015. augusztus 19. napján az MNB által hivatalosan jegyzett
devizaárfolyam alkalmazásával állapítja meg, kivéve, ha az Adós a 2015. évi CXLV. törvény 13. §-a
szerint kezdeményezi a devizaalapú kölcsönszerződése forintosításának mellőzését.
Az OTP Bank a deviza alapú kölcsönszerződések esetében 2015. október 8. napjától 2015. november
30. napjáig – azon ügyfelek esetén akik nem kezdeményezték a devizaalapú kölcsönszerződésük
forintosításának mellőzését – a forintban meghatározott esedékes törlesztőrészlet megállapítása
során – a fenti szabály alkalmazása mellett – a 2015. augusztus 19. napján az MNB által hivatalosan
jegyzett devizaárfolyamot alkalmazza.
Azon
deviza
alapú
kölcsönszerződések
esetében,
melyekre
az
egyes
fogyasztói
kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről
szóló 2015. évi CXLV. törvény szerinti szerződésmódosítás hatályba lép (a továbbiakban: forintra
váltott Tartozásrendező kölcsön), a szerződés-módosítás hatályba lépésének időpontjától kezdődően
a jelen Hirdetmény forintra váltott Tartozásrendező kölcsönre meghatározott rendelkezései az
irányadóak.
Jelen Hirdetmény hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 2016. június 1-én közzétett,
2016. június 1-től hatályos, a Tartozásrendező kölcsön felfüggesztett termékeinek teljes hiteldíj és
egyéb költség és díjtételek mértékéről szóló Hirdetményt.

OTP Bank Nyrt.
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