Terméktájékoztató - Lakossági Devizaszámla
Devizaszámla
Lakossági devizaszámlák számlavezetési pénznemei EUR, USD, CHF, CAD, GBP, SEK, BGN, JPY, CZK, NOK, PLN, TRY.
A számlanyitás díjmentes és nincs számlanyitási minimum összeg
Ha több devizanemben is vezet számlát, akkor is csak egy számla után kell megfizetnie a számlavezetési díjat

A Devizaszámlán elérhető akciós megtakarítási lehetőségekről érdeklődjön ügyintézőinknél, illetve
tájékozódjon a www.otpbank.hu honlapon.
A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formában kerül feltüntetésre: ("minimum
érték"/"maximum érték").
A tájékoztatás nem teljes körű. A kiadványban megjelentetett adatok tájékoztató jellegűek, az esetleges
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A termékek és szolgáltatások részletes feltételeit és díjait a
bankfiókokban és a www.otpbank.hu címen elérhető és a vonatkozó Hirdetmények és Üzletszabályzatok
tartalmazzák. A módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Lakossági Devizaszámlában foglalt tranzakciós elemek:
A Devizaszámlához tranzakciós számlacsomag elemek nem vehetőek igénybe.

DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK A BETÉTIKÁRTYA-SZOLGÁLTATÁS
KERETÉBEN A SZÁMLÁHOZ AJÁNLOTT BETÉTI KÁRTYA ESETÉN (**)

SZÁMLAVEZETÉS

Lakossági Mastercard Devizakártya

Számlavezetési díj/csomagdíj kedvezménnyel - a bankszámla
üzletszabályzatában meghatározott feltétel teljesülése esetén
60 Ft/hó

Kedvezményes számlavezetési díj zöld bankszámlakivonattal

zöld bankszámlakivonattal

60 Ft/hó

számlakivonat postázással

83 Ft/hó

5,08 EUR

Főkártya első éves díja

26,39 EUR

Lakossági Mastercard Devizakártya kibocsátási
díja
Lakossági Mastercard Devizakártya első éves
díja
Lakossági Mastercard Devizakártya éves díja a
második évtől

26,39 EUR

Számlavezetési díj/csomagdíj - a bankszámla
üzletszabályzatában meghatározott feltétel nem teljesülése
esetén
zöld bankszámlakivonattal

122Ft/hó

számlakivonat postázással

168 Ft/hó

Zöld bankszámlakivonattal azok a Számlatulajdonosok rendelkezhetnek, akik a bankszámlakivonatukat kizárólag elektronikusan (az
adott bankszámla feltételeinek megfelelően OTPdirekt internetes szolgáltatáson vagy OTP honlapon keresztül) érik el.

KAMATOK

Kibocsátási díja

A Lakossági devizaszámla a külön kiadott mindenkor érvényes Lakossági Devizaszámla kamatok
című Hirdetmény szerinti mértékkel és érvényességgel kamatozik.

5,08 EUR

26,39 EUR

A Devizakártyákra vonatkozó részletes kondíciók megtalálhatóak a "LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ
KÁRTYÁRÓL" szóló hatályos hirdetményben.

TERHELÉSI TRANZAKCIÓK

Belföldi készpénzfelvétel díja a számlához ajánlott betéti kártya esetén (**)

Átutalás belföldön forintban Takarékszámlára saját számlák
között (eseti vagy rendszeres átutalás bankon belül)

Díjmentes (*)

Rendszeres átutalás bankon belül OTP START számlára

Díjmentes (*)

A bankkártyával történő készpénzfelvétel valutanemét minden esetben az adott ország szabályai határozzák
meg, Magyarországon ATM-ből, bankfiókban és beváltóhelyen bankkártyával forint felvételére van
lehetőség. Kivétel: az OTP által üzemeltetett eurótöltésű ATM-ből euró felvételére van lehetőség.

OTP Bank által üzemeltetett

0,31 EUR + 1,49%

Belföldi ATM
Saját számlák között

Bankon belül

Bankon kívül

Idegen

3,16 EUR + 0,6%

OTP bankfiókban

Átutalás belföldön forintban

0,2% (563 Ft/39 643 Ft)

0,5% (883 Ft/20 037 Ft)

0,5% (1 386 Ft/22 709 Ft)

OTP Bank fiókban betéti kártyával

0,41 EUR + 1,49%

OTPdirekt telefonos banki
szolgáltatáson keresztül

0,15% (563 Ft/39 643 Ft)

0,45% (856 Ft/19 819 Ft)

―

OTP Bank fiókban betéti kártya nélkül

forint esetén: 0,6% (*) / valuta esetén: 0,9 % (917
Ft / 171 127 Ft)

Internetbanki és
mobilalkalmazási szolgáltatás
(OTPdirekt) alkalmazásain
(Internetbank, Smartbank)
keresztül

Idegen fiókban betéti kártyával

3,47 EUR + 0,6%

0,1% (563 Ft/39 643 Ft)

0,4% (845 Ft/12 991 Ft)

Átutalás devizában belföldre

Saját számlák között

Bankcsoport által üzemeltetett

2,44 EUR + 0,6%

Idegen

4,86 EUR + 1,82%

―
―
Bankon belül

Bankon kívül

OTP bankfiókban

0,2% (563 Ft/39 643 Ft)

0,5% (693 Ft/24 423 Ft)

0,4% (2 680 Ft/ 42 100 Ft)

OTPdirekt telefonos banki
szolgáltatáson keresztül
Internetbanki és
mobilalkalmazási szolgáltatás
(OTPdirekt) alkalmazásain
(Internetbank, Smartbank)
keresztül
Rendszeres átutalás
forintban és devizában
(belföldre)

0,15% (563 Ft/39 643 Ft)

0,45% (693 Ft/24 423Ft)

0,35% (2 680 Ft/ 42 100 Ft)

0,1% (563 Ft/39 643 Ft)

0,4% (693 Ft/24 423 Ft)

0,30% (2 680 Ft/ 42 100 Ft)

Saját számlák között

Bankon belül

Bankon kívül

67 Ft

76 Ft

―

OTP bankfiókban
OTP bankfiókban postai
kifizetési utalvánnyal

Belföldi
bankfiók

Külföldi ATM

Külföldi
bankfiók

Bankcsoport által üzemeltetettben
betéti kártyával

6,31 EUR + 1,82%

Idegen fiókban betéti kártyával

OTPdirekt HAVI DÍJAK

OTPdirekt internetes,
telefonos vagy SmartBank
szolgáltatáson keresztül
Rendszeres átutalás (külföldre)

Csoportos beszedési megbízás

A Devizaszámlánál nem lehet rendszeres átutalási megbízást
adni külföldre.

A Devizaszámlához csoportos beszedési megbízás nem
igényelhető.

Általános rendelkezések

Vezérszámla a Szerződő Fél azon számlája, amelyre vonatkozóan az OTPdirekt szerződést megköti.
Vezérszámlaként Devizaszámla nem jelölhető meg, azonban a Szerződő Fél jogosult a Szerződésben
megjelölt számla mellett a számlakör Devizaszámlával történő bővítését kezdeményezni.
Az OTPdirektre vonatkozó részletes szabályok és kondíciók megtalálhatóak különösen a Hirdetmény a
lakossági ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról és a OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista
Lakossági ügyfelek részére című dokumentumban.

Az OTP Bank devizabelföldi és 18. életévét betöltött devizakülföldi teljes cselekvőképességű magánszemély részére nyit és kezel
Lakossági devizaszámlát.
Az OTP Bank Lakossági devizaszámlát kizárólag a mindenkor hatályos Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól
szóló Hirdetményben számlavezetésre megjelölt devizanemekben nyit és kezel, mely devizanemekhez adott Számlatulajdonos
esetében is önálló bankszámlaszámok kapcsolódnak.

FOLYÓSZÁMLAHITEL (rendszeres jóváírás fedezete mellett) –
a 2015. február 01. napjától megkötött szerződésekre vonatkozó
feltételek és reprezentatív példa:

A Számlatulajdonos különböző devizanemekben megnyitott – egy szerződéshez tartozó – önálló számlái a hatályos jogszabályokban, az OTP
Bank üzletszabályzataiban és az egyedi szerződésben foglalt valamennyi rendelkezés tekintetében – eltérő kikötés hiányában – egy számlának
minősülnek (a továbbiakban ezen számlák együtt: Lakossági devizaszámla).

A Devizaszámlához folyószámlahitel nem igényelhető.
A feltüntetett költségeket, jutalékokat a számla devizanemében számítjuk fel.

Tájékoztatás
(*) Akció keretében meghirdetett díjak, kedvezmények. Az akció visszavonásig, legkésőbb a 2019. évi infláció közzétételét követő 2. hónap 1. napjáig érvényes. A számlacsomag elemekre vonatkozó akció visszavonását követően a kedvezményt a
Bank nem biztosítja, a fizetési számlákhoz rögzített számlacsomag elemek megszüntetésre kerülnek. Az OTP fenntartja magának a jogot, hogy az akciót visszavonása, illetve érvényességének lejárta után újra meghirdesse.
(**)Azon lakossági fizetési számlákhoz kapcsolódó kártyák esetén, amely fizetési számlákra vonatkozó szerződéskötés 2014. december 31-ét követően történt a szerződés teljeskörű aláírása mellett vagy amely fizetési számlákra vonatkozó
szerződéskötés 2014. december 31-ig megtörtént, azonban az ügyfél szerződés-módosítást kezdeményezett eltérő számlakonstrukció igénybe vételére vonatkozóan 2014. december 31-et követően.
Közzététel: 2019. október 15. napja

Hatályos: 2019. október 15. napjától 2020. január 31. napjáig, vagy visszavonásig

