TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ

a Jump számlacsomagról
(2016. december 12. napjától nem értékesíthető)

Közzététel: 2019. október 15. napja
Hatályos: 2019. október 15. napjától 2020. január 31. napjáig, vagy visszavonásig
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.
Az OTP JUMP számlacsomagról részletesen informálódhat:

A Jump számlán 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").
SZÁMLAVEZETÉS
Számlacsomag számlái

JUMP Számla, JUMP webKÁRTYA számla

Kamat (látra szóló betétek után)
Számlavezetési díj/csomagdíj
kedvezménnyel - a bankszámla
üzletszabályzatában meghatározott feltétel
teljesülése esetén

évi 0,01% (EBKM: 0,01%)
zöld bankszámlakivonattal

175 Ft/hó

bankszámlakivonat postázással

222 Ft/hó

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

175 Ft/hó
222 Ft/hó

FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ / SZÁMLACSOMAGHOZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI DÍJMENTES VAGY KEDVEZMÉNYES SZOLGÁLTATÁSOK
Betétikártya-szolgáltatás - Betéti főkártya éves díj

A számlához elsőnek igényelt 1 darab betéti kártya/számlacsomag 1. évben díjmentes **

Devizaszámla (számlavezetési díjkedvezménye a számlacsomagról fizetve)

50% a normál díjból

Átutalás belföldön forintban Takarékszámlára saját számlák között

díjmentes

Csoportos beszedési megbízás (havonta)

2. után minden további beszedési megbízás normál díjából 50 Ft kedvezmény

Csoportos beszedési megbízáshoz kapcsolódó limitfigyelésének beállítása

díjmentes

Rendszeres átutalás bankon belül OTP START számlára

díjmentes

WebKÁRTYA (opcionálisan igényelhető)

1 darab Mastercard típusú webKÁRTYA számlacsomagonként éves díjmentes
KÉSZPÉNZFELVÉTEL BELFÖLDÖN

Betéti kártyával*

OTP belföldi ATM hálózatban

104 Ft + 1,49%

egyéb belföldi ATM-ből

1.045 Ft + 0,6%

saját belföldi bankfiókban

211 Ft + 1,49%

idegen belföldi bankfiókban

1.150 Ft + 0,6%

forintban

Betéti kártya nélkül

1 339 Ft

valutában

1 158 Ft
FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ AJÁNLOTT FORINT ALAPÚ BETÉTI KÁRTYA KIBOCSÁTÁSI ÉS ÉVES DÍJA*

Mastercard Online (MCO) kártya kibocsátási díja

2.101 Ft

Mastercard Online (MCO) kártya éves díja

4.741 Ft

A Mastercard Online Jump (MCO Jump) kártya nem igényelhető 2016. december 12 napjától.
A betéti kártyákra vonatkozó részletes kondíciók megtalálhatóak a Lakossági forint alapú kártyákról szóló hatályos hirdetményben.
TERHELÉSI TRANZAKCIÓK (FORINT)
Saját számlák között

Átutalás belföldön forintban
bankfiókban
OTPdirekt telefonos banki szolgáltatáson keresztül

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

Nem saját számlák között

Bankon kívül

367 Ft

671 Ft

637 Ft

182 Ft

247 Ft

294 Ft

díjmentes (**)

39 Ft (**)

39 Ft (**)

76 Ft

145 Ft

67 Ft

Csoportos beszedési megbízás

78 Ft

A Számlatulajdonos OTP Lakástakarék Zrt. Lakáselőtakarékossági számlájára történő átutalás során a bankon belüli nem saját számlák közötti átutalás díjtétele kerül alkalmazásra.
OTPdirekt HAVI DÍJAK
Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás alkalmazásai (Internetbank, Smartbank) és Telefonos banki
szolgáltatás (OTPdirekt) - Alap díj
SMS-szolgáltatás-Kontroll modul
OTPdirekt Bróker

havidíj mentes **
havidíj mentes **
2 411 Ft

SMS-szolgáltatás (OTPdirekt) ÜZENETENKÉNTI DÍJAK
Általános üzenetenkénti díj
Mobil Aláírás (bejelentkezéskor és tranzakciónként)

DIGI Mobil
Vodafone/UPC Mobil
Telenor
Magyar Telekom
37 (Ft/üzenet)
24 (Ft/üzenet)
29 (Ft/üzenet)
27 (Ft/üzenet)
A Mobil Aláírás keretében kiküldött üzenetek havi 10 darabszámot meghaladó üzenetei után fizetendő díjat a Bank 2020. március
31. napjáig akciós jelleggel nem számít fel.

Az OTPdirektre vonatkozó részletes kondíciók megtalálhatóak a OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista Lakossági ügyfelek részére című dokumentumban
FOLYÓSZÁMLAHITEL (rendszeres jóváírás fedezete mellett) – a 2015. február 01. napjától megkötött szerződésekre vonatkozó feltételek és reprezentatív példa
THM (375.000 Ft hitelkeret és 1 éves futamidő esetén)
25,4%
Hitelkamat (változtatható)

évi 21,45%

Kezelési költség

évi 1,02% (378 Ft/hó / -)

Keretkihasználási jutalék, Rendelkezésre tartási jutalék

díjmentes

A reprezentatív példa jogszabályban meghatározott további adatai (fizetendő teljes összeg, törlesztőrészlet összege) jelen termék esetében nem értelmezhetőek. A reprezentatív példa a termékre irányadó, a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról,
számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) kormányrendelet szerint, a kereskedelmi kommunikációban megjelenítendő hitelkeret összeg figyelembe vételével került meghatározásra, annak értékei az Ön által igényelt folyószámlahitelre
irányadó értékektől eltérhetnek. A reprezentatív példa pusztán tájékoztatásként szolgál.
A folyószámlahitelre vonatkozórészletes kondíciók megtalálhatóak a Lakossági Folyószámlahitel kamatairól, valamint díj- és költségtételeiről szóló hirdetményben.
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. Az OTPdirekt havidíj esetében a kedvezmény kizárólag abban az esetben érvényesül, ha a számlakivonat elérése az internetes szolgáltatás keretében történik.
Kedvezményes csomagdíj kerül felszámításra, amennyiben a Számlatulajdonos (több Számlatulajdonos esetén az összes Számlatulajdonos) zöld bankszámlakivonatot igényel, azaz bankszámlakivonatot kizárólag elektronikusan éri el.
*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.
** A díjkedvezményt, mentességet a Bank visszavonásig, de legkésőbb a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 2019. évi infláció közzétételét követő 2. hónap első napjáig biztosítja.
(A számlára vonatkozó részletes feltételeket a mindenkor hatályos HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól tartalmazza)

