Terméktájékoztató - a Junior (0-14 év között) számlacsomagról
Junior (0-14 év között) számlacsomag
Készpénzfelvétel belföldön pénztárban (forintban, bankkártya nélkül) - 50% kedvezmény az első 2 db/hó díjából
A számlához kapcsolódóan a betétikártya-szolgáltatás keretében egy Junior betéti kártya éves és kibocsátási díj
mentes 7 éves kor felett (ajánlott kártya a Mastercard Online Junior Start kártya) (*)
Kedvezmények (7 éves kor felett) - A program részeként számos kedvezményes termék és szolgáltatás vehető
igénybe partnereinknél például gyorséttermekben, könyvesboltokban vagy ruházati üzletekben.

A számlacsomagban foglalt tranzakciós elemek:
A Junior (0-14 év között) számlacsomaghoz tranzakciós számlacsomag elemek nem vehetőek igénybe.

A Junior 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"). A módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.
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.

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

SZÁMLAVEZETÉS

Mastercard Online Junior Start kártya
Kedvezményes számlavezetési díj
zöld bankszámlakivonattal
0 Ft/hó

Díjmentes

Kibocsátási díja

díjmentes (*) / 1.682 Ft

Főkártya első éves díja

díjmentes (*) / 192 Ft

számlakivonat postázással

Normál számlavezetési díj
zöld bankszámlakivonattal
0 Ft/hó
számlakivonat postázással
14. életév alatti gyermek

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.

Mastercard Online Junior Start kártya kibocsátási díja

díjmentes (*) / 1.682 Ft

Mastercard Online Junior Start kártya első éves díja

díjmentes (*) / 192 Ft

Mastercard Online Junior Start kártya éves díja a második évtől

díjmentes (*) / 192 Ft

Látra szóló betét éves kamata

KAMATOK

A betéti kártyákra vonatkozó részletes kondíciók megtalálhatóak a Lakossági forint alapú kártyákról szóló hatályos hirdetményben.
0,01% (EBKM 0,01%)

TERHELÉSI TRANZAKCIÓK

Belföldi készpénzfelvétel díja a számlához ajánlott betéti kártya esetén

OTP Bank által üzemeltetett

Átutalás Takarékszámlára saját számlák között

Díjmentes

Rendszeres átutalás bankon belül OTP START számlára

Átutalás belföldön forintban

Saját számlák között

Díjmentes (*)

Belföldi
bankfiók

Bankon belül

Bankon kívül

OTP bankfiókban

0,2% (304 Ft/ 3 047 Ft)

0,5% (367 Ft/ 8 909 Ft)

―

OTPdirekt telefonos ügyintézői
szolgáltatáson keresztül

0,15% (226 Ft/ 2 284 Ft)

0,45% (270 Ft/ 6 209 Ft)

―

OTPdirekt internetes, és
SmartBank, valamint OTP
InternetBank vagy OTP Bank
MobilBank szolgáltatáson
keresztül (***)

0,1% (151 Ft/ 1 522 Ft)

0,3% (176 Ft/ 5 621 Ft)

―

Rendszeres átutalás forintban
(belföldre)

112 Ft + 1,49%

Belföldi ATM
Idegen

620 Ft + 0,6%

OTP Bank fiókban betéti kártyával

225 Ft + 1,49%

OTP Bank fiókban betéti kártya nélkül

1,2% (890 Ft/ -) forintban, 0,9% (652 Ft/ -)
valutában

Idegen fiókban betéti kártyával

733 Ft + 0,6%

OTPdirekt HAVI DÍJAK

JUNIOR LIGHT csomag

Saját számlák között

Bankon belül

O Ft

Bankon kívül
7-14 éves korig: Internetbanki és mobilalkalmazási, valamint telefonos banki
szolgáltatás (Junior Extra csomag)
A Junior Extra csomag keretében üzenetdíj-mentesen biztosítjuk a Kontroll
üzenetek küldését (Számla- és Kártya Kontroll esetében az első 30 db
üzenetet), valamint heti két alkalommal a reggeli egyenleg küldést.

OTP bankfiókban
OTP bankfiókban postai
kifizetési utalvánnyal
71 Ft

219 Ft

―

82 Ft

OTPdirekt Internetbank,
Smartbank alkalmazásokon,
vagy telefonos ügyintézői
szolgáltatáson keresztül

7-14 éves korig: Internetbanki és mobilalkalmazási, valamint telefonos banki
szolgáltatás (Junior Light csomag)

0 Ft

OTPdirekt Bróker szolgáltatás

2 575 Ft

Mobil Aláírás (bejelentkezéskor és tranzakciónként)

A Mobil Aláírás keretében kiküldött üzenetek havi
10 darabszámot meghaladó üzenetei után
fizetendő díjat a Bank 2022. március 31. napjáig
akciós jelleggel nem számít fel.

Csoportos beszedési megbízás

Csoportos beszedési megbízás (kizárólag a Groupama
részére adható Junior biztosításra, valamint bankkártya
balesetbiztosításra vonatkozóan)

84 Ft

OTPdirekt ÜZENETENKÉNTI DÍJAK
(általános üzenetenkénti díj)

Magyar Telekom

Telenor

Vodafone / UPC Mobil

DIGI Mobil

11 (Ft/üzenet)

17 (Ft/üzenet)

22 (Ft/üzenet)

19 (Ft/üzenet)

FOLYÓSZÁMLAHITEL (rendszeres jóváírás fedezete mellett) –
a 2022. január 15. napjától megkötött szerződésekre vonatkozó
feltételek és reprezentatív példa:
Az OTPdirektre vonatkozó részletes kondíciók megtalálhatóak a OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista Lakossági ügyfelek részére című dokumentumban.

A Junior (0-14 év között) számlacsomaghoz folyószámlahitel nem igényelhető.

Tájékoztatás
(*) Akció keretében meghirdetett díjak, kedvezmények. Az akció visszavonásig, legkésőbb a 2021. 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.
(***) A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII.14.) MNB rendelet szerinti azonnali átutalási megbízásnak minősülő egyedi, forint összegre szóló átutalási megbízásokat is beleértve.
Közzététel: 2022. január 15. napja

Hatályos: 2022. január 15. napjától 2022. február 28. napjáig, vagy visszavonásig

