Terméktájékoztató - Junior számla (18 év felettieknek) ajánlat
Bázis Számla Junior kedvezénnyel
A számlához kapcsolódóan a betétikártya-szolgáltatás keretében egy Junior betéti kártya éves és kibocsátási díj mentes (ajánlott
kártya a Mastercard Online Junior kártya) (*)
Junior kedvezmény (*)
OTPdirekt szolgáltatások - teljeskörű
-kivéve: OTPdirekt Bróker
Telefonos banki szolgáltatás (OTPdirekt)

A számlacsomag ajánlat a Lakossági Bázis Számlán alapuló, a tranzakciós számlacsomag
elemekből és a további kedvezmény elemekből előre összeállított ajánlat. Az egyes
számlacsomag elemek a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól című
mindenkor hatályos hirdetményben foglaltak szerint módosíthatóak, a számlacsomag
megnevezés marketing megjelölés, amely a Bank által, adott ügyfélszokásra ajánlott kombinációt
jelöl. A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formában kerül
feltüntetésre: ("minimum érték"/"maximum érték"). A módosítások dőlt betűvel kerültek
feltüntetésre.
A számlára vonatkozó részletes feltételeket a mindenkor hatályos HIRDETMÉNY a Lakossági
Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól tartalmazza.
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.

Junior számla (18 év felettieknek) ajánlatban foglalt tranzakciós elemek:
Junior kedvezmény igénylése esetén a tranzakciós számlacsomag elemek nem vehetőek igénybe.

SZÁMLAVEZETÉS

DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK A SZÁMLÁHOZ AJÁNLOTT BETÉTI KÁRTYA ESETÉN
Mastercard Online Junior kártya

Junior kedvezményes számlavezetési díj

Kibocsátási díja

díjmentes (*) / 2.358 Ft

Főkártya első éves díja

díjmentes (*)

0 Ft/hó
zöld bankszámlakivonattal

0 Ft/hó

számlakivonat postázással

0 Ft/hó
Mastercard Online Junior kártya kibocsátási díja

Junior kedvezmény biztosítása:

Mastercard Online Junior kártya első éves díja
Mastercard Online Junior kártya éves díja a második évtől

A kedvezményt Bázis számlához 18-24 év közötti Számlatulajdonos igényelheti (utolsó alkalommal a Számlatulajdonos 24.
születésnapját megelőző hónapban.) A kedvezmény utolsó alkalommal abban a hónapban kerül biztosításra, amikor a
Számlatulajdonos betölti a 24. életévét, azt követően megszüntetésre kerül.

díjmentes (*) /
2.358 Ft
a fizetési számlához kapcsolódóan egy Junior betéti kártya
éves díj mentes (*)
a fizetési számlához kapcsolódóan egy Junior betéti kártya
éves díj mentes (*) / 894 Ft

Junior kedvezménnyel igényelt Bázis Számla esetében kizárólag Mastercard Online Junior, Mastercard Online Junior Sajátkártya,
Mastercard Online PTE Junior, valamint Mastercard Online ISIC Junior betéti kártya igényelhető.
Látra szóló betét éves kamata
A betéti kártyákra vonatkozó részletes kondíciók megtalálhatóak a Lakossági forint alapú kártyákról szóló hatályos hirdetményben.

KAMATOK
0,01% (EBKM 0,01%)

TERHELÉSI TRANZAKCIÓK

Belföldi készpénzfelvétel díja a számlához ajánlott betéti kártya esetén

Saját számlák között

Díjmentes

Átutalások kedvezmény

Nem igényelhető

ATM készpénz-felvétel kedvezmény

Átutalás belföldön forintban

Bankon belül

Bankon kívül

OTP bankfiókban

0,5% (521 Ft/ 11.541 Ft)

0,5% (521 Ft/ 11.541 Ft)

OTPdirekt internetes, telefonos, valamint OTP InternetBank
vagy OTP MobilBank szolgáltatáson keresztül (**)

0,35% (255 Ft/ 11.541 Ft)

0,35% (255 Ft/ 11.541 Ft)

Átutalás devizában (belföldre)

Bankon belül és SEPA
utalás

Bankon kívül
(kivéve SEPA)

OTP bankfiókban

0,5% (521 Ft/ 11.541 Ft)

0,4% (3.000 Ft/ 47.250 Ft)

OTPdirekt telefonos szolgáltatáson keresztül

0,35% (255 Ft/ 11.541 Ft)

0,35% (3.000 Ft/ 47.250 Ft)

OTPdirekt internetes szolgáltatáson, valamint OTP
InternetBank vagy OTP MobilBank szolgáltatáson keresztül

0,35% (255 Ft/ 11.541 Ft)

0,3% (3.000 Ft/ 47.250 Ft)

Nem igényelhető

OTP Bank által üzemeltetett

118 Ft + 1,49%

Idegen

652 Ft + 0,6%

OTP Bank fiókban betéti kártyával

236 Ft + 1,49%

OTP Bank fiókban betéti kártya nélkül

230 Ft + 1,49%

Idegen fiókban betéti kártyával

770 Ft + 0,6%

Belföldi ATM

Rendszeres átutalás forintban (belföldre)

Belföldi bankfiók

Bankon belül

Bankon kívül

0,4% (81 Ft/ 11.541 Ft)

0,4% (170 Ft/ 11.541 Ft)

―

0,6% (170 Ft/ 11.541 Ft)

0,4% (81 Ft/ 11.541 Ft)

0,4% (170 Ft/ 11.541 Ft)

Bankon belül

Bankon kívül

OTP bankfiókban

0,4% (81 Ft/ 11.541 Ft)

―

OTPdirekt internetes, telefonos, valamint OTP InternetBank
vagy OTP MobilBank szolgáltatáson keresztül

0,4% (81 Ft/ 11.541 Ft)

―

OTP bankfiókban
OTP bankfiókban postai kifizetési utalvánnyal
OTPdirekt internetes, telefonos, valamint OTP InternetBank
vagy OTP MobilBank szolgáltatáson keresztül

Rendszeres átutalás devizában (belföldre)

Csoportos beszedési megbízás

Csoportos
beszedések
kedvezmény

OTPdirekt szolgáltatás

Díjmentes*

SMS-szolgáltatás keretében:
SMS kontroll kedvezmény

Nem igényelhető

Az OTPdirektre vonatkozó részletes kondíciók megtalálhatóak a OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista Lakossági ügyfelek részére
című dokumentumban.

53 Ft + (0,3% max. 11.541 Ft)

Nem igényelhető

OTPdirekt HAVI DÍJAK

A díjtétel nem vonatkozik a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák)
kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben közzétett „Egyéb
beszedések” alá sorolt tételekre.

FOLYÓSZÁMLAHITEL (rendszeres jóváírás fedezete mellett) –
a 2022. április 15. napjától megkötött szerződésekre vonatkozó feltételek
és reprezentatív példa:

A Bázis számlához egy időben csak egy Junior - vagy Minimum kedvezmény vagy Prémium szolgáltatás igényelhető.

Junior kedvezmény biztosítása:
A Junior kedvezmény igénylésére és lemondására az adott hónap utolsó munkanapján 17 óráig van lehetőség, melyek a következő
hónap első napján 0 órakor lépnek hatályba.

Amennyiben a Junior kedvezményt igénylő ügyfél 3 hónapon belül betölti 24. születésnapját, részére kizárólag felnőtt kártya rendelhető.
A felnőtt kártyára az éves - és kibocsátási díjkedvezmény nem vonatkozik.

Junior kedvezmény lemondásakor a Junior típusú betéti kártyát/kártyákat le kell adni, meg kell szüntetni, Junior típusú betéti kártyák
csak Junior kedvezménnyel rendelkező Bázis Számlához kapcsolódhatnak.

THM (375.000 Ft hitelkeret és 1 éves futamidő esetén)

27,5%

Hitelkamat (változtatható)

24,56%

Kezelési költség

díjmentes

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 vonatkozó részletes kondíciók megtalálhatóak a Lakossági Folyószámlahitel kamatairól, valamint díj- és
költségtételeiről szóló hirdetményben.

Tájékoztatás
(*) Akció keretében meghirdetett díjak, kedvezmények. Az akció visszavonásig, legkésőbb a 2022. 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.
(**) 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. április 15. napja

Hatályos: 2022. április 15. napjától 2022. május 31. napjáig, vagy visszavonásig

