Terméktájékoztató - Smart számlacsomag ajánlat
Smart számlacsomag
A számlához a betétikártya-szolgáltatás keretében elsőnek igényelt betéti kártya az első évben éves díj mentes (a számlacsomaghoz
kötelező főkártya a Mastercard Online Smart kártya, amely kibocsátási díja nem kerül felszámításra)(*)
Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás (OTPdirekt) alkalmazásain (Internetbank, Smartbank) keresztül
-kivéve: OTPdirekt Bróker
Telefonos banki szolgáltatás (OTPdirekt)
Minimum 2, maximum 5 db díjmentes Smart Takarékszámla

A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formában kerül feltüntetésre: ("minimum
érték"/"maximum érték"). A módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.
Jelen Terméktájékoztató a 2015. január 1. után kötött Smart számlacsomag szerződésekre vonatkozik.
A számlára vonatkozó részletes feltételeket a mindenkor hatályos Smart számlacsomag HIRDETMÉNY
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.

A Smart számlacsomaghoz igényelhető kedvezménycsomagok
Tranzakciós csomag

All-in csomag

Elektronikus Tranzakciós csomag

Mindennapi biztonság csomag

Smart SMS csomag

2 ATM és 5 ATM csomag

Az OTPdirekt internetes szolgáltatáson, Smartbank szolgáltatáson díjmentesen elvégezhető/rögzíthető tranzakciók bankfiókban /
telefonos banki szolgáltatáson keresztül történő intézése bankfióki / telefonos ügyintézési napi díj megfizetésével jár, melynek
mértékéről a Smart számlacsomag Hirdetményben tájékozódhat.

A Smart számlacsomaghoz igényelhető kedvezménycsomagokra vonatkozó részletes tájékoztatást a mindenkor hatályos Smart
számlacsomag Hirdetmény tartalmazza.

SZÁMLAVEZETÉS

DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK A SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BETÉTI KÁRTYA ESETÉN
Mastercard Online Smart

Smart számlacsomag
kedvezményes
számlavezetési díja

Kedvezményes számlavezetési díj (*)
Díjmentes

zöld bankszámlakivonattal

díjmentes

számlakivonat postázással

112 Ft/hó

Kedvezményes számlavezetési díj (*) zöld
bankszámlakivonattal

Smart
Takarékszámla
számlavezetési díja

Kibocsátási díja

díjmentes (*)

Első főkártya első éves díja

díjmentes

Normál számlavezetési díj
Díjmentes

zöld bankszámlakivonattal

789 Ft/hó

Mastercard Online Smart főkártya kibocsátási díja

számlakivonat postázással

903 Ft/hó

Mastercard Online Smart főkártya első éves díja

díjmentes (*) / 2.244 Ft
a fizetési számlához elsőként igényelt betéti kártya
első éves díja díjmentes
2.475 Ft/év 35 életév alatt / 4.420 Ft/év 35 életév
felett

Mastercard Online Smart kártya éves díja a második évtől
Zöld bankszámlakivonattal azok a Számlatulajdonosok rendelkezhetnek, akik a bankszámlakivonatukat kizárólag elektronikusan (az adott
fizetési számla feltételeinek megfelelően OTPdirekt internetes szolgáltatáson vagy OTP honlapon keresztül) érik el.
Látra szóló betét éves kamata

A betéti kártyákra vonatkozó részletes kondíciók megtalálhatóak a Smart számlacsomagról szóló és a Lakossági forint alapú
kártyákról szóló hatályos hirdetményekben.

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

Jutalomkamat

Smart Takarékszámlán
elhelyezett betét összegsávok

Belföldi készpénzfelvétel díja a számlához kapcsolódó betéti kártya esetén

%-ban (évi)
Kamat

EBKM

0 - 499 999 Ft

0,01%

0,01%1

500 000 Ft és e felett

0,01%

0,01%2

Kamat

EBKM
0,11%1

0,10%

5 ATM csomag: Havi 5 díjmentes*
(kedvezményes**) készpénzfelvétel belföldi
OTP ATM-ből (forintban és euróban)

0,11%2
1

250 000Ft-tal számolva, 2 1000 000Ft-tal számolva

671 Ft/hó

TERHELÉSI TRANZAKCIÓK
OTP Bank által üzemeltetett

112 Ft + 1,49%

Idegen

1.117 Ft + 0,6%

Belföldi ATM

Saját számlák között

Díjmentes
Belföldi bankfiók

Átutalás belföldön forintban

Bankon belül

Bankon kívül

OTP bankfiókban

0,3% ( - / 6.000 Ft)

0,3% ( - / 6000 Ft)

OTPdirekt internetes, telefonos vagy SmartBank, valamint
OTP Internetbank vagy OTP Bank Mobilalkalmazás
szolgáltatáson keresztül (**)

0,2% ( - / 6.000 Ft)

0,2% ( - / 6.000 Ft)

Bankon belül

Bankon kívül
(kivéve SEPA)

OTP bankfiókban

0,3% ( - / 6.000 Ft)

0,40% (2 860 Ft/ 44 960 Ft)

OTPdirekt telefonos szolgáltatáson keresztül

0,2% ( - / 6.000 Ft)

0,35% (2 860 Ft/ 44 960 Ft)

OTPdirekt internetes vagy Smartbank szolgáltatáson
keresztül

0,2% ( - / 6.000 Ft)

0,30% (2 860 Ft/ 44 960 Ft)

Bankon belül

Bankon kívül

Átutalás devizában (belföldre)

Rendszeres átutalás forintban (belföldre)
OTP bankfiókban
OTP bankfiókban postai kifizetési utalvánnyal
OTPdirekt internetes, telefonos vagy Smartbank
szolgáltatáson keresztül

Rendszeres átutalás devizában (belföldre)

14 Ft

―

155 Ft + a postai kifizetési
utalvány díja
14 Ft

Bankon belül

Bankon kívül

14 Ft

―

OTPdirekt internetes, telefonos vagy Smartbank
szolgáltatáson keresztül

14 Ft

―

Tranzakciós csomag: Elektronikus
szolgáltatáson keresztül végzett belföldi
bankon belüli / bankon kívüli átutalási (eseti
és rendszeres) és csoportos beszedési
megbízás havonta 250 000Ft-ig díjmentes (***)

Idegen fiókban betéti kártyával

1.228 Ft + 0,6%

OTPdirekt HAVI DÍJAK

OTPdirekt (telefonos banki szolgáltatás,
internetes szolgáltatás, SmartBank
szolgáltatás)

díjmentes

Smart SMS csomag:
Korlátlan számú SMS kontroll értesítés

337 Ft/hó
166 Ft/hó

OTPdirekt Bróker szolgáltatás

2 575 Ft
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.

Mobil Aláírás (bejelentkezéskor és tranzakciónként)

OTP bankfiókban

Csoportos / Egyéb beszedési megbízás

225 Ft + 1,49%
1,2 % (890 Ft/ -)

SMS szolgáltatás - OTPdirekt Kontroll szolgáltatás

14 Ft

14 Ft

OTP Bank fiókban betéti kártyával
OTP Bank fiókban betéti kártya nélkül

OTPdirekt ÜZENETENKÉNTI DÍJAK
(általános üzenetenkénti díj)

Magyar Telekom

Telenor

Vodafone / UPC Mobil

DIGI Mobil

22 (Ft/üzenet)

22 (Ft/üzenet)

22 (Ft/üzenet)

22 (Ft/üzenet)

Az OTPdirektre vonatkozó részletes kondíciók megtalálhatóak a Smart számlacsomag Hirdetményben, valamint az OTPdirekt
szolgáltatások Kondíciós Lista Lakossági ügyfelek részére című dokumentumban.

27 Ft/db

FOLYÓSZÁMLAHITEL (rendszeres jövedelem fedezete mellett) –
a 2022. január 15. napjától megkötött szerződésekre vonatkozó feltételek
és reprezentatív példa:
390 Ft/hó
THM (375.000 Ft hitelkeret és 1 éves futamidő esetén)

A kedvezményes számlavezetési díj feltétele:

évi 26,17%

Kezelési költség

díjmentes

Keretkihasználási jutalék, Rendelkezésre tartási jutalék

A havi vizsgálatot megelőző 4 hónapból (havi zárlati napot megelőző negyedik hónap 16-a és a havi
zárlati napot megelőző 15-e között) legalább 2 hónapban havonta (a) a mindenkori minimálbérnek megfelelő jövedelem Smart főszámlára
és/vagy Smart Devizaszámlára (deviza vételi árfolyamon számítva) érkezése, amennyiben a számlatulajdonos még nem töltötte be a 35.
életévét (b) 150.000 Ft összegű jövedelem Smart főszámlára és/vagy Smart Devizaszámlára (deviza vételi árfolyamon számítva) történő
érkezése, amennyiben a számlatulajdonos betöltötte a 35. életévét. Amennyiben nem teljesülnek a kedvezményes számlavezetéshez
szükséges feltételek, akkor a normál számlavezetési díj kerül felszámításra.

A Smart számla nyitását követő első 4 hónapban a fenti feltételek teljesülésétől függetlenül számlavezetési díj nem kerül felszámításra
elektronikus számlakivonat választása mellett.

30,5% 35 életév alatt
31,3% 35 életév felett

Hitelkamat (változtatható)

Lehívási díj

díjmentes
108 Ft /hó (10.000 Ft feletti hitelkeret
kihasználtság esetén, Mindennapi Biztonság
csomag hiányában)

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 Smart számlacsomagról szóló, valamint a Lakossági
Folyószámlahitel kamatairól, valamint díj- és költségtételeiről szóló hirdetményben.

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.
(**) Kedvezményes díj: 0,6%
(***) 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

