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I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. Az OTP Bank Nyrt. (továbbiakban: OTP Bank) az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 1997. 

november 27. napján kelt, 983/1997/F. számú tevékenységi engedélyében foglalt felhatalmazása 

alapján jogosult természetes személyek részére lakossági forint- és devizabankszámlát 

(továbbiakban: számlát) vezetni.  

2. Az OTP Bank adat-nyilvántartási számai: bankszámla szerződés: NAIH-56246/2012; bankszámla 

és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra direkt marketing ajánlathoz kapcsolódó adatkezelés: 

NAIH-56249/2012. 

3. Jelen üzletszabályzat a lakossági forint- és deviza fizetési számlákra (bankszámlákra) 

(továbbiakban: számla) vonatkozó általános szerződési feltételeket, valamint az egyes számlákra 

vonatkozó speciális, az általános szerződési feltételektől eltérő vagy egyéb szabályozó 

rendelkezéseket tartalmazza. 

4. Az OTP Bank és a Számlatulajdonos között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képezi 

az egyedi szerződés mellett a mindenkor hatályos, jelen üzletszabályzatban (továbbiakban: 

Üzletszabályzat) foglalt rendelkezések. 

5. Az OTP Bank és a Számlatulajdonos közötti az Üzletszabályzat tárgyát képező jogviszony 

tartalmát az adott jogviszonyra vonatkozó  

 egyedi szerződés, 
 Tájékoztató – a Lakossági betéti termékek után fizetendő adókról,  
 Tájékoztató a Magánszemélyek (természetes személy, egyéni vállalkozó, őstermelő) részére 

Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, és a 2014. évi XIX. számú 
törvényben kihirdetett „FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)” megállapodásról, 

 Hirdetmény – Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási 
együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Aktv.) 
ügyfélátvilágítási és jelentéstételi szabályairól, 

 Hirdetmény – a munkáltatói Arany ajánlatról, 
 Hirdetmény – a munkáltatói Platina ajánlatról, 
 Hirdetmény – a munkáltatói Gyémánt ajánlatról, 
 Hirdetmény – a munkáltatói Arany ajánlatról szakszervezeti tag ügyfelek számára, 

 Hirdetmény – a munkáltatói Platina ajánlatról szakszervezeti tag ügyfelek számára, 
 Hirdetmény – Az OTP Munkavállalói ajánlatról, 
 Hirdetmény – a Hallgatói Junior Számlacsomag kiegészítő kedvezményeiről, 
 Hirdetmény – az Osztálypénz számláról (korábban: Lakossági bankszámlák és a 

Folyószámlahitel kamatairól szóló Hirdetmény, valamint a Lakossági bankszámlák és a 
Folyószámlahitel díjairól szóló Hirdetmény), 

 Hirdetmény – a Lakossági Grátisz Számlacsomagról, 
 Hirdetmény a Lakossági Bázis és Junior Számla kamatairól és díjairól, 
 Hirdetmény – a lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól (korábban: 

Lakossági bankszámlák és a Folyószámlahitel kamatairól szóló Hirdetmény, valamint a 
Lakossági bankszámlák és a Folyószámlahitel díjairól szóló Hirdetmény), 

 Hirdetmény – a lakossági EU Alapszámláról, 
 Hirdetmény a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) és betéti kártyák – OKÉ 5, OKÉ 6, 

OKÉ 7 és OKÉ Junior HIRDETMÉNY az egyes szerződéseket érintő egyedi feltételekről, 
 Hirdetmény – a Bizalom ajánlatról, 
 Hirdetmény – a külföldi fizetőeszközök forgalmazásáról, 
 Hirdetmény – a lakossági bankszámlák (fizetési számlák és betétszámlák) árfolyam-

alkalmazásáról, 
 Hirdetmény a lakossági lekötött forint betétekről (korábban: Lakossági bankszámlák és a 

Folyószámlahitel kamatairól szóló Hirdetmény), 
 Hirdetmény a lakossági lekötött devizabetétekről (korábban: Lakossági bankszámlák és a 

Folyószámlahitel kamatairól szóló Hirdetmény), 
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 Hirdetmény – a Lakossági Folyószámlahitel kamatairól, valamint díj- és költségtételeiről 
(korábban: Lakossági bankszámlák és a Folyószámlahitel kamatairól szóló Hirdetmény, 
valamint a Lakossági bankszámlák és a Folyószámlahitel díjairól szóló Hirdetmény), 

 Hirdetmény – az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről, 
 Hirdetmény az OTP Bank VideóBank szolgáltatásáról, 
 Hirdetmény – a szokásos nyitvatartási rendtől eltérően üzemelő fiókok működéséről az OTP 

lakossági ügyfelei számára, 
 a jelen Üzletszabályzat,  
 Üzletszabályzat a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről – 
Folyószámlahitel (továbbiakban: Lakossági Folyószámlahitel Üzletszabályzat), 

 Üzletszabályzat a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről – Betétek 
(továbbiakban: Lakossági Betétek Üzletszabályzat), 

 Üzletszabályzat – a pénzforgalmi szolgáltatásról, 
 az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata, 

rendelkezései alapján kell megállapítani. 

A jogviszony tartalmának megállapítása során a fenti felsorolás egyben értelmezési sorrendet is 

jelent. 

6. Amennyiben az egyedi szerződés, vagy az adott ügyletre irányadó Hirdetmény, Tájékoztató 

rendelkezései eltérnek az Üzletszabályzat rendelkezéseitől, akkor az egyedi szerződés, valamint 

a Hirdetmény, Tájékoztató rendelkezései alkalmazandók.  

7. Ha az Üzletszabályzat III, vagy IV. részének rendelkezései eltérnek a jelen Üzletszabályzat II. 

Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseitől, akkor az Üzletszabályzat III. illetőleg 

IV. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.  

8. Amennyiben valamely, az adott jogviszony részét képező kérdésre az egyedi szerződés nem 

tartalmaz rendelkezést, úgy az Üzletszabályzat III. vagy IV. fejezeteinek vonatkozó rendelkezése 

az irányadó.  

9. Ha az adott kérdésre az Üzletszabályzat III. vagy IV. fejezete sem tartalmaz rendelkezést, a jelen 

Üzletszabályzat II. Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezése irányadó, ennek 

hiányában pedig az Üzletszabályzat a Pénzforgalmi szolgáltatásról, és az OTP Bank Nyrt. 

Általános Üzletszabályzatainak rendelkezéseit kell alkalmazni. 

10. Az OTP Bank és a Számlatulajdonos közötti jogviszonyban az 5. pontban meghatározott 

dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos 

 a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról, 
 a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról, 
 a takarékbetétről szóló, valamint 
 a Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal összefüggő egyéb jogszabályok és 
 a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók. 

11. Lakossági forint számla szolgáltatással az OTP Bank valamennyi fiókja, Lakossági devizaszámla 

vezetéssel az erre kijelölt OTP Bank egységek foglalkoznak.  

12. Az OTP Bank felügyeleti szervének neve: Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB), 

székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. 

13. Jelen Üzletszabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2017. november 1-től 

hatályos a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat 

– Fizetési számlák (Bankszámlák) c. dokumentum. 
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14. Jelen Üzletszabályzatban szereplő számlákra vonatkozó rendelkezéseket 2014. augusztus 3-ig, 

az akkor hatályos a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről szóló 

Üzletszabályzat alábbi részei tartalmazták: 

 I. rész Általános rendelkezések, 
 II. rész Bankszámlák, 
 IV. rész Nem értékesített bankszámlák és betétek. 

 

II. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

II.1. Szerződéskötésre, szerződésmódosításra vonatkozó általános rendelkezések 

1. A szerződés megkötésének feltételeit, időtartamát az OTP Bank Pénzforgalmi szolgáltatásról 

szóló Üzletszabályzata tartalmazza.  

2. Lakossági számla/számlacsomag igényelhető új szerződéssel vagy meglévő 

számla/számlacsomag szerződés módosításával, amennyiben teljesülnek a számlacsomag 

igénybevételére vonatkozó feltételek (pl. életkor). 

3. Az igénylés történhet: 

3.1. bankfiókban (azonnali szerződéskötéssel), 

3.2. az OTP Bank honlapján (www.otpbank.hu) Bázis számlára, valamint Junior számlára 

vonatkozóan (bankfióki szerződéskötéssel vagy VideóBank szolgáltatáson keresztül történő 

szerződéskötéssel), 

3.3. OTP telefonos ügyintézői szolgáltatáson (OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás 

keretében, valamint az általános információs menüponton) keresztül Devizaszámlára 

vonatkozóan. 

4. Lakossági számlacsomag szerződéskötésre az alábbi módokon kerülhet sor: 

4.1. Az Ügyfél, illetve a Bank jogosult egymással papír alapon szerződést kötni, jognyilatkozatot 

tenni.  

4.2. Az Ügyfél, illetve a Bank jogosult egymással aláírópadon rögzített, fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat útján szerződést kötni, jognyilatkozatot 

tenni. 

4.3. Az Ügyfél, illetve a Bank jogosult előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszközön (az OTP 

VideóBank szolgáltatásán) keresztül szerződést kötni, jognyilatkozatot tenni. 

5. Az OTP Bank VideóBank szolgáltatásán (továbbiakban: VideóBank) történő ügyfél-átvilágításra és 

lakossági számlacsomag szerződéskötésre vonatkozó egyedi rendelkezések: 

5.1. A VideóBankon kötött számlacsomag szerződés azonosított elektronikus úton jön létre, 

amely írásbeli módon létrejött szerződésnek minősül. Az OTP Bank VideóBank 

szolgáltatásáról szóló Hirdetmény tartalmazza a VideóBank igénybevételének feltételeit, 

valamint azon termékek és szolgáltatások körét, amelyekre VideóBankon keresztül 

jognyilatkozat tehető, szerződés köthető. 

http://www.otpbank.hu/
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5.2. A VideóBankon történő ügyfél-átvilágítás és a szerződéskötési szándék nem eredményezi 

automatikusan a számlacsomag szerződés létrejöttét. Az OTP Bank a szükséges 

ellenőrzéseket követően igazolja vissza a szerződéskötést, vagy tájékoztatja az igénylőt 

annak elutasításáról. 

6. A szerződésmódosítás kizárólag bankfiókban történhet (azonnali szerződésmódosítással) 

Lakossági forint folyószámla, Junior számla, Bázis számla, Grátisz Számlacsomag, EU 

Alapszámla, OKÉ 5, OKÉ 6, OKÉ 7, OKÉ Junior Számla, JUMP -, Elektronikus -, Aktív -, Alap -, 

Tempó -, Net -, Prémium Plusz-, valamint Prémium Számlacsomag szerződés módosításával 

Junior Számla, Bázis számla, Grátisz Számlacsomag, valamint EU Alapszámla igénybevételére. 

7. Az OTP Bank telefonos ügyintézői (OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás keretében, 

valamint általános információs menüpont) szolgáltatáson keresztül történő igénylés egyedi 

szabályai: 

7.1. Ilyen módon csak a Számlatulajdonos kezdeményezhet új számlanyitást, 

szerződésmódosítás. 

7.2. A számlanyitáshoz kapcsolódó okiratokat az OTP Bank vagy postai úton küldi meg a 

Számlatulajdonosnak, vagy a Számlatulajdonos által megjelölt OTP Bank fiókban bocsátja 

rendelkezésre. A Számlatulajdonos a postán megküldött okiratokat aláírást követően, 

postafordultával visszajuttatja az OTP Bankhoz, illetve a bankfiókban aláírt dokumentumokat 

az OTP Bank fióki munkatársának adja át.  

7.3. A postai úton visszaküldött okiratok esetében a Számlatulajdonos által aláírt szerződés az 

OTP Bank általi aláírás napján - legkésőbb az OTP Bankhoz történő beérkezést követő 5. 

munkanapon - lép hatályba. Az OTP Bank a beérkezést követően az okiratokat és a 

Számlatulajdonos aláírását ellenőrzi. Az aláírás vizsgálatot a Számlatulajdonos OTP Banknál 

bejelentett aláírásmintája (aláírási címpéldánya) alapján végzi el. 

7.4. Sikeres ellenőrzés esetén az új szerződés egy OTP Bank által aláírt példányát a bank 

postázza a Számlatulajdonos szerződésben megadott levelezési címére. 

7.5. Bármely eltérés esetén az OTP Bank értesíti a Számlatulajdonost és tájékoztatja a további 

teendőkről. 

7.6. Az OTP Bank a szerződésben foglalt ajánlatát a telefoni igényléstől számított 30 naptári 

napon keresztül tartja fenn.  

8. A szerződésmódosításra vonatkozó egyedi rendelkezések:  

8.1. Szerződésmódosítás esetén a számlához/számlacsomaghoz tartozó bankkártyák a 

Számlatulajdonos(ok) igénye alapján megtarthatók vagy visszaszolgáltathatók, kivéve a 

Junior számlához kapcsolódó bankkártyát, mely a szerződés módosításkor megszüntetésre 

kerül. 

8.2. Junior számla szerződés JUMP számlacsomag igénybevételére irányuló automatikus (III.4.6) 

módosulása esetén a korábbi szerződéshez tartozó betéti kártya annak lejáratáig 

megtartható, ezt követően, automatikusan egy, a mindenkori A lakossági forint alapú 

kártyákról szóló Hirdetményben meghatározott típusú bankkártyát bocsát az OTP Bank a 

kártyabirtokos rendelkezésére. 

8.3. Szerződésmódosítás esetén a régi számlacsomag részét képező webKÁRTYA számla és 

webKÁRTYA, valamint Megtakarítási számla megszüntetésre, a kártya pedig 
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érvénytelenítésre kerül (kivéve, ha olyan számlára/számlacsomagra történik 

szerződésmódosítás, melyhez kapcsolódik/hat webKÁRTYA számla és webKÁRTYA). A 

webKÁRTYA és Megtakarítási számla megszüntetése esetén a számla egyenlege, valamint 

az előjegyzett kamat a forintszámlára kerül átvezetésre. 

8.4. Az OTP Bank és a Számlatulajdonos megállapodnak, hogy azonosított elektronikus útra 

vonatkozó írásbeli OTPdirekt szerződés megkötése esetén az OTPdirekt internetes 

szolgáltatás keretében a Számlatulajdonos elektronikus úton szerződési jognyilatkozat 

tételére jogosult, amelynek az OTP Bank által - az OTPdirekt szolgáltatás keretében - történő 

elfogadásával a szerződés létrejön. A szerződés létrejöttének másik módja, hogy az OTP 

Bank elektronikus úton tett ajánlatát fogadja el a Számlatulajdonos azonosított elektronikus 

úton. Az azonosított elektronikus úton elérhető termékek körét a lakossági ügyfelek részére 

nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetmény tartalmazza. Az ilyen módon létrejövő 

szerződés írásbeli szerződésnek minősül. 

8.5. Szerződésmódosítás esetén az OTP OKÉ 5 vagy OKÉ 6 számlához tartozó betéti kártyát 

(MasterCard Standard OKÉ és/vagy Multipont MasterCard Prémium OKÉ bankkártyát) meg 

kell szüntetni, valamint a Számlatulajdonosnak vissza kell szolgáltatnia a bankfiókban. 

9. A gondnokoltak részére pénzforgalmuk lebonyolítására (pl. nyugdíjuk fogadására és közüzemi 
díjszámláik kiegyenlítésére) Tempó vagy Bázis számla, vagy Grátisz számlacsomag szolgál. Új 
számlaként kizárólag Bázis számla vagy Grátisz számlacsomag nyitható, meglévő számla ezen 
számlák valamelyikévé alakítható szerződésmódosítás keretében.  

9.1. A számla tulajdonosa a gondnokolt személy, azonban nevében és helyette a törvényes 

képviselője (gondnok) jár el.  

9.2. A számlához folyószámla-hitelkeret és a gondnokolt részére kibocsátott betéti kártya nem 

kapcsolódhat, a számla nyitásával a korábbi folyószámla-hitelkeret és a gondnokolt részére 

kibocsátott betéti kártya megszüntetésre kerül. A számlához kizárólag a Betéti Kártya 

Üzletszabályzatban meghatározott típusú Társkártya kapcsolódhat, melynek birtokosa a 

gondnok. 

9.3. A Gondnok a gondnokolt számláját saját OTPdirekt számlakörébe bevonhatja a Lakossági 

OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben foglalt jogosultságokkal.  

II.2. Munkáltatói/munkavállalói és hallgatói ajánlatok igénybevétele 

1. Az OTP Bank lehetőséget biztosít munkáltatói/munkavállalói, valamint hallgatói kedvezmények 

igénybevételére, melynek feltétele a Számlatulajdonos munkáltatójával, szakszervezeti tag 

ügyfelek esetén azon szakszervezettel - melynek az ajánlatot igénybe venni kívánó 

Számlatulajdonos tagja - kötött érvényes együttműködési megállapodás, hallgatók esetében a 

hallgatói jogviszony megléte annál a felsőoktatási intézménynél, mellyel az OTP Banknak 

érvényes együttműködési megállapodása van Felsőoktatási Kedvezménycsomagra. 

2. A munkáltatói/munkavállalói kedvezmények biztosítása nem automatikus, az ügyfél erre irányuló 

kifejezett kérése esetén biztosítja az OTP Bank. A kedvezményre vonatkozó igény bejelenthető 

bármely lakossági ügyintézéssel foglalkozó bankfiókban, valamint a helyszínre kitelepült 

ügyintézőkön keresztül. A hallgatói kedvezmények esetén a hallgatónak nyilatkoznia kell a 

hallgatói rendszerben (Neptun, ETR) erre a célra kialakított felületen, hogy igénybe kívánja venni 

az OTP Bank által számára biztosított egyedi feltételeket, és hozzájárul adatainak OTP Bank felé 

továbbításához. Szakszervezeti tag ügyfelek esetén a szakszervezeti tagságot igazoló „tagsági 

kártya” felmutatásával szükséges igazolni a jogosultságot. 
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3. Az OTP Bank jogosult a munkáltatóval/szakszervezettel fennálló együttműködési megállapodást 

módosítani. 

II.3. Fizetési számlákhoz, számlacsomaghoz igényelhető kedvezmények  

II.3.1. Bizalom ajánlat és családi kedvezmény 

1. Az OTP Bank ügyfél igény esetén aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlat (továbbiakban: 

Bizalom ajánlat), valamint családi kedvezménycsomag igénybevételére biztosít lehetőséget. 

2. A Bizalom ajánlat és családi kedvezmény biztosítása nem automatikus, az ügyfél erre irányuló 

kifejezett kérése esetén biztosítja az OTP Bank. Az igény bejelentésére kizárólag a 

Számlatulajdonos (több tulajdonos esetén bármely tulajdonos) jogosult, meghatalmazott és 

Társkártya birtokos nem. 

3. Az igény bejelenthető munkanapokon  

- bármely lakossági ügyintézéssel foglalkozó bankfiókban,  

- az 50% számlavezetési kedvezmény és az éves díj-mentes betéti kártya elemeket tartalmazó 

Bizalom ajánlat esetében az OTP Bank telefonos ügyintézői szolgáltatásán keresztül 

(OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás vagy az általános információs menüpont) 

- 100% számlavezetési díjkedvezményt biztosító Bizalom ajánlat VideóBankon keresztül is 

igényelhető, amennyiben az igénylésére lakossági fizetési számla/számlacsomag 

szerződésre vonatkozó igénnyel egyidejűleg kerül sor.  

4. Egy számlához/számlacsomaghoz egy időben csak egy aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlat 

vagy családi kedvezmény kapcsolódhat. Munkáltatói kedvezménnyel egy időben aktivitási 

feltételhez kötött Bizalom ajánlat vagy családi kedvezmény nem vehető igénybe. 

5. A Bizalom ajánlat és családi kedvezmény tartalmi elemeit és igénybevételi feltételeit a mindenkor 

hatályos Bizalom ajánlatról szóló Hirdetmény tartalmazza. 

6. A Bizalom ajánlat és a családi kedvezmény az igény bejelentésének napját követő naptári hónap 

első napjától lépnek életbe, a kapcsolódó kedvezmények érvényesítése a mindenkor hatályos 

Bizalom ajánlatról szóló Hirdetményben foglaltak szerint történik.  

7. A Bizalom ajánlat és a családi kedvezmény módosítására annak életbe lépéséig van lehetőség. 

Az igény bejelentésének napját követő naptári hónap első napjától az igény bejelentés 

hónapjának utolsó munkanapján 17 órakor érvényes Bizalom ajánlat vagy családi kedvezmény 

lép életbe. Az életbe lépést követően: 

- az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok közötti váltásra, 

- az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlat és családi kedvezmény közötti váltásra, 

csak a Bizalom ajánlat vagy családi kedvezmény lemondásával, és új igénylésével van 

lehetőség. 

8. A Bizalom ajánlatban foglalt és a családi kedvezmény keretében nyújtott kedvezmények 

lemondás esetén a lemondást követő hónap első napján szűnnek meg. Lemondásra kizárólag a 

Számlatulajdonos (több tulajdonos esetén bármely tulajdonos) jogosult. A kapcsolódó számla - 

családi kedvezmény esetében bármely számla - megszüntetése, szüneteltetése esetén a 
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kedvezmények azonnal megszüntetésre kerülnek - családi kedvezmény esetében mindkét érintett 

számlán. 

9. Szerződésmódosítás esetén, amennyiben a számlához még nem kapcsolódik Bizalom ajánlat 

vagy családi kedvezmény, annak igénylése a szerződésmódosítás napján csak abban az esetben 

lehetséges, ha a módosítást megelőző és az új számlatípushoz is az adott Bizalom ajánlat/családi 

kedvezmény igénybe vehető a mindenkor hatályos Bizalom ajánlatról szóló Hirdetmény szerint. 

Amennyiben a szerződésmódosítás alkalmával a számlához már kapcsolódik Bizalom ajánlat 

vagy családi kedvezmény, azok további fenntartása csak abban az esetben lehetséges, ha a 

módosítást megelőző és az új számlatípushoz is az adott Bizalom ajánlat/családi kedvezmény 

igénybe vehető a mindenkor hatályos Bizalom ajánlatról szóló Hirdetmény szerint. Ellenkező 

esetben a Bizalom ajánlatban foglalt és a családi kedvezmény keretében nyújtott kedvezmények a 

szerződésmódosítást követő hónap első napján megszüntetésre kerülnek. 

10. Adott számlához/számlacsomaghoz a Bizalom ajánlat lemondását/megszűnését követően van 

lehetőség új Bizalom ajánlat igénylésére vagy családi kedvezményben való részvételre, a jelen 

Üzletszabályzatban és a mindenkor hatályos Bizalom ajánlatról szóló Hirdetményben foglaltak 

szerint. 

II.3.2. Számlacsomag elemek 

1. A lakossági Bázis számlához ügyfél igény esetén tranzakciós vagy egyéb kedvezményt 

tartalmazó számlacsomag elemek (továbbiakban: számlacsomag elemek) igényelhetőek a 

Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól szóló hirdetmény szerint. Grátisz 

Számlacsomaghoz kizárólag Minimum kedvezmény kapcsolódhat. 

2. A számlacsomag elemek biztosítása nem automatikus, az ügyfél erre irányuló kifejezett kérése 

esetén biztosítja az OTP Bank. Az igény bejelentésére kizárólag a Számlatulajdonos jogosult, 

meghatalmazott és Társkártya birtokos nem. 

3. A számlacsomag elemek igénylése történhet a Szerződés megkötésekor vagy azt követően 

bankfiókban, illetve az OTPdirekt internetes és telefonos ügyintézői szolgáltatás útján, az alábbi 

kivételekkel:  

- Junior kedvezmény és Prémium szolgáltatás igénylésére és lemondására kizárólag 

bankfiókban, valamint VideóBankon keresztül van lehetőség. 

- Minimum kedvezmény és Megtakarítási kedvezmény igénylésére és lemondására kizárólag 

bankfiókban van lehetőség. 

4. A számlacsomag elemek az igény bejelentésének napját követő naptári hónap első napjától 

lépnek életbe, a kapcsolódó kedvezmények érvényesítése a mindenkor hatályos Lakossági Bázis 

Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben foglaltak szerint történik.  

5. A számlacsomag elemek havonta változtathatóak (igényelhetőek és lemondhatóak).  Az igényelt 

számlacsomag elem érvénybe lépéséig a választás tetszőleges alkalommal 

visszavonható/módosítható.  

6. A számlacsomag elemek díjai mindig a tárgyhó első napján kerülnek terhelésre. Az utolsó 

érvényes módosítás a következő naptári hónap első napján lép életbe. A váltás az OTPdirekt 

internetes és telefonos ügyintézői szolgáltatás útján legkésőbb a hónap utolsó munkanapján 17 

óráig, míg bankfiókban ugyanezen a napon nyitvatartási időben adott megbízással történhet. 

Érvényes váltásnak azonban csak az minősül, amely a hónap utolsó munkanapján 17 óráig a 

Banknál utolsó váltásként került rögzítésre.  
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7. A kedvezménycsomagok lemondás esetén a lemondást követő hónap 1-jén szűnnek meg. 

Lemondásra kizárólag a Számlatulajdonos jogosult. 

8. Szerződésmódosítás esetén a számlához kapcsolódó számlacsomag elem fenntartása csak 

abban az esetben lehetséges, ha a módosítást megelőző és az új számlatípushoz is igénybe 

vehető az adott számlacsomag elem. 

II.4. A lakossági számla feletti rendelkezés módja 

1. A Számlatulajdonos számlája felett személyesen, vagy meghatalmazott útján – a jogszabályban 

foglalt esetek kivételével – szabadon rendelkezhet. A számla feletti rendelkezésre a Pénzforgalmi 

szolgáltatásról szóló Üzletszabályzatban foglalt rendelkezések az irányadóak. 

2. A több számlát tartalmazó számlacsomagok és a különböző devizanemekben megnyitott 

számlákat tartalmazó devizaszerződések egyes számláinál a tulajdonosok körének azonosnak 

kell lennie. 

3. Az állandó, teljes körű meghatalmazott a meghatalmazás érvényességének ideje alatt bevonhatja 

a meghatalmazás idejére saját OTPdirekt számlakörébe a meghatalmazott azon számláit, 

melyeket a mindenkor hatályos Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat lehetővé tesz. 

II.5. Természetes személyek átvilágítása, azonosítása 

1. A számla megnyitásakor a Számlatulajdonos átvilágítására, valamint a számla/számlacsomag 

szerződés fennállása alatt a Számlatulajdonos azonosítására 

 a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. számú törvényben (továbbiakban: Pmt.),  

 a 19/2017. (VII. 19.) MNB rendeletben, 
 az ügyfél-azonosítási rendjéről szóló Hirdetményben, 
 a VideóBank szolgáltatásról szóló Hirdetményben, 
 a Magánszemélyek (természetes személy, egyéni vállalkozó, őstermelő) részére 

Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, és a 2014. évi XIX. számú 
törvényben kihirdetett „FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)” megállapodásról szóló 
Tájékoztatóban, 

 az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes 
szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Aktv.) ügyfélátvilágítási és 
jelentéstételi szabályairól szóló Hirdetményben, 

 a Pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzatban 

foglalt rendelkezések az irányadók. 

2. Az OTP Bank a természetes személyekről – a Pmt.-ben foglalt személyazonosító adatokon túl – 

az ügyfél, 

 levelezési címére, telefonszámára, e-mail címére, nemére vonatkozó adatokat 
kapcsolattartási célból, 

 rezidens/nem rezidens besorolására vonatkozó adatokat Felügyeleti jelentés teljesítése 
céljából, 

 Aktv. és FATCA megállapodásban érintett ügyfelek adóügyi illetőségére és adóazonosítójára 
vonatkozó adatokat a NAV adatszolgáltatás érdekében, valamint 

 az aláírás mintáját (aláírási címpéldányát) a pénzforgalmi fizetési megbízások 
jóváhagyásának és a jövőben létrejövő szerződéseken, valamint a kapcsolatos ügyintézés 
során az ügyfél aláírásának ellenőrzése céljából kezeli. 
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II.6. Számlán lebonyolítható fizetési műveletek  

1. A fizetési műveletek lebonyolításáról az OTP Bank Pénzforgalmi szolgáltatásról szóló 

Üzletszabályzata rendelkezik részletesen. 

2. A Pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzatban megjelölt fizetési módok közül lakossági 

számlákon az alábbi fizetési módok nem alkalmazhatók: 

 számlák közötti fizetési módok: 

- a beszedés: a csekkbeszedés, a határidős beszedés, az okmányos beszedés. 

- az okmányos meghitelezés (akkreditív) 50.000 Ft alatti egyedi ügyleti összeg esetén. 

 számlához kötődő készpénzfizetési módok, különösen: 

- a készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása. 

3. Az egyes fizetési műveletek során alkalmazott árfolyamokat a mindenkor érvényes A lakossági 

bankszámlák (fizetési és betétszámlák) árfolyam-alkalmazásáról szóló Hirdetményben teszi közzé 

az OTP Bank. 

4. A hatósági átutalási megbízások és átutalási végzések tekintetében – az OTP Osztálypénz 

számla kivételével, amely nem vonható végrehajtás alá – a pénzforgalmi szolgáltatásról szóló 

mindenkori Üzletszabályzatban foglalt rendelkezések az irányadók. 
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II.7. Számlaszüneteltetés 

1. Az OTP Bank lehetőséget biztosít arra, hogy a számla tulajdonosa – számlatípustól függően – 

egyes számláit szüneteltesse. A szüneteltetés ideje alatt a számlán igénybe vehető szolgáltatások 

köre korlátozott és az OTP Bank a számla számlavezetési díját nem számítja fel. A 

számla/számlacsomag szüneteltetését a Számlatulajdonos (vagy eseti meghatalmazottja) 

bármelyik OTP bankfiókban írásban, - az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és 

aláírásával - kezdeményezheti. Az állandó meghatalmazás nem terjed ki a számlaszüneteltetés 

igénylésére és a számla aktiválására. 

2. A szüneteltetés beállításának feltétele, hogy a Számlatulajdonos 

 a szolgáltatás feltételeit elfogadja, 
 legalább egy telefonszámot megadjon, 
 a szüneteltetés Hirdetmény szerinti díját megfizesse, valamint 
 a szüneteltetéshez szükséges minimum összeget (egyenleget) a számláján tartson. 

3. A szüneteltetés időtartama: A számlát szüneteltetni legfeljebb a szüneteltetés beállításától 

számított 2 évig lehet. A Számlatulajdonos ezen 24 hónap alatt bármikor kérheti a szüneteltetés 

megszüntetését, azaz a számlájának aktiválását, vagy a számla megszüntetését.  

4. A Számlatulajdonos nem igényelheti számlájának szüneteltetését az alábbi esetekben: 

 Ha a szüneteltetés igénylése előtt a Számlatulajdonos bankkártyájával tranzakciót 
kezdeményezett, de az még nem érkezett be az OTP Bankhoz, ezért annak könyvelése még 
nem történt meg. 

 A számlához olyan hitel kapcsolódik, melyet OTP számláról szükséges törleszteni, és a 
Számlatulajdonos nem rendelkezik hiteltörlesztésre alkalmas másik számlával. 

 Az OTP Bankkal szemben lejárt és meg nem fizetett tartozása áll fenn a szüneteltetni kívánt 
szerződéssel kapcsolatosan. 

 A Számlatulajdonos OTP Bank által kezelt pénzeszközeit a bírósági végrehajtásról szóló 
1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) szerint végrehajtási eljárás alá vonták. 

 Ha szüneteltetés igénylését megelőző 1 éven belül már volt szüneteltetve a bankszámla. 
 Ha a Számlatulajdonos a számlával kapcsolatosan reklamációt jelentett be az OTP Bank 

részére és annak kivizsgálása folyamatban van. 
 Ha a számlatulajdonos adósságrendezési eljárást kezdeményezett és a szüneteltetés 

igénylésekor az eljárás még folyamatban van. 

5. A szüneteltetés időtartama alatt a Számlatulajdonos a számlán tranzakciókat nem 

kezdeményezhet. Amennyiben a számlára pénzösszeg érkezik, a számla tulajdonosa az összeg 

felett csak az aktiválást vagy a számla/számlacsomag szerződés felmondását követően 

rendelkezhet. 

6. A szüneteltetés igénylésekor az alábbi szolgáltatások és szerződések megszüntetésre kerülnek: 

 a számlacsomaghoz tartozó megtakarítási és webKÁRTYA számlák, a devizaszámla EUR és 
USD devizanemtől eltérő devizaszámlák 

 bankkártyák, társkártyák 
 csoportos beszedési megbízások 
 lekötött betét indítására vonatkozó állandó megbízások 
 folyószámlahitel 
 értékpapír számla, ha az ügyfélnek nincs másik számlája, melyhez az értékpapírszámla 

szerződés megköthető 
 rendszeres átutalási megbízások 
 beszedési megbízásra (inkasszóra) adott felhatalmazások, ha nem került kikötésre a 

visszavonáshoz a kedvezményezett hozzájárulása 
 OTPdirekt szerződés 
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 zárolások 
 Bizalom ajánlat, családi kedvezmény 
 tranzakciós számlacsomag elemek és további kedvezmény elemek 

 

7. A számlához kapcsolódó lekötött betét a számlán megtartható, azonban annak lejárata után a 

lekötött betét, valamint annak kamata felett – ideértve az összeg ismételt lekötését – a 

Számlatulajdonos kizárólag a számla aktiválását követően rendelkezhet. Újabb összeg lekötésére 

vonatkozó megbízás a szüneteltett számlára már nem adható.  

8. Kamatozás 

8.1. A szüneteltetett számla látra szóló és a számlafedezetlenségi kamatának mértéke, továbbá az 

elszámolás gyakorisága: 

 forint számlák esetében a Tempó számlának,  
 devizaszámla esetében a lakossági Devizaszámlának megfelelő.  

8.2. A fenntartott lekötött betét kamatának mértéke és jóváírása az eredeti lekötésnek megfelelő. 

9. Díjak 

9.1. A szüneteltetés igénylése előtt kezdeményezett tranzakciók és igénybe vett szolgáltatások, 

valamint azok díját az OTP Bank a számlán elszámolja, ezeknek a fedezetét a 

Számlatulajdonosnak a számlán biztosítania szükséges.  

9.2. A szüneteltetés időszaka alatt az OTP Bank számlavezetési díjat nem számít fel.  

9.3. Amennyiben a szüneteltetés időtartama alatt a Számlatulajdonos úgy dönt, hogy számlájára 

mégsem tart igényt és megszünteti, úgy a megszüntetéshez kapcsolódó tranzakciós díjak 

(például a számláról történő forint kifizetés) forintszámla esetében a Tempó Számlacsomag, 

devizaszámla esetében a Lakossági Devizaszámla díjtételeinek megfelelően kerülnek 

felszámításra. 

10. Számlakivonat a szüneteltetés időszaka alatt 

10.1. Számlakivonat forgalom esetén havonta, ennek hiányában mind forintszámla esetében (Tempó 

Számlacsomag szerint), mind devizaszámla esetében a Lakossági Devizaszámla decemberi 

zárlati napján készül.  

11. A számla aktiválása 

11.1. A számla tulajdonosa a szüneteltetés időtartama alatt bármikor kezdeményezheti számlájának 

aktiválását.  

11.2. Ha az igényléstől számított 24 hónapon belül a Számlatulajdonos nem jelzi, hogy számláját 

ismételten használni kívánja, akkor az OTP Bank a számlaszerződést felmondottnak tekinti, és 

a számlát lezárja.  

11.3. Az aktiváláskor a Számlatulajdonos kérésének megfelelő számla konstrukció kerül beállításra.  

 Ez lehet a korábbitól eltérő, az aktiváláskor értékesített bármely, lakossági számla konstrukció 
vagy  

 Kérheti, hogy a számlája az eredeti (szüneteltetés beállítása előtti) konstrukcióval éljen 
tovább.  
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(Kivétel ez alól, ha a Számlatulajdonos a számlára vonatkozó üzletági feltételeket nem teljesíti. 

Például az újraaktivált számla nem lehet Junior típusú, ha időközben a Számlatulajdonos 

betöltötte a 24. életévét) 

II.8. Lakossági forint számlákhoz kapcsolódó Mentőöv Életszínvonal Biztosítás 

1. A Mentőöv Életszínvonal Biztosítás díj ellenében igényelhető a következő 

számlákhoz/számlacsomagokhoz: Lakossági Junior Számla, Lakossági Bázis Számla, Lakossági 

Grátisz Számlacsomag, Lakossági Junior Számlacsomag, Lakossági Forint Folyószámla, 

Lakossági Tempó Számlacsomag, Lakossági Net Számlacsomag, Lakossági Prémium 

Számlacsomag, Lakossági Alap Számlacsomag, Lakossági Aktív Számlacsomag, Lakossági 

Elektronikus Számlacsomag, Lakossági Bónusz Számlacsomag, Lakossági Jump Számlacsomag, 

Smart számlacsomag, Lakossági Prémium Plusz Számlacsomag, Privát banki 

szolgáltatáscsomag, Lakossági OKÉ 5 számla, Lakossági OKÉ 6 számla, Lakossági OKÉ 7 

számla. 

2. A Mentőöv Életszínvonal Biztosítás feltételeit a "A GB642 jelű Mentőöv Életszínvonal Biztosítás 

Feltételei" című feltételfüzet tartalmazza, mely megtekinthető a Groupama Biztosító Zrt. 

ügyfélszolgálati irodáiban, valamint a www.groupama.hu honlapon, továbbá az OTP Bank Nyrt. 

bankfiókjaiban és a www.otpbank.hu honlapon. Az OTP Bank a „GB642 jelű Mentőöv 

Életszínvonal Biztosítás” biztosítási feltételeit – a szerződéskötés során, vagy a leendő ügyfél 

kérésére a szerződéskötést megelőzően is – ingyenesen az ügyfél/leendő ügyfél rendelkezésére 

bocsátja. 

II.9. Lakossági forint és deviza számlákhoz kapcsolódó Felfedező utasbiztosítás 

1. A Felfedező utasbiztosítás díj ellenében igényelhető a következő 

számlákhoz/számlacsomagokhoz: Lakossági Junior Számla, Lakossági Bázis Számla, Lakossági 

Grátisz Számlacsomag, Lakossági Junior Számlacsomag, Lakossági Forint Folyószámla, 

Lakossági Tempó Számlacsomag, Lakossági Net Számlacsomag, Lakossági Prémium 

Számlacsomag, Lakossági Alap Számlacsomag, Lakossági Aktív Számlacsomag, Lakossági 

Elektronikus Számlacsomag, Lakossági Bónusz Számlacsomag, Lakossági Jump Számlacsomag, 

Smart számlacsomag, Lakossági Prémium Plusz Számlacsomag, Privát banki 

szolgáltatáscsomag, Lakossági Devizaszámla, Lakossági OKÉ 5 számla, Lakossági OKÉ 6 

számla, Lakossági OKÉ 7 számla. 

2. A Felfedező utasbiztosítás feltételeit a "A GB685 jelű Bankszámla mellé köthető Felfedező 

utasbiztosítás szerződési feltételei" című feltételfüzet tartalmazza, mely megtekinthető a 

Groupama Biztosító Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban, valamint a www.groupama.hu honlapon, 

továbbá az OTP Bank Nyrt. bankfiókjaiban és a www.otpbank.hu honlapon. Az OTP Bank a „A 

GB685 jelű Bankszámla mellé köthető Felfedező utasbiztosítás szerződési feltételei” című 

feltételfüzetet – a szerződéskötés során, vagy a leendő ügyfél kérésére a szerződéskötést 

megelőzően is – ingyenesen az ügyfél/leendő ügyfél rendelkezésére bocsátja. 

II.10. Lakossági forint és deviza számlákhoz kapcsolódó Védelmező személybiztosítás 

1. A Védelmező személybiztosítás díj ellenében igényelhető a következő 

számlákhoz/számlacsomagokhoz: Lakossági Junior Számla, Lakossági Bázis Számla, Lakossági 

Grátisz Számlacsomag, Lakossági Junior Számlacsomag, Lakossági Forint Folyószámla, 

Lakossági Tempó Számlacsomag, Lakossági Net Számlacsomag, Lakossági Prémium 

http://www.groupama.hu/
http://www.otpbank.hu/
http://www.groupama.hu/
http://www.otpbank.hu/
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Számlacsomag, Lakossági Alap Számlacsomag, Lakossági Aktív Számlacsomag, Lakossági 

Elektronikus Számlacsomag, Lakossági Bónusz Számlacsomag, Lakossági Jump Számlacsomag, 

Smart számlacsomag, Lakossági Prémium Plusz Számlacsomag, Privát banki 

szolgáltatáscsomag, Lakossági Devizaszámla, Lakossági OKÉ 5 számla, Lakossági OKÉ 6 

számla, Lakossági OKÉ 7 számla. 

2. A Védelmező személybiztosítás feltételeit az "A Védelmező személybiztosítás feltételei" című 

feltételfüzet tartalmazza, mely megtekinthető a Groupama Biztosító Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban, 

valamint a www.groupama.hu honlapon, továbbá az OTP Bank Nyrt. bankfiókjaiban és a 

www.otpbank.hu honlapon. Az OTP Bank az „A Védelmező személybiztosítás feltételei” című 

feltételfüzetet – a szerződéskötés során, vagy a leendő ügyfél kérésére a szerződéskötést 

megelőzően is – ingyenesen az ügyfél/leendő ügyfél rendelkezésére bocsátja. 

II.11. Havi zárlati nap 

1. A havi zárlati nap: minden hónap 20. és 26. napja közé eső pénteki nap. Ha ez munkaszüneti nap, 

a havi zárlati nap az azt megelőző utolsó munkanap, ha a pénteket követő szombat munkanap, 

akkor a szombati banki munkanap a havi zárlati nap. 

II.12. Számlakivonat 

1. Az OTP Bank a Számlatulajdonos részére évente, forgalmazás esetén havonta egy alkalommal 

készíti el, és bocsátja rendelkezésre a két zárlati nap közötti számlaforgalomról szóló 

számlakivonatot. 

2. A számlakivonat rendelkezésre bocsátásának módja a következő lehet: 

 kézbesítés levelezési címre (belföldi vagy külföldi) 
 kivonat-visszatartás bankfiókban 
 elektronikus kivonat lekérdezés OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül 
 elektronikus kivonat lekérdezés az OTP Bank honlapjáról 

A fent megjelölt rendelkezésre bocsátási módok feltételeit a Pénzforgalmi szolgáltatásról szóló 

Üzletszabályzat tartalmazza. 

II.13. Kamatok 

1. A kamatok mindenkori mértékét és feltételeit az OTP Bank állapítja meg. 

2. Az OTP Bank a számlán elhelyezett lekötetlen betétek után látra szóló kamatot térít. A számlán 

elhelyezett lekötött betétekre vonatkozó rendelkezéseket a Lakossági Betétek Üzletszabályzata 

tartalmazza. 

3. Az OTP Bank a fix kamatozású betétek kamatát a hatálybelépést megelőző napon, a változó 

kamatozású betétek kamatát a hatálybalépést megelőző 15 nappal a bankfiókokban kifüggesztett 

Hirdetményben teszi közzé. 

4. A számlán elhelyezett összegek a befizetés napjától a kifizetést megelőző napig kamatoznak. 

5. A látra szóló kamat jóváírása évente egyszer, a decemberi zárlati napon, vagy a számla 

megszüntetésekor történik a látra szóló számlán. A számlafedezetlenség esetén felszámított 

kamat terhelése havonta a havi zárlati napon történik. 

http://www.groupama.hu/
http://www.otpbank.hu/
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6. A számla napi záró egyenlege alapján számított látra szóló betéti kamat, valamint a számla 

fedezetlenség esetén felszámított kamat megállapítása a 

 tőke x % x mindenkori naptári napok 
 K= ------------------------------------------------------------  
 365 x 100 

képlet alapján történik. 

7. A kamatszámítás szempontjából az OTP Bank fiókjánál teljesített be- és kifizetések esetén a 

befizetés, valamint a kifizetés napja, postai befizetések és más hitelintézettől, továbbá a Magyar 

Nemzeti Banktól, valamint a Magyar Államkincstártól történő átutalás esetén az OTP Bankhoz 

történő beérkezés napja, az OTP Bank fiókjain kívül keletkezett kifizetések esetén az OTP Bank 

számlájának terhelési napja az irányadó. 

8. A megadott éves kamat mellett a Hirdetményben feltüntetésre kerül a betéti kamathoz tartozó 

egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM). Az EBKM az éves szinten elérhető betéti kamat 

maximumát jelzi. 

8.1. Az EBKM a különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására 

szolgál. Számítása során a pénzügyi intézménynek a kamaton túli kamatos kamatait is be kell 

számítania, ezért az ügylet tényleges kamatait mutatja százalékos formában. Az EBKM 

kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni: 

 

ahol: 

n = a kamatfizetések száma, 
r = az EBKM századrésze, 
ti = a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, 
(k+bv)i = az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. 

Az egységes betéti kamatláb mutató aktuális értékét az OTP Bank mindenkor hatályos Hirdetménye 

tartalmazza. 

II.14. Díjak 

1. A számlával kapcsolatos szolgáltatásokért az OTP Bank mindenkor hatályos Hirdetményében 

megjelölt költségeket és díjakat számítja fel a számla pénznemében, a Hirdetményben megjelölt 

esedékességgel. 

2. Az OTP Bank jogosult ügyintézési díjat felszámítani minden olyan ügyfélkérésre történő 

tevékenység ellátása miatt, amely nem tartozik a szokásos ügymenet – szerződés teljesítése - 

körébe, a fiók számára többletmunkával, kereséssel jár (pl. utólagos igazolás kiadása megszűnt 

számláról, irattári kutatás és adatszolgáltatás, kimutatás készítése a betétkamatok változásáról 

stb.) A díj mértékét a Hirdetmény tartalmazza. 

II.15. Számlavezetés során felmerülő tartozások rendezése 

1. A Számlatulajdonos vállalja, hogy számláján mindenkori megbízásai teljesítéséhez, valamint az 

OTP Bank jelen Üzletszabályzaton és a számla/számlacsomag szerződésen alapuló követelései 

kiegyenlítéséhez szükséges pénzeszközt tart. 
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2. Amennyiben a Számlatulajdonos a tartozásait esedékességkor szerződésszerűen nem egyenlíti 

ki, az OTP Bank a tartozás teljesítéséig, a mindenkor hatályos Hirdetményében közzétett 

számlafedezetlenség esetére vonatkozó kamatot számítja fel. A számlafedezetlenségi kamat 

havonta a tárgyhavi zárlati napon kerül terhelésre a számlán. Amennyiben erre a kamatra a 

számla egyenlege nem nyújt teljes egészében fedezetet, a meg nem fizetett kamattartozást az 

OTP Bank tőkésíti. 

3. Amennyiben a Számlatulajdonos a tartozásait esedékességkor szerződésszerűen nem egyenlíti 

ki, az OTP Bank jogosult a behajtással kapcsolatos költségeit a Számlatulajdonosra hárítani. A 

díjtételeket a Hirdetmény Számlatulajdonos nem szerződésszerű magatartásából adódó 

levelezési és tartozáskezelési díj pontjai tartalmazzák. A tartozáskezelési díj terhelése akkor 

történik, ha az adott hónapban a tartozás behajtása érdekében az OTP Bank telefonhívást, vagy 

egyéb intézkedést (pl. beszedés) kezdeményez. 

4. A számlaszerződésből eredő esedékes követeléseinek kielégítése érdekében az OTP Bank 

jogosult a Pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzat rendelkezései szerint eljárni. 

5. A számla/számlacsomag szerződés felmondásának hatálybalépésekor az OTP Bank jogosult a 

felmondott számlához tartozó bankkártyát letiltani, melynek költsége az ügyfelet terheli. A 

felmondás tényéről és okáról az OTP Bank a felmondólevélben tájékoztatja a Számlatulajdonost. 

6. Az OTP Bank a számlavezetés során felmerülő tartozások rendezése érdekében a 

Számlatulajdonosokat az OTP Banknál bejelentett telefonszámokon megkeresheti. A 

Számlatulajdonosok egyetemleges kötelezettségvállalására tekintettel, az OTP Bank bármelyik 

félhez intézett jognyilatkozatai a jogügyletben részt vevő valamennyi Számlatulajdonos 

tekintetében hatályosak.  

II.16. A számla/számlacsomag szerződés felmondása, a számla/számlacsomag megszüntetése 

1. A számla/számlacsomag szerződés felmondására a Pénzforgalmi szolgáltatásról szóló 

Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. 

II.17. Együttműködés, tájékoztatás, értesítések 

1. Az OTP Bank és a Számlatulajdonos között a számla/számlacsomag szerződés alapján - fennálló 

szerződéses kapcsolatuk során az együttműködésre, tájékoztatásra és értékesítésekre az OTP 

Bank 

 Általános Üzletszabályzataiban és 
 a Pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzatában 

foglalt rendelkezések az irányadóak. 

II.18. Egyéb rendelkezések 

1. A Számlatulajdonos – a Hirdetményben megjelölt költség megfizetése mellett – a kérést megelőző 

öt évben végrehajtott egyedi ügyletekről kimutatást kérhet, melyet az OTP Bank legkésőbb 90 

napon belül köteles a Számlatulajdonosnak írásban megküldeni. 

2. A lakossági számla az értékpapírszámlához kapcsolódóan a befektetési és kiegészítő befektetési 

szolgáltatások pénzforgalmának elszámolási számlájaként jelölhető meg. A forgalmak 

lebonyolításának feltételeit a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat tartalmazza. 
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3. A lakossági számlákhoz igényelt Folyószámlahitelre vonatkozó rendelkezéseket a Lakossági 

Folyószámlahitel Üzletszabályzat tartalmazza. 

4. A számlán elhelyezett pénzeszközök a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.), 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) és a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) hatályos rendelkezései 

szerint vonhatók végrehajtás alá hatósági átutalással vagy átutalási végzéssel. 

5. A jelen üzletszabályzatban szereplő betétek az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosítottak. 

A betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat a mindenkor hatályos, Az OTP Bank 

Általános Üzletszabályzata tartalmazza. 

6. Az OTP Bank a fizetésiszámla-szerződés vonatkozásában jövedelemnek tekinti a közvetlenül a 

munkáltatótól (ideértve a nyugdíjfolyósító szerveket) munkabér vagy nyugdíj jogcímen érkező 

rendszeres jóváírásokat, valamint egyes, a megváltozott munkaképességgel összefüggő és 

családtámogatási ellátásokat.  

7. Az OTP Bank a fizetésiszámla-szerződés vonatkozásában nem tekinti jövedelemnek a fizetési 

számlára történő készpénz befizetést, kamat-jóváírást, a számlatulajdonos saját fizetési 

számlájáról történő átutalást, valamint az eseti vagy rendszertelen jellegű jóváírásokat. 
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III.  JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT SZÁMLÁKRA/SZÁMLACSOMAGOKRA VONATKOZÓ 
SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK 

III.1. Lakossági Bázis Számla  

III.1.1. Általános rendelkezések 

1. A Bázis számlára vonatkozó keretszerződés megkötésekor a Számlatulajdonos az alábbi 
termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan köt szerződést: 

 Bázis Számla: a számlacsomag forgalmazó alap számlája, mely a pénzforgalom 
lebonyolítására, lekötött betét elhelyezésére szolgál, 

 Betéti főkártya: a Bázis Számlához kapcsolódik egy darab betéti kártya, 

 OTPdirekt szolgáltatás.  

Amennyiben 

- a Számlatulajdonos kifejezetten hiteltörlesztés céljából vagy értékpapír elszámolási 
számlaként igényli a Bázis Számlát (Bázis Számla Minimum kedvezménnyel), vagy  

- a Betéti Kártya Üzletszabályzat hatályos rendelkezései nem teszik lehetővé a betéti kártya 
rendelkezésre bocsátását, vagy  

- a Bázis Számla gondnokolti számlaként kerül megnyitásra,  

akkor a szerződés a Számlatulajdonos nevére szóló betéti kártya igénylése nélkül is megkötésre 
kerül. 

2. Az OTP Bank a 18. életévét betöltött magánszemély részére biztosít Bázis Számlát.  

3. A Bázis Számlának egy tulajdonosa lehet, ahhoz Társtulajdonos nem kapcsolható.  

4. A Bázis Számlához – a számlacsomag részét képező betéti kártya mellett – egyéb forint alapú 
betéti kártya is tartozhat, ha a Számlatulajdonos teljesíti az adott betéti kártyához jutás feltételeit.  

5. A Bázis Számlához Bázis webKÁRTYA számla igényelhető. Amennyiben a Számlatulajdonos 
Bázis webKÁRTYA számlát igényel, akkor ahhoz egy webKÁRTYA kötelezően kapcsolódik.  

6. Ha a Számlatulajdonos az értesítéstől számított 30 napon belül nem veszi át a számlacsomag 
részét képező betéti kártyát, úgy az OTP Banknak jogában áll a Bázis Számla szerződést 30 
napos határidővel felmondani. 

7. A Számlatulajdonos a Bázis Számlához kapcsolódó bármely bankkártyájával igénybe veheti az 
OTPdirekt telefonos szolgáltatásait. Az OTPdirekt internetes szolgáltatás igénybevételét a 
szerződés megkötésétől biztosítja az OTP Bank. 

8. A Bázis WebKÁRTYA számlához Folyószámlahitel nem igényelhető. 

III.1.2. A Bázis Számlán lebonyolítható forgalmak 

1. Bankon kívüli átutalás, felhatalmazó levélen alapuló beszedés, váltó- és csoportos beszedés, 
valamint okmányos meghitelezésre vonatkozó megbízás kizárólag a Bázis Számla terhére 
adható. (Bázis webKÁRTYA számla terhére nem adható.) 

2. Lekötött betét és értékpapírszámla kizárólag a Bázis Számlához kapcsolódhat. 

3. A Bázis webKÁRTYA számlán jóváírás kizárólag a Bázis Számláról érkezhet, terhelés internetes 
vásárlás céljából, valamint a Bázis Számlára történhet a fel nem használt összeg 
visszautalásával. Ha a webKÁRTYA számlára bankon kívülről jóváírás érkezik, azt a Bank a Bázis 
Számlára vezeti át. 

III.1.3. Havi zárlati nap 

1. A Bázis Számla számláinak elszámolási időszaka naptári hónap elsejétől a hónap utolsó napjáig 
tart. Zárlati nap minden tárgyhót követő hónap elseje. 
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III.1.4. Számlakivonat 

1. Az OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül a Bázis Számla és a Bázis webKÁRTYA számla 
forgalma számlakivonat formátumban is megtekinthető és kinyomtatható a lakossági OTPdirekt 
szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatban meghatározott visszamenőleges időtartamra. 

2. A Bázis Számla esetében az OTP Bank honlapjáról a bankkártyával történő kivonat lekérdezés 
szolgáltatás nem vehető igénybe, az elektronikus kivonat a számlacsomaghoz tartozó OTPdirekt 
internetes szolgáltatáson keresztül érhető el.  

III.1.5. Folyószámlahitel 

1. A Bázis Számlához a mindenkor hatályos a Lakossági folyószámlahitel kamatairól, valamint díj- 
és költségtételeiről szóló Hirdetményben foglaltak szerint igényelhető folyószámlahitel. 

III.1.6. Kamatok, díjak, költségek 

1. A Bázis webKÁRTYA számla pozitív egyenlege után az OTP Bank kamatot nem térít.  

2. A Bázis Számla és a Bázis webKÁRTYA számla fedezetlensége esetén felszámított kamat 
havonta, a havi zárás alkalmával kerül elszámolásra a Bázis számla terhére. 

3. A Bázis Számla számlavezetési díj megfizetése mellett vehető igénybe.  

4. A Bázis Számlához Minimum kedvezmény igényelhető. Igénylés esetén a Lakossági Bázis és 
Junior Számla kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben foglaltaknak megfelelő kedvezmények 
kerülnek biztosításra, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek: 

a. a számlára a havi vizsgálatot megelőző 2 hónapban (havi zárlati napot megelőző második 
hónap 16-a és havi zárlati napot megelőző 15-e között) legalább 1 alkalommal a mindenkori 
minimálbér összegét elérő jövedelem érkezik a számára vagy 

b. a számlacsomaghoz értékpapírszámla kapcsolódik a havi zárlati napot megelőző ötödik 
munkanap végén vagy 

c. a Számlatulajdonos rendelkezik az OTP Banknál az alábbi (szerződésszerűen teljesített) 
kölcsönök valamelyikével melynek törlesztési számlájaként a Bázis számla van megjelölve a 
havi zárlati napot megelőző második munkanap végén: Lakáshitel; Hűség program keretében 
biztosított új lakás lízing, használt lakás lízing és szabad felhasználású lízing; Jelzálog típusú 
hitel; Személyi kölcsön; ÖNYP személyi kölcsön; Tartozásrendező kölcsön; Lombard hitel; 
Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön; Folyószámlahitel; OTP Lakástakarék 
Lakáskölcsön, OTP Lakástakarék Áthidaló Kölcsön.  

ÉS Igénylése esetén csak az OTPdirekt internetes és SmartBank szolgáltatás vehető igénybe, 

kizárólag lekérdezési jogosultsággal az adott Bázis számlán. 

A Minimum kedvezmény feltételét az OTP Bank évente jogosult felülvizsgálni, a kedvezményeket és 
azok biztosításának a módját a mindenkor hatályos Lakossági Bázis Számla és Junior Számla 
kamatairól és díjairól szóló Hirdetmény tartalmazza. 

5. A Számlatulajdonos további kedvezmények igénybevételére jogosult, amennyiben 

a. munkáltatójának az OTP Bank Nyrt.-vel érvényes együttműködési megállapodása van (Arany, 
Platina,  Gyémánt ajánlatra vagy Munkavállalói ajánlatra vonatkozóan) és jövedelme a 
lakossági Bázis Számlára érkezik a szerződött munkáltatótól az „OTP Munkavállalói 
ajánlatról”, „A munkáltatói Arany ajánlatról”, „A munkáltatói Platina ajánlatról”, valamint „A 
munkáltatói Gyémánt ajánlatról” szóló Hirdetményeknek megfelelően, vagy 

b. azon szakszervezetnek melyben tagsággal rendelkezik, az OTP Bank Nyrt.-vel érvényes 
együttműködési megállapodása van (Arany, Platina vagy munkavállalói ajánlatra 
vonatkozóan) és jövedelme a lakossági Bázis Számlára érkezik az „OTP Munkavállalói 
ajánlatról”, „A munkáltatói Arany ajánlatról szakszervezeti tag ügyfelek számára”, valamint „A 
munkáltatói Platina ajánlatról szakszervezeti tag ügyfelek számára” szóló Hirdetményeknek 
megfelelően. 
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6. A Számlatulajdonos jogosult a mindenkor hatályos Bizalom ajánlatról szóló Hirdetményben 
foglaltak szerint Bizalom ajánlat vagy családi kedvezmény igénybevételére. 
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III.2. Lakossági Grátisz Számlacsomag 

1. A Grátisz számlára vonatkozó keretszerződés megkötésekor a Számlatulajdonos az alábbi 
termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan köt szerződést: 

 Grátisz Számla: a számlacsomag forgalmazó alap számlája, mely a pénzforgalom 
lebonyolítására, lekötött betét elhelyezésére szolgál 

 Betéti főkártya: a Grátisz Számlához kapcsolódik egy darab betéti kártya 

Amennyiben 

- a Számlatulajdonos kifejezetten hiteltörlesztés céljából vagy értékpapír elszámolási 
számlaként igényli a Grátisz Számlát (Grátisz Számla Minimum kedvezménnyel), vagy  

- a Betéti Kártya Üzletszabályzat hatályos rendelkezései nem teszik lehetővé a betéti kártya 
rendelkezésre bocsátását, vagy  

- a Grátisz Számla gondnokolti számlaként kerül megnyitásra,  

akkor a szerződés a Számlatulajdonos nevére szóló betéti kártya igénylése nélkül is megkötésre 
kerül. 

2. Az OTP Bank a 18. életévét betöltött magánszemély részére biztosít Grátisz Számlát.  

3. Társtulajdonost a lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló 
Hirdetményben közzétett díj ellenében lehet a Grátisz Számlához jelölni. 

4. A Grátisz Számlához – a számlacsomag részét képező betéti kártya mellett – egyéb, a Bázis 
Számlához igényelhető forint alapú betéti kártya is tartozhat (Junior kártyák kivételével), ha a 
Számlatulajdonos teljesíti az adott betéti kártyához jutás feltételeit.  

5. Ha a Számlatulajdonos az értesítéstől számított 30 napon belül nem veszi át a számlacsomag 
részét képező betéti kártyát, úgy az OTP Banknak jogában áll a Grátisz Számla szerződést 30 
napos határidővel felmondani. 

6. A Számlatulajdonos a Grátisz Számlához kapcsolódó bármely bankkártyájával igénybe veheti az 
OTPdirekt telefonos szolgáltatásait. Az OTPdirekt internetes szolgáltatás igénybevételét új 
szerződés és szerződésmódosítás esetén a Grátisz számla tekintetében a szerződés 
megkötésétől biztosítja az OTP Bank. 

7. A Grátisz Számlához a mindenkor hatályos a Lakossági folyószámlahitel kamatairól, valamint díj- 
és költségtételeiről szóló Hirdetményben foglaltak szerint igényelhető folyószámlahitel. 

8. A Grátisz Számlához Minimum kedvezmény igényelhető. Igénylés esetén a Lakossági Bázis és 
Junior Számla kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben foglaltaknak megfelelő kedvezmények 
kerülnek biztosításra, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek: 

a. a számlára a havi vizsgálatot megelőző 2 hónapban (havi zárlati napot megelőző második 
hónap 16-a és havi zárlati napot megelőző 15-e között) legalább 1 alkalommal a mindenkori 
minimálbér összegét elérő jövedelem érkezik a számára vagy 

b. a számlacsomaghoz értékpapírszámla kapcsolódik a havi zárlati napot megelőző ötödik 
munkanap végén vagy 

c. a Számlatulajdonos rendelkezik az OTP Banknál az alábbi (szerződésszerűen teljesített) 
kölcsönök valamelyikével melynek törlesztési számlájaként a Grátisz számla van megjelölve a 
havi zárlati napot megelőző második munkanap végén: Lakáshitel; Hűség program keretében 
biztosított új lakás lízing, használt lakás lízing és szabad felhasználású lízing; Jelzálog típusú 
hitel; Személyi kölcsön; ÖNYP személyi kölcsön; Tartozásrendező kölcsön; Lombard hitel; 
Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön; Folyószámlahitel, OTP Lakástakarék 
Lakáskölcsön, OTP Lakástakarék Áthidaló Kölcsön.  

ÉS Igénylése esetén csak az OTPdirekt internetes szolgáltatás és kizárólag lekérdezési 

jogosultsággal vehető igénybe az adott Grátisz számlán. 

A Minimum kedvezmény feltételét az OTP Bank évente jogosult felülvizsgálni, a kedvezményeket és 
azok biztosításának a módját a mindenkor hatályos Lakossági Bázis Számla és Junior Számla 
kamatairól és díjairól szóló Hirdetmény tartalmazza. 



 
OTP Bank Nyrt. • +36 1/20/30/70 366 6666 • informacio@otpbank.hu • www.otpbank.hu 
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16. • Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-041585 

 

9. A Grátisz Számlához munkáltatói/munkavállalói ajánlat, Bizalom ajánlat, családi kedvezmény és – 
a Minimum kedvezmény kivételével – számlacsomag és kedvezmény elem nem vehető igénybe. 

10. A Grátisz Számla kamatait és díjait a Lakossági Grátisz Számlacsomagról szóló mindenkor 
hatályos Hirdetmény tartalmazza. 

III.3. Junior számla a 14 év alatti korosztály számára 

III.3.1. Általános rendelkezések  

1. Az OTP Bank a devizabelföldi 14. életévét be nem töltött gyermek (továbbiakban: Junior) 
devizabelföldi törvényes képviselőjével kötött szerződés alapján Junior számlát a Hirdetményben 
meghatározott minimum összeg Junior számlán való elhelyezése esetén nyit. Az OTP Bank a 
Junior számlán a Junior rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, azok terhére 
a kifizetési és átutalási, továbbá a számla javára szóló befizetési és átutalási megbízásokat 
teljesíti, valamint a Juniort vagy a Junior számla szerződést megkötő törvényes képviselőjét 
(továbbiakban: Törvényes képviselő) a számla javára és terhére írt összegekről, valamint 
egyenlegéről értesíti.  

2. A 14. életévét be nem töltött Junior jogilag cselekvőképtelen, ezért nevében és helyette a 
Törvényes képviselője (szülő, gondnok, gyám) járhat el. A 14 év alatti Juniorok esetében a Junior 
számla nyitás feltétele, hogy a Törvényes képviselő és a Junior a személyazonosításra alkalmas 
okiratokat bemutassa, és a számla feletti rendelkezéshez szükséges aláírásmintát (aláírási 
címpéldányt) a Törvényes képviselő megadja. A törvényes képviselő jogállásának igazolására az 
OTP Bank jogosult a Junior születési anyakönyvi kivonatát bekérni. 

3. A 7-14 éves Junior a Junior számla szerződés megkötésével automatikusan az OTP Bank által 
kibocsátott Junior Start betéti kártya birtokosává válik. A Szerződés aláírásával a Törvényes 
képviselő hozzájárul, hogy a Junior a Kártyát a vonatkozó üzletszabályzatokban és 
hirdetményekben foglaltaknak megfelelően használhassa. A Kártyával kapcsolatban a jelen 
Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Betéti Kártya 
Üzletszabályzatban és a Lakossági forint alapú kártyákról szóló Hirdetményben foglaltak az 
irányadóak. 

4. Egy Junior az OTP Banknál egy időben egy Junior számla szerződéssel rendelkezhet. 

5. A 14 év alatti korosztály Junior számláira vonatkozó kondíciókat a Lakossági fizetési számlák 
(bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló hirdetmény tartalmazza. 

III.3.2.  A Junior számla feletti rendelkezés módja 

1. A Junior számlához Társtulajdonos nem kapcsolódhat.  

2. A Junior számla felett a Törvényes képviselő – a jogszabályban foglalt esetek kivételével – 
szabadon, a számla egyenlegének erejéig rendelkezhet. Meghatalmazott, törvényes képviselő 
kártyát nem igényelhet. 

3. A kiskorú Számlatulajdonos a Junior számlája felett önállóan rendelkezni a Junior Start kártyájával 
végzett tranzakciók révén az összesített napi limit összegéig, valamint OTPdirekt szolgáltatáson 
keresztül a mindenkor hatályos Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzatban és A lakossági ügyfelek 
részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben meghatározott tranzakciók 
vonatkozásában jogosult. A számla feletti egyéb rendelkezésre kizárólag a Törvényes 
képviselőjével együtt jogosult.  

4. Junior számlához Társkártya birtokos nem jelölhető meg. 

III.3.3. Számlán lebonyolítható forgalmak 

1. A Junior a Limit összegéig kártyájával, a Törvényes képviselő pedig a személyazonosításra 
alkalmas okirat bemutatásával a számla egyenleg erejéig vehet fel személyesen a Junior 
számláról készpénzt az OTP Bank fiókjaiban. 
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2. A Kártyával végezhető tranzakciókat a mindenkor hatályos Betéti Kártya Üzletszabályzat 
tartalmazza. 

3. A Junior Törvényes képviselője átutalási megbízást meghatározott napra (egyszeri vagy 
folyamatos érvénnyel) kizárólag OTP Banknál vezetett számla javára jogosult adni. 

4. Csoportos beszedési megbízás kizárólag a Groupama Biztosító Zrt., mint jogosult részére, Junior 
Biztosításra, valamint Bankkártya Baleset Biztosításra vonatkozóan adható.  

5. Junior számla javára csoportos jóváírás (jövedelem átutalás) nem érkezhet. Az OTP Bank a 
számlára belföldi forint pénzforgalomban felhatalmazó levélen alapuló beszedésre, 
váltóbeszedésre és okmányos meghitelezésre (akkreditív) irányuló megbízást nem fogad be. 

III.3.4. OTPdirekt szolgáltatások 

1. A 7 év alatti korosztálynál a számlához nem kapcsolódik betéti kártya, ezért az OTPdirekt 
szolgáltatások sem vehetők igénybe, továbbá a számla meglévő, más számlához kapcsolódó 
Lakossági OTPdirekt szerződés esetében sem vonható be a számlakörbe. 

2. A 7-14 évesek Junior számlájához és az OTP Junior Start bankkártyához kapcsolódó OTPdirekt 
szolgáltatásokra – a jelen Üzletszabályzatban egyéb módon nem szabályozott eseteket kivéve – a 
mindenkor hatályos Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzatban foglaltak az irányadók.  

3. A Lakossági OTPdirekt szerződés megkötésére a 7-14 éves Juniorok esetében a Törvényes 
képviselő jogosult. 

4. Az OTP Junior Start Kártyához is kapcsolódó OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges 3 jegyű azonosító szám, a TeleKód nem változtatható meg. Az 
OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás igénybevételére a Junior és a Törvényes képviselő 
egyaránt jogosult. 

5. Az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás igénybevételére – külön szerződés megkötését 
követően – a Törvényes képviselő jogosult. A Kártya napi összesített limitét – a Hirdetményben 
meghatározott díj ellenében – a Törvényes képviselő a telefonos ügyintézői szolgáltatás 
igénybevételével megváltoztathatja. Az OTP Bank a Limit módosítását három banki munkanapon 
belül vállalja végrehajtani. 

6. Az adott számlára vonatkozóan az OTPdirekt szolgáltatás igénybevételével a mindenkor hatályos 
A lakossági ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben 
meghatározott tranzakciók végezhetőek.  

7. A 7-14 éves korosztály Junior számlája a Törvényes képviselő számlakörébe a mindenkor 
hatályos Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzatban meghatározott jogosultsággal vonható be. 

8. Amennyiben a Junior a 14. életévét betöltötte és a Törvényes képviselő beleegyezésével Junior 
számlára vonatkozóan saját nevében szerződést köt (jogfolytonos szerződésmódosítás), az OTP 
Bank a szerződésmódosítással egyidejűleg a Törvényes képviselő által korábban – a Junior 
számlájához kapcsolódóan – kötött Lakossági OTPdirekt szerződést felmondja. A Lakossági 
OTPdirekt szerződés megkötésére – a szerződésmódosítással létrejött Junior számla 
vonatkozásában – a mindenkori Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat rendelkezései az 
irányadók. 

III.3.5. Számlakivonat 

1. A 7. év alatti korosztály számlája esetében, mivel a számlához nem kapcsolódik betéti kártya, az 
OTP Bank honlapjáról való kivonat lekérdezés szolgáltatás nem vehető igénybe.  

2. Amennyiben a 7-14 év közötti Junior számlájához nem kapcsolódik betéti kártya, az OTP Bank 

honlapjáról a bankkártyával történő kivonat lekérdezés szolgáltatás nem vehető igénybe.  

III.3.6. Folyószámlahitel  

1. A 14 év alatti korosztály Junior számlájához Folyószámlahitel nem kapcsolódhat. 
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III.4. Junior számla a 14 év feletti korosztály számára 

III.4.1. Általános rendelkezések  

1. Az OTP Bank a 14. életévét betöltött, de 18. életévét még be nem töltött természetes személy 
(továbbiakban: Junior) részére Junior számlát nyit, melyen a Junior rendelkezésére álló 
pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, azok terhére a kifizetési és átutalási, továbbá a számla 
javára szóló befizetési és átutalási megbízásokat teljesíti, valamint a Juniort a számlája javára és 
terhére írt összegekről, valamint egyenlegéről értesíti.  A Junior számla igénybevételére a 
Számlatulajdonos 2016.12.12-ét megelőzően kötött szerződések esetén a Számlatulajdonos 24 
éves koráig, 2016.12.12-én vagy azt követően kötött szerződések esetén a Számlatulajdonos 18 
éves koráig biztosít lehetőséget. 

2. A 14 év feletti korosztály Junior számláira vonatkozó kondíciókat az alábbi hirdetmények 
tartalmazzák: 

 2016.12.12-ig megkötött Junior szerződések esetén: a Lakossági fizetési számlák 
(bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetmény. 

 2016.12.12-én vagy azt követően megkötött Junior szerződések, valamint a 2016.11.14-
2016.12.12. között a 1131 Budapest, Babér u. 9. sz. alatti bankfiókban kötött Junior 
szerződések esetén: a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól szóló 
Hirdetmény. 

3. A Junior számla megnyitásának feltétele, hogy a Junior személyazonosítására alkalmas okiratát 
bemutassa, és a számla feletti rendelkezéshez szükséges aláírásmintáját (aláírási címpéldányát) 
megadja. A 14-18 év közötti jogilag korlátozottan cselekvőképes Juniorral kötött Junior számla 
szerződés érvényességi feltétele, hogy a Junior törvényes képviselője a szerződés aláírásával a 
jogviszony létesítéséhez beleegyezését adja. A törvényes képviselő jogállásának igazolására az 
OTP Bank jogosult a Junior születési anyakönyvi kivonatát bekérni. A Junior a Junior számla 
szerződés megkötésével automatikusan az OTP Bank által kibocsátott Junior betéti kártya 
birtokosává válik. A Kártyával kapcsolatban a jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott 
kérdésekben a mindenkor hatályos Betéti Kártya Üzletszabályzatban és a Lakossági forint alapú 
kártyákról szóló Hirdetményben foglaltak az irányadóak. 

4. 2016.12.12-től kötött Junior számla szerződések esetén a keretszerződés megkötésekor a 
Számlatulajdonos az alábbi termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan köt szerződést: 

 Junior Számla: a számlacsomag forgalmazó alap számlája, mely a pénzforgalom 
lebonyolítására, lekötött betét elhelyezésére szolgál, 

 Betéti főkártya: a Junior Számlához kapcsolódik egy darab Junior típusú betéti kártya, 

 OTPdirekt szolgáltatás.  

Amennyiben a Betéti Kártya Üzletszabályzat hatályos rendelkezései nem teszik lehetővé a 
Számlatulajdonos részére betéti kártya rendelkezésre bocsátását, akkor a szerződés a 
Számlatulajdonos nevére szóló betéti kártya igénylése nélkül is megkötésre kerül. 

5. Egy Junior az OTP Banknál egy időben egy Junior számla szerződéssel rendelkezhet. 

6. 2016.12.12-től kötött Junior számla szerződések esetén Junior webKÁRTYA számla igényelhető. 
Amennyiben a Számlatulajdonos webKÁRTYA számlát igényel, akkor a webKÁRTYA számlához 
egy webKÁRTYA kötelezően kapcsolódik.  

6.1. A webKÁRTYA számlához Folyószámlahitel nem igényelhető. 

6.2. A webKÁRTYA számlán jóváírás kizárólag a Junior számláról érkezhet, terhelés internetes 
vásárlás céljából, valamint a Junior Számlára történhet a fel nem használt összeg 
visszautalásával. Ha a webKÁRTYA számlára bankon kívülről jóváírás érkezik, azt a Bank a 
Junior Számlára vezeti át. 

6.3. Amennyiben webKÁRTYA számla is kapcsolódik a Junior számlához, annak pozitív egyenlege 
után az OTP Bank kamatot nem térít. 
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6.4. A Junior számla és az opcionálisan kapcsolódó webKÁRTYA számla fedezetlensége esetén 
felszámított kamat havonta, a havi zárás alkalmával kerül elszámolásra a Junior számla 
terhére. 

III.4.2. A Junior számla feletti rendelkezés módja 

1. A 14 év feletti Junior a Junior számlája felett - a jogszabályban foglalt esetek kivételével - 
szabadon jogosult rendelkezni. A 14-18 év közötti Junior esetén a Törvényes képviselő a Junior 
számla szerződés aláírásával egyezik bele a Junior szabad rendelkezési jogosultságába. A 
korlátozottan cselekvőképes Junior nevében Törvényes képviselője is eljárhat. A Törvényes 
képviselő betéti kártyát nem birtokolhat. A korlátozottan cselekvőképes Junior számlájához 
Társtulajdonos nem kapcsolódhat. 

2. 2016.12.12-ét megelőzően kötött Junior szerződések esetén a társtulajdonosi jogviszony 
létesítését az OTP Bank a Hirdetményben közzétett díj ellenében végzi. A 2016.12.12-től kötött 
Junior szerződések esetén a számlához társtulajdonos nem kapcsolható, a számlának egy 
tulajdonosa lehet. 

3. A nagykorú Junior jogosult a számlájáról - közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
és az OTP Bankhoz eljuttatott vagy az OTP Banknál személyesen megadott - írásbeli 
nyilatkozatával elhalálozása esetére rendelkezni. 

4. A cselekvőképes Junior számlája felett harmadik személy, meghatalmazott útján is rendelkezhet. 

5. Junior számlához Társkártya birtokos nem jelölhető meg. 

III.4.3. OTPdirekt szolgáltatások 

1. A 14-24 évesek Junior számlájához kapcsolódó OTPdirekt szolgáltatásokra a mindenkor hatályos 
Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzatban foglaltak az irányadók. 

2. A Junior számla a Törvényes képviselő számlakörébe bevonható. 

III.4.4. Havi zárlati nap 

1. A 2016.12.12-ét megelőzően kötött Junior szerződések esetén a II.11 fejezetben foglalt definíció 
szerint. 

2. A 2016.12.12-től kötött Junior szerződések esetén a számlák elszámolási időszaka naptári hónap 
elsejétől a hónap utolsó napjáig tart. Zárlati nap minden tárgyhót követő hónap elseje. 

III.4.5. Folyószámlahitel 

1. Junior számlához csak 18 év felett igényelhető folyószámlahitel. 

2. A Junior számlához a mindenkor hatályos a Lakossági folyószámlahitel kamatairól, valamint díj- 
és költségtételeiről szóló Hirdetményben foglaltak szerint igényelhető folyószámlahitel.  

III.4.6. A Junior folyószámla szerződés megszüntetése 

1. A 14-18. életév közötti Junior a számlát a Törvényes képviselő írásos hozzájárulásával szüntetheti 
meg. 

2. A Junior számla szerződést, amennyiben a számla felett egyidejűleg két Junior önállóan jogosult 
rendelkezni, a Juniorok külön-külön is jogosultak megszüntetni. 

3. 2016.12.12-ét megelőzően kötött Junior szerződések esetén: 

3.1. A Junior ügyfél 24. életévének betöltésekor az OTP Bank 2010. március 26-a után a számlát 
automatikusan az OTP JUMP számlacsomag feltételei szerint kezeli, és a JUMP 
számlacsomagra vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben megjelent díjtételeket 
számolja fel.  
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3.2. Amennyiben a Junior ügyfél 24. életévét 2008. január 25 és 2010. március 26. között érte el, 
akkor a Tempó számlacsomagra vonatkozó feltételeknek és díjtételeknek megfelelően, ha 
2008. január 25-ét megelőzően töltötte be a megnevezett korhatárt, akkor a Lakossági forint 
folyószámlára vonatkozó feltételeknek és díjtételeknek megfelelően kezeli a továbbiakban az 
OTP Bank a számlát.   

4. 2016.12.12-én vagy azt követően kötött Junior szerződések esetén: amennyiben a Junior ügyfél 
betöltötte 18. életévét, az OTP Bank a számlát automatikusan a Bázis számla feltételei szerint 
kezeli és a Bázis számlára vonatkozó, mindenkor hatályos Lakossági Bázis és Junior Számla 
kamatairól és díjairól Hirdetményben megjelent díjtételeket számolja fel.  

III.4.7. A Hallgatói Junior Számlacsomagra vonatkozó kiegészítő rendelkezések 

1. A 2016.12.12-e előtt Junior számlára szerződött, 24 évnél fiatalabb Junior Számlatulajdonos 
további kedvezmények igénybevételére jogosult, amennyiben a felsőoktatási intézménynek, 
melynek hallgatója az OTP Bank Nyrt-vel érvényes keretszerződése van Felsőoktatási 
Kedvezménycsomagra vonatkozóan, valamint nyilatkozik a hallgatói rendszerben (Neptun, ETR) 
erre a célra kialakított felületen, hogy igénybe kívánja venni az OTP Bank által számára biztosított 
egyedi feltételeket, és hozzájárul adatainak OTP Bank felé történő továbbításához „A Hallgatói 
Junior Számlacsomag kiegészítő kedvezményeiről” szóló Hirdetménynek megfelelően. A Hallgatói 
Junior Számlacsomagra vonatkozó egyéb rendelkezés megegyezik a III.4.1-III.4.6 pontokban 
foglaltakkal. 
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III.5. Lakossági devizaszámla 

III.5.1. Általános rendelkezések 

1. Az OTP Bank devizabelföldi és 18. életévét betöltött devizakülföldi teljes cselekvőképességű 
magánszemély részére nyit és kezel Lakossági devizaszámlát.  

2. 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.  

3. 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).  

III.5.2. A Lakossági devizaszámla feletti rendelkezés módja 

1. Lakossági devizaszámlához Társkártya birtokos nem jelölhető meg. 

III.5.3. Megbízások adása és teljesítése 

1. A Lakossági devizaszámla javára, vagy terhére szóló megbízásokat azon devizanemre vonatkozó 
számla teljes számlaszáma megjelölésével kell megadni, amelynek javára vagy terhére a 
megbízás teljesítését kérik. A pénznemek eltérése esetén az OTP Bank a megbízást konverzióval 
teljesíti.  

2. A számlaszám megjelölése nélkül vagy hiányos számlaszámmal (de az ügyfél azonosítására 
alkalmas egyéb adatok ismeretében) az OTP Bank által számlavezetésre kijelölt devizanemben 
érkező összegeket – a Számlatulajdonos eltérő rendelkezése hiányában – az OTP Bank a 
beérkezett összeg devizanemében már megnyitott számlán írja jóvá. Amennyiben a 
Számlatulajdonos ilyen devizanemben számlát nem vezet, a befizetés vagy átutalás 
pénznemében az OTP Bank látra szóló számlát nyit, melyen a jóváírást teljesíti. Az ily módon 
megnyitott számla a Lakossági devizaszámla-szerződés részének tekintendő. 

3. A lakossági devizaszámlára készpénz-átutalási megbízással készpénzbefizetés nem teljesíthető, 
csoportos beszedési megbízásra felhatalmazás nem adható.  

4. A Számlatulajdonos devizabetét lekötésére devizanemenként adhat megbízást.  

5. Lekötés felmondásának minősül a lekötési időn belüli konverzió is. 

III.5.4. Számlaszüneteltetés 

1. Kizárólag EUR és/vagy USD devizanemű devizaszámla szüneteltetése igényelhető.  

2. Amennyiben a szüneteltett számla devizanemétől eltérő devizanemű átutalás érkezik, az EUR 
devizanemű, ennek hiányában USD devizaszámlán kerül jóváírásra. 

III.5.5. Számlakivonat 

1. A devizaszámla forgalmáról (devizanemenként elkülönítve) készített számlakivonat tartalmazza az 
egy devizaszámla szerződés keretében megnyitott valamennyi devizanemű számla adatait. Az 
OTP Bank a Lakossági devizaszámla tételes forgalmáról, valamint a számla egyenlegéről – 
amennyiben a számlán forgalom jelentkezik – havonta a havi zárlati napon, forgalom hiányában 
az év végi zárlati napon készít számlakivonatot.  

2. Devizaszámla esetében az OTP Bank honlapjáról a bankkártyával történő kivonat lekérdezés 

szolgáltatás nem vehető igénybe. 
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III.5.6. Folyószámlahitel devizaszámlához  

1. A lakossági devizaszámlához Folyószámlahitel-keret nem kapcsolódhat. 

III.5.7. Kamatok, díjak és költségek  

1. A devizaszámlán fennálló látra szóló vagy lekötött követelés után az OTP Bank kamatot térít, 

számla fedezetlenség esetén pedig kamatot számít fel, melyet a számla devizanemében ír jóvá, 

vagy terhel. A kamatok mindenkori mértékét és feltételeit az OTP Bank állapítja meg. 

A kamatszámítás módja:  

  tőke x % x mindenkori napok száma 
Kamat = ———————————————— 

  360 x 100 
 

A kamatozás szempontjából a konverzió kifizetésnek minősül.  

2. A számlafedezetlenség esetére felszámított kamat minden év december havi zárlati napján 
esedékes.  

3. A számlavezetési díj felszámítására a devizaszámlák esetében az év végi zárlati napon, vagy a 
számlaszerződésen belüli költségviselő számla megszüntetésekor kerül sor. Amennyiben a 
számlavezetési díj lakossági forintszámláról kerül kiegyenlítésre, a díjtétel terhelése a 
forintszámlán havonta történik. 

4. Amennyiben a Számlatulajdonos lakossági devizaszámlája számlavezetési díjának lakossági 
forint számláról történő kiegyenlítésére ad megbízást, a Hirdetményben megjelölt kedvezményes 
számlavezetési díj kerül felszámításra. 

5. A devizaszámlák esetében az OTP Bank a követelések kiegyenlítésénél, továbbá a 
számlavezetési díj költségének terhelésénél a devizanemeket a következő sorrendben veszi 
figyelembe: EUR, USD, CHF, CAD, GBP, SEK, BGN, JPY, CZK, NOK, PLN, TRY.  

6. Az OTP Bank az azonos devizaszámlán belül különböző devizanemű számlákhoz együttesen 
kapcsolódó költséget (számlavezetési díj, levelezési költség) egy számláról, egy összegben, a 
devizanemek előbbi pontjában leírt sorrendjében számítja fel. 

III.6. OTP Osztálypénz számla  

III.6.1. Általános rendelkezések 

1. OTP Osztálypénz számla csak a bankfiókban személyesen, általános és középiskolai osztályok 
számára nyitható meg. 

2. Az Osztálypénz számla megnyitását 18. életévét betöltött magánszemély kezdeményezheti.  

3. Számlanyitási minimum összeget a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. 

4. Osztálypénz számla kezelésének szüneteltetése nem igényelhető. 

III.6.2. Az OTP Osztálypénz számla feletti rendelkezés módja 

1. A számlának csak egy természetes személy tulajdonosa lehet. 

2. OTP Osztálypénz számlához Társkártya birtokos nem jelölhető meg. 

III.6.3. Az OTP Osztálypénz számlán lebonyolítható forgalmak 

1. A Számlatulajdonos számlakövetelése terhére csoportos beszedésre és felhatalmazáson alapuló 
beszedésre és váltóbeszedésre vonatkozó megbízás nem adható. Az OTP Bank a számlára 
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belföldi forint pénzforgalomban okmányos meghitelezésre (akkreditív) irányuló megbízást nem 
fogad be. 

2. A Számlatulajdonos átutalási megbízást meghatározott napra (egyszeri érvénnyel) jogosult adni, 
rendszeres átutalásra vonatkozó megbízást nem. 

3. A számlára való készpénzbefizetéshez készpénz-átutalási megbízás nem igényelhető. 

4. A Számlatulajdonos a személyazonosításra alkalmas okirat bemutatásával a Számla egyenleg 
erejéig vehet fel személyesen a Számláról készpénzt az OTP Bank fiókjaiban. 

5. Az OTP Osztálypénz számla összevont értékpapírszámla szerződésben, az értékpapírszámlához 
kapcsolódóan a befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások pénzforgalmának elszámolási 
számlájaként nem jelölhető meg. 

III.6.4. Folyószámlahitel Osztálypénz számlához 

1. Az OTP Osztálypénz számlához Folyószámlahitel-keret nem kapcsolódhat.  

III.6.5. Számlavezetéssel kapcsolatos rendelkezések 

1. Az OTP Osztálypénz számla elszámolási időszaka naptári hónap elsejétől a hónap utolsó napjáig 
tart. Zárlati nap minden tárgyhót követő hónap elseje. 

2. Kedvezményes csomagdíj kerül felszámításra: 

 amennyiben az osztály tanulói közül legalább 5 fő rendelkezik Junior forint folyószámlával. 

 A díjkedvezmény feltételét az OTP Bank évente jogosult felülvizsgálni, a számlavezetési 
díjkedvezményt a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. 

 A feltételek nem teljesülésekor a Hirdetményben erre az esetre meghatározott csomagdíj kerül 
felszámításra.  

III.7. Lakossági EU Alapszámla 

III.7.1. Általános rendelkezések 

1. Az EU Alapszámla részei: 

 EU Alapszámla: a számlacsomag forgalmazó alap számlája, mely a pénzforgalom 
végrehajtására, lekötött betét elhelyezésére szolgál. 

 Betéti főkártya: az EU Alapszámlához kapcsolódik egy darab betéti kártya.  

2. Az OTP Bank a 262/2016. (VIII.31) Kormányrendelet értelmében az EGT-államban tartózkodásra 
jogosult, cselekvőképes magánszemély részére biztosít EU Alapszámlát, ha a magánszemély 
nem rendelkezik Magyarországon másik pénzforgalmi szolgáltatónál vagy az OTP Banknál 
Kormányrendelet szerinti forintban vezetett fizetési számlával. A magánszemélynek a tartózkodási 
jogosultságát a jogosultságot igazoló okmány bemutatásával kell igazolnia, illetve írásban 
nyilatkoznia szükséges, hogy nem rendelkezik a Kormányrendelet szerinti fizetési számlával. 

3. Az EU Alapszámlának egy Számlatulajdonosa lehet.  

4. Az EU alapszámlához kizárólag 1 db Maestro típusú betéti kártya kapcsolódhat. Az EU 
Alapszámlához Társkártya birtokos nem jelölhető meg. 

5. Az EU Alapszámla nem szüneteltethető. 

6. Az EU Alapszámlához Folyószámlahitel nem igényelhető. 

7. Az EU Alapszámlához munkáltatói/munkavállalói ajánlat, Bizalom ajánlat és számlacsomag és 
kedvezmény elem nem vehető igénybe. 



 
OTP Bank Nyrt. • +36 1/20/30/70 366 6666 • informacio@otpbank.hu • www.otpbank.hu 
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16. • Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-041585 

 

III.7.2. Havi zárlati nap 

1. Az EU Alapszámla elszámolási időszaka naptári hónap elsejétől a hónap utolsó napjáig tart. 
Zárlati nap minden tárgyhót követő hónap elseje. 

III.7.3. Kamatok, díjak, költségek 

1. Az EU Alapszámla látra szóló kamata évente egyszer, az év utolsó zárlati napján, január 1-jén 
kerül elszámolásra. 

2. Az EU Alapszámla fedezetlensége esetén felszámított kamat havonta, a havi zárás alkalmával 
kerül elszámolásra. 

3. Az EU Alapszámla kamatait és díjait a mindenkor hatályos Hirdetmény a Lakossági EU 
Alapszámláról tartalmazza. 
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IV. MÁR NEM ÉRTÉKESÍTETT SZÁMLÁKRA/SZÁMLACSOMAGOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS 
RENDELKEZÉSEK 

1. A jelen fejezetben szereplő bankszámlákra számlanyitási, átszerződési/szerződésmódosítási 
igényt az alábbi időpontoktól nem teljesít: 

 Lakossági forint folyószámla, Lakossági Elektronikus számlacsomag, Lakossági Takarékbetét 
számla, Lakossági Aktív számlacsomag 2007. november 19-étől,  

 Lakossági Prémium számlacsomag esetében 2010. október 18-ától, 
 Lakossági Tempó -, Net -, JUMP -, Prémium Plusz -, Alap számlacsomag esetén 2016.12.12-

étől. 

2. Új OKÉ típusú bankszámla nem nyitható/igényelhető, valamint OKÉ számlákra nem lehetséges az 
átszerződés/szerződésmódosítás. 

IV.1. Lakossági Tempó Számlacsomag  

1. A számlacsomag részei: 

 Tempó számla: a számlacsomag forgalmazó alap számlája, mely a pénzforgalom 
lebonyolítása, lekötött betét elhelyezésére szolgál, 

 Betéti főkártya (nem a szerződéskötés feltétele): a Tempó számlához kapcsolódik egy darab 
betéti kártya. 
 

2. Az OTP Bank a 18. életévét betöltött magánszemély részére biztosít Tempó számlacsomagot.  

3. Társtulajdonost a Hirdetményben közzétett díj ellenében lehet a számlához jelölni.  

4. A Tempó számlához – a számlacsomag részét képező betéti kártya mellett – egyéb, a Lakossági 
forint számlához igényelhető forint alapú betéti kártya is tartozhat, ha a Számlatulajdonos teljesíti 
az adott bankkártyához jutás feltételeit.  

5. A Tempó számlacsomag csomagdíj ellenében vehető igénybe. Kedvezményes csomagdíj kerül 
felszámításra az alábbi feltételek teljesülésekor: 

 ha a havi vizsgálatot megelőző két hónapban (havi zárlati napot megelőző második hónap 16-

a és havi zárlati napot megelőző 15-e között) legalább egyszer érkezett jövedelem a 

számlára, és/vagy azon Devizaszámlá(k)ra, melynek költségviselő számlájaként az adott 

Tempó számla van megjelölve, vagy ugyanebben az időszakban legalább havi átlag (napi 

záró egyenlegek átlaga) 150 000 Ft a látra szóló egyenleg, és 

 ha a havi vizsgálatot megelőző két hónapban (havi zárlati napot megelőző második hónap 16-

a és havi zárlati napot megelőző 15-e között) legalább 1 db élő (teljesült) csoportos beszedési 

megbízás (kivéve, a mindenkor hatályos Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól 

és díjairól szóló Hirdetményben közzétett „Egyéb beszedések” közé sorolt tételek, valamint a 

hitelkártyához kapcsolódó beszedések) történik a számlán, vagy ha a havi vizsgálatot 

megelőző két hónapban (havi zárlati napot megelőző második hónap 16-a és havi zárlati 

napot megelőző 15-e között) legalább 2 db kártyás vásárlás történik a számlán. 

6. A díjkedvezmény feltételét az OTP Bank évente jogosult felülvizsgálni, a számlavezetési 
díjkedvezményt a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. 

7. A feltételek nem teljesülésekor a Hirdetményben erre az esetre meghatározott csomagdíj kerül 
felszámításra.  

8. A Számlatulajdonos további kedvezmények igénybevételére jogosult, amennyiben 

a. munkáltatójának az OTP Bank Nyrt.-vel érvényes együttműködési megállapodása van Arany, 
Platina, Gyémánt vagy Munkavállalói ajánlatra vonatkozóan és jövedelme a lakossági Tempó 
Számlacsomagra érkezik a szerződött munkáltatótól az „OTP Munkavállalói ajánlatról”, „A 
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munkáltatói Arany ajánlatról”, „A munkáltatói Platina ajánlatról”, valamint „A munkáltatói 
Gyémánt ajánlatról” szóló Hirdetményeknek megfelelően, vagy 
 

b. azon szakszervezetnek, melyben tagsággal rendelkezik az OTP Bank Nyrt.-vel érvényes 
együttműködési megállapodása van Arany, Platina vagy Munkavállalói ajánlatra vonatkozóan 
és jövedelme a lakossági Tempó Számlacsomagra érkezik az „OTP Munkavállalói ajánlatról”, 
„A munkáltatói Arany ajánlatról szakszervezeti tag ügyfelek számára”, valamint „A munkáltatói 
Platina ajánlatról szakszervezeti tag ügyfelek számára” szóló Hirdetményeknek megfelelően. 
 

9. A Számlatulajdonos jogosult a mindenkor hatályos Bizalom ajánlatról szóló Hirdetményben 
foglaltak szerint Bizalom ajánlat vagy családi kedvezmény igénybevételére. 

 

IV.1.1. Folyószámlahitel 

1. A Tempó Számlacsomaghoz a mindenkor hatályos a Lakossági folyószámlahitel kamatairól, 
valamint díj- és költségtételeiről szóló Hirdetményben foglaltak szerint igényelhető 
Folyószámlahitel. 

IV.2. Lakossági Net Számlacsomag  

IV.2.1. Általános rendelkezések 

1. A Net számlacsomag különböző célokat szolgáló számlákat, bankkártyákat és a számlákhoz 
igénybe vehető elektronikus szolgáltatásokat tartalmazó komplex számlacsomag. A 
számlacsomag kötelező tartalmi elemei: 

 Net számla: a számlacsomag forgalmazó alap számlája, mely a pénzforgalom 
lebonyolítására, lekötött betét elhelyezésére szolgál. 

 Net WebKÁRTYA számla: az internetes vásárlásokhoz szükséges fedezet biztosítására 
szolgáló számla, amelyhez a számlacsomag keretében webKÁRTYA kapcsolódik. 

 Betéti főkártya: a Net számlához kapcsolódik egy darab betéti kártya.  

 WebKÁRTYA: fizikailag legyártásra nem kerülő MasterCard típusú betéti kártya, amely 
kizárólag internetes vásárlások végzésére alkalmas. 

 OTPdirekt telefonos ügyintézői és internetes szolgáltatás: az OTPdirekt szolgáltatáscsomag 
egészére érvényesen.  

Az OTPdirekt szolgáltatáscsomagba opcionálisan választható valamennyi OTPdirekt kiegészítő 
szolgáltatás. 

2. Az OTP Bank a 18. életévét betöltött magánszemély részére biztosít Net számlacsomagot.  

3. Társtulajdonost a Hirdetményben közzétett díj ellenében lehet a számlához jelölni.  

4. A Net számlához – a számlacsomag részét képező betéti kártya mellett – egyéb, a Lakossági 
forint számlához igényelhető forint alapú betéti kártya is tartozhat, ha a Számlatulajdonos teljesíti 
az adott betéti kártyához jutás feltételeit.  

5. A Net webKÁRTYA számlához legfeljebb a Számlatulajdonosok számának megfelelő számú, de 
legalább egy webKÁRTYA tartozik.  

6. Ha a Számlatulajdonos az értesítéstől számított 30 napon belül nem veszi át a számlacsomag 
részét képező bankkártyát, úgy az OTP Banknak jogában áll a Net számlacsomag szerződést 30 
napos határidővel felmondani. 

7. Két Számlatulajdonos esetén a Lakossági OTPdirekt szerződést tulajdonosonként külön-külön 
szükséges megkötni. Amennyiben valamelyik Számlatulajdonos nem rendelkezik bankkártyával, 
úgy az OTPdirekt szerződést ezen Számlatulajdonos esetében kizárólag az internetes 
alapcsatorna vonatkozásában szükséges megkötni. 
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8. Az OTPdirekt szerződés megkötését követően a Számlatulajdonos(ok) a Net számlához 
kapcsolódó bármely bankkártyájával(jukkal) igénybe veheti(k) az OTPdirekt telefonos 
szolgáltatásait. Az OTPdirekt internetes szolgáltatás igénybevételét a szerződés megkötésétől 
biztosítja az OTP Bank. 

9. A Net WebKÁRTYA számlához Folyószámlahitel nem igényelhető. 

IV.2.2. A Net számlacsomagon lebonyolítható forgalmak 

1. Bankon kívüli átutalás, felhatalmazó levélen alapuló beszedés, váltó- és csoportos beszedés, 
valamint okmányos meghitelezésre vonatkozó megbízás kizárólag a Net Számlacsomag Net 
számlája terhére adható. 

2. Lekötött betét és értékpapírszámla a számlacsomag számlái közül kizárólag a Net számlához 
kapcsolódhat. 

3. A Net webKÁRTYA számlán jóváírás kizárólag a Net Számláról érkezhet, terhelés internetes 
vásárlás céljából, valamint a Net Számlára történhet a fel nem használt összeg visszautalásával. 
Ha a webKÁRTYA számlára bankon kívülről jóváírás érkezik, azt a Bank a Net Számlára vezeti át. 

IV.2.3. Havi zárlati nap 

1. A Net számlacsomag számláinak elszámolási időszaka naptári hónap elsejétől a hónap utolsó 
napjáig tart. Zárlati nap minden tárgyhót követő hónap elseje. 

IV.2.4. Számlakivonat 

1. Az OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül a Net számlacsomag számláinak forgalma 
számlakivonat formátumban is megtekinthető és kinyomtatható a lakossági OTPdirekt 
szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatban meghatározott visszamenőleges időtartamra. 

2. A Net számla esetében az OTP Bank honlapjáról a bankkártyával történő kivonat lekérdezés 
szolgáltatás nem vehető igénybe, az elektronikus kivonat a számlacsomaghoz tartozó OTPdirekt 
internetes szolgáltatáson keresztül érhető el.  

IV.2.5. Folyószámlahitel 

1. A Net Számlacsomaghoz a mindenkor hatályos a Lakossági folyószámlahitel kamatairól, valamint 
díj- és költségtételeiről szóló Hirdetményben foglaltak szerint igényelhető Folyószámlahitel. 

IV.2.6. Kamatok, díjak, költségek 

1. A Net webKÁRTYA számla pozitív egyenlege után az OTP Bank kamatot nem térít.  

2. A Net számla és a Net webKÁRTYA számla fedezetlensége esetén felszámított kamat havonta, a 
havi zárás alkalmával kerül elszámolásra a Net számla terhére. 

3. A Net Számlacsomag csomagdíj ellenében vehető igénybe. Kedvezményes csomagdíj kerül 
felszámításra az alábbi feltételek teljesülésekor: 

a. ha a havi vizsgálatot megelőző 2 hónapban (havi zárlati napot megelőző második hónap 16-a 
és havi zárlati napot megelőző 15-e között) legalább egyszer érkezett jövedelem a számlára, 
és/vagy azon Devizaszámlá(k)ra, melynek költségviselő számlájaként az adott Net számla 
van megjelölve,vagy ugyanebben az időszakban legalább havi átlag (napi záró egyenlegek 
átlaga) 150 000 Ft a látra szóló egyenleg, és 

 ha a tárgyhót megelőző 3 hónapban (havi zárlati napot megelőző harmadik hónap 16-a és 
havi zárlati napot megelőző 15-e között) történt legalább 1 napon azonosított bejelentkezés az 
OTPdirekt szolgáltatások valamelyikébe (OTPdirekt telefonos ügyintézői, vagy OTPdirekt 
internetes, vagy OTPdirekt SmartBank, vagy OTPdirekt SmartBróker). 

A díjkedvezmény feltételét az OTP Bank évente jogosult felülvizsgálni, a számlavezetési 
díjkedvezményt a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. 
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A feltételek nem teljesülésekor a Hirdetményben erre az esetre meghatározott csomagdíj kerül 
felszámításra.  

4. A Számlatulajdonos további kedvezmények igénybevételére jogosult, amennyiben 

a. munkáltatójának az OTP Bank Nyrt.-vel érvényes együttműködési megállapodása van Arany, 
Platina, Gyémánt vagy Munkavállalói ajánlatra vonatkozóan és jövedelme a lakossági Net 
Számlacsomagra érkezik a szerződött munkáltatótól az „OTP Munkavállalói ajánlatról”, „A 
munkáltatói Arany ajánlatról”, „A munkáltatói Platina ajánlatról”, valamint „A munkáltatói 
Gyémánt ajánlatról” szóló Hirdetményeknek megfelelően, vagy 
 

b. azon szakszervezetnek melyben tagsággal rendelkezik az OTP Bank Nyrt.-vel érvényes 
együttműködési megállapodása van Arany, Platina vagy Munkavállalói ajánlatra vonatkozóan 
és jövedelme a lakossági Net Számlacsomagra érkezik az „OTP Munkavállalói ajánlatról”, „A 
munkáltatói Arany ajánlatról szakszervezeti tag ügyfelek számára”, valamint „A munkáltatói 
Platina ajánlatról szakszervezeti tag ügyfelek számára” szóló Hirdetményeknek megfelelően. 
 

5. A Számlatulajdonos jogosult a mindenkor hatályos Bizalom ajánlatról szóló Hirdetményben 
foglaltak szerint Bizalom ajánlat vagy családi kedvezmény igénybevételére. 

IV.3. Lakossági Prémium Plusz Számlacsomag  

IV.3.1. Általános rendelkezések 

1. A Prémium Plusz számla különböző célokat szolgáló számlákat, bankkártyákat és a számlákhoz 
igénybe vehető elektronikus szolgáltatásokat tartalmazó komplex számlacsomag. A 
számlacsomag kötelező tartalmi elemei: 

 Prémium Plusz számla: a számlacsomag forgalmazó alap számlája, mely a pénzforgalom 
lebonyolítására, lekötött betét elhelyezésére szolgál. 

 Prémium Plusz Megtakarítási számla: sávos kamatozású, határozatlan futamidejű 
megtakarítási lehetőséget kínáló elkülönített számla. 

 Betéti főkártya: a Prémium Plusz számlához kapcsolódik egy darab betéti kártya.  

 OTPdirekt telefonos ügyintézői és internetes szolgáltatás: az OTPdirekt szolgáltatáscsomag 
egészére érvényesen.  

Az OTPdirekt szolgáltatáscsomagba opcionálisan választható valamennyi OTPdirekt kiegészítő 
szolgáltatás. 
 

2. A számlacsomag opcionálisan választható eleme: 

 Prémium Plusz WebKÁRTYA számla: az internetes vásárlásokhoz szükséges fedezet 
biztosítására szolgáló számla, amelyhez webKÁRTYA kapcsolódik. 

 WebKÁRTYA: fizikailag legyártásra nem kerülő MasterCard típusú betéti kártya, amely 
kizárólag internetes vásárlások végzésére alkalmas. 

 Hitelkártya: a Prémium Plusz számlához opcionálisan választható hitelkártya a mindenkor 
hatályos „Hirdetmény a hitelkártya termékről 2012. április 2 előtt kötött szerződések esetén” 
és a „Hirdetmény a hitelkártya termékről 2012. április 2 után kötött szerződések esetén” 
dokumentumokban foglalt feltételek mellett. 

3. Az OTP Bank a 18. életévét betöltött magánszemély részére biztosít Prémium Plusz 
számlacsomagot.  

4. Társtulajdonost a Hirdetményben közzétett díj ellenében lehet a számlához jelölni. 

5. A Prémium Plusz számlához – a számlacsomag részét képező betéti kártya mellett – egyéb, a 
Lakossági forintszámlához igényelhető forint alapú betéti kártya is tartozhat, ha a 
Számlatulajdonos teljesíti az adott betéti kártyához jutás feltételeit.  
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6. Prémium Plusz Megtakarítási számlához betéti kártya nem kapcsolódik. 

7. A számlához Prémium Plusz webKÁRTYA számla - igény esetén - kapcsolható. Amennyiben a 
Számlatulajdonos Prémium Plusz webKÁRTYA számlát igényel, akkor a Prémium Plusz 
webKÁRTYA számlához legfeljebb a Számlatulajdonosok számának megfelelő számú, de 
legalább egy webKÁRTYA kötelezően kapcsolódik. 

8. Ha a Számlatulajdonos az értesítéstől számított 30 napon belül nem veszi át a számlacsomag 
részét képező bankkártyát, úgy az OTP Banknak jogában áll a Prémium Plusz számlacsomag 
szerződést 30 napos határidővel felmondani. 

9. Két Számlatulajdonos esetén a Lakossági OTPdirekt szerződést tulajdonosonként külön-külön 
szükséges megkötni. Amennyiben valamelyik Számlatulajdonos nem rendelkezik bankkártyával, 
úgy az OTPdirekt szerződést ezen Számlatulajdonos esetében kizárólag az internetes 
alapcsatorna vonatkozásában szükséges megkötni. 

10. Az OTPdirekt szerződés megkötését követően a Számlatulajdonos(ok) a Prémium Plusz 
számlához kapcsolódó bármely bankkártyájával(jukkal) igénybe veheti(k) az OTPdirekt telefonos 
szolgáltatásait. Az OTPdirekt internetes szolgáltatás igénybevételét a szerződés megkötésétől 
biztosítja az OTP Bank.  

11. Prémium Plusz Megtakarítási és Prémium Plusz webKÁRTYA számlához Folyószámlahitel nem 
igényelhető. 

IV.3.2. A Prémium Plusz számlacsomagon lebonyolítható forgalmak 

1. Bankon kívüli átutalás, felhatalmazó levélen alapuló beszedés, váltó- és csoportos beszedés, 
valamint okmányos meghitelezésre vonatkozó megbízás kizárólag a Prémium Plusz 
Számlacsomag Prémium Plusz számlája terhére adható. 

2. Lekötött betét és értékpapírszámla a számlacsomag számlái közül kizárólag a Prémium Plusz 
számlához kapcsolódhat. 

3. A Prémium Plusz Megtakarítási számla feltöltésére, valamint az onnan történő visszavezetésre 
kizárólag a Prémium Plusz számla szolgál. Közvetlen készpénz befizetésére és felvételére a 
számla nem alkalmas. Ha a Megtakarítási számlára bankon kívülről jóváírás érkezik, azt a Bank a 
Prémium Plusz Számlára vezeti át. 

4. A Prémium Plusz webKÁRTYA számlán jóváírás kizárólag a Prémium Plusz Számláról érkezhet, 
terhelés internetes vásárlás céljából, valamint a Prémium Plusz Számlára történhet a fel nem 
használt összeg visszautalásával. Ha a webKÁRTYA számlára bankon kívülről jóváírás érkezik, 
azt a Bank a Prémium Plusz Számlára vezeti át. 

IV.3.3. Havi zárlati nap 

1. A Prémium Plusz számlacsomag számláinak elszámolási időszaka naptári hónap elsejétől a 
hónap utolsó napjáig tart. Zárlati nap minden tárgyhót követő hónap elseje. 

IV.3.4. Számlakivonat 

1. Az OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül a Prémium Plusz számlacsomag számláinak 
forgalma számlakivonat formátumban is megtekinthető és kinyomtatható a lakossági OTPdirekt 
szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatban meghatározott visszamenőleges időtartamra. 

2. A Prémium Plusz számla esetében az OTP Bank honlapjáról a bankkártyával történő kivonat 
lekérdezés szolgáltatás nem vehető igénybe, az elektronikus kivonat a számlacsomaghoz tartozó 
OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül érhető el. 

IV.3.5. Folyószámlahitel 

1. A Prémium Plusz Számlacsomaghoz a mindenkor hatályos a Lakossági folyószámlahitel 
kamatairól, valamint díj- és költségtételeiről szóló Hirdetményben foglaltak szerint igényelhető 
Folyószámlahitel. 
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IV.3.6. Kamatok 

1. A Prémium Plusz Megtakarítási számlán elhelyezett összeg után az OTP Bank sávos, napi 
kamatot térít, amely a negyedév utolsó zárlati napján kerül jóváírásra a Prémium Plusz 
Megtakarítási számlán. A kamat mértékét a mindenkor érvényes Hirdetmény tartalmazza. 

2. A Prémium Plusz webKÁRTYA számla pozitív egyenlege után az OTP Bank kamatot nem térít.  

3. A Prémium Plusz számla, a Prémium Plusz Megtakarítási számla és a Prémium Plusz 
webKÁRTYA Számla fedezetlensége esetén felszámított kamat havonta, a havi zárás alkalmával 
kerül elszámolásra a Prémium Plusz számla terhére. 

IV.3.7. Díjak 

1. A Prémium Plusz Megtakarítási számla költségviselője a Prémium Plusz számla, tehát a számlán 
végzett díjköteles tranzakciók a Prémium Plusz számla terhére kerülnek elszámolásra. 

2. A Lakossági Prémium Plusz Számlacsomag csomag csomagdíj ellenében vehető igénybe. 
Kedvezményes csomagdíj kerül felszámításra az alábbi feltételek teljesülésekor: 

 ha a Számlatulajdonos(ok) OTP Banknál vezetett számláin elhelyezett megtakarítás (lekötött 
egyenlegek, értékpapírszámla (portfolió értékelési áron számítva), Deviza számla (napi közép 
árfolyamon számítva), Tartós Befektetési Betétszámla, Tartós Befektetési Értékpapír-számla 
(portfolió értékelési áron számítva), Nyugdíj-előtakarékossági Számla (portfolió értékelési áron 
számítva), számlacsomaghoz kapcsolódó megtakarítási számla, egyenlege összesen) napi 
záró egyenlegének átlaga a hónap végi zárást megelőző 3 hónapból (havi zárlati napot 
megelőző harmadik hónap 16-a és havi zárlati napot megelőző 15-e között) 2 hónapban 
meghaladta 18 és 35 év közötti Számlatulajdonos(ok) esetében a 2 millió Ft-ot, 35 év feletti 
Számlatulajdonos(ok) esetében az 5 millió Ft-ot, vagy 

 ha a havi vizsgálatot megelőző 3 hónapból (havi zárlati napot megelőző harmadik hónap 16-a 
és a havi zárlati napot megelőző 15-e között) 2 hónapban havonta 18 és 35 év közötti 
Számlatulajdonos(ok) esetében minimum 200 000 Ft, 35 év feletti Számlatulajdonos(ok) 
esetében minimum 350 000 Ft nettó jövedelem érkezett a számlára, és/vagy azon 
Devizaszámlá(k)ra (deviza vételi árfolyamon számítva), melynek költségviselő számlájaként 
az adott Prémium Plusz számla van megjelölve. 

2.1. Több Számlatulajdonos esetén életkor szempontjából mindig a magasabb életkor az irányadó. 

2.2. Új számlanyitás, valamint Prémium Plusz számlacsomagra történő szerződésmódosítás esetén 
a számlanyitást vagy szerződésmódosítást követő, a mindenkor hatályos Hirdetményben 
feltüntetett időszakban a fenti feltételek teljesülésétől függetlenül kedvezményes 
számlavezetési díj kerül felszámításra (Türelmi időszak). 

2.3. A Türelmi időszakot követően a kedvezményes csomagdíj feltételek első teljesülésétől 
számítva (ameddig nem teljesülnek a feltételek, nem kedvezményes csomagdíj kerül 
felszámításra), a mindenkor hatályos Hirdetményben feltüntetett időszakban a fenti feltételek 
teljesülésétől függetlenül kedvezményes számlavezetési díj kerül felszámításra (Kedvezmény 
időszak). 

2.4. A Kedvezmény időszakot követően a kedvezményes csomagdíj feltételek teljesítése esetén a 
havidíj kedvezményes, a díjkedvezmény feltételek nem teljesítése esetén nem kedvezményes. 
Így a kedvezmény időszak után a havidíj havonta változó lehet. 

2.5. A díjkedvezmény feltételét az OTP Bank évente jogosult felülvizsgálni. A számlavezetési 
díjkedvezményt a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. 

2.6. A feltételek nem teljesülésekor a Hirdetményben erre az esetre meghatározott csomagdíj kerül 
felszámításra.  

3. A Számlatulajdonos további kedvezmények igénybevételére jogosult, amennyiben 

a. munkáltatójának az OTP Bank Nyrt.-vel érvényes együttműködési megállapodása van Arany, 
Platina, Gyémánt vagy Munkavállalói ajánlatra vonatkozóan és jövedelme a lakossági 
Prémium Plusz Számlacsomagra érkezik a szerződött munkáltatótól az „OTP Munkavállalói 
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ajánlatról”, „A munkáltatói Arany ajánlatról”, „A munkáltatói Platina ajánlatról”, valamint „A 
munkáltatói Gyémánt ajánlatról” szóló Hirdetményeknek megfelelően, vagy 
 

b. azon szakszervezetnek melyben tagsággal rendelkezik az OTP Bank Nyrt.-vel érvényes 
együttműködési megállapodása van Arany, Platina vagy Munkavállalói ajánlatra vonatkozóan 
és jövedelme a lakossági Prémium Plusz Számlacsomagra érkezik az „OTP Munkavállalói 
ajánlatról”, „A munkáltatói Arany ajánlatról szakszervezeti tag ügyfelek számára”, valamint „A 
munkáltatói Platina ajánlatról szakszervezeti tag ügyfelek számára” szóló Hirdetményeknek 
megfelelően. 

 
4. A türelmi időszak kedvezménye a munkáltatói/munkavállalói Prémium Plusz Számlacsomag 

esetében is fennáll, vagyis új számlanyitás, valamint munkáltatói/munkavállalói Prémium Plusz 
számlacsomagra történő szerződés módosítás esetén a számlanyitást vagy szerződésmódosítást 
követő (a számlanyitás/szerződésmódosítás hónapját is beleszámítva) 3 hónapban (3 havi zárás 
alkalmával), a IV.3.7 alfejezet 2. pontjában meghatározott üzletági feltételek teljesülésétől 
függetlenül kedvezményes számlavezetési díj kerül felszámításra.  

5. A Számlatulajdonos jogosult a mindenkor hatályos Bizalom ajánlatról szóló Hirdetményben 

foglaltak szerint Bizalom ajánlat vagy családi kedvezmény igénybevételére. 
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IV.4. JUMP Számlacsomag 

IV.4.1. Általános rendelkezések 

1. A JUMP számlacsomag 18 és 28 év közötti magánszemély számára kialakított számlacsomag.  

2. A számlacsomag kötelező tartalmi elemei: 

 JUMP számla: a számlacsomag forgalmazó alap számlája, mely a pénzforgalom 
lebonyolítására, lekötött betét elhelyezésére szolgál. 

 Betéti főkártya: a JUMP számlához kapcsolódik egy darab betéti kártya. 

3. A számlacsomag opcionálisan választható eleme: 

 JUMP webKÁRTYA számla a hozzá kapcsolódó webKÁRTYÁ(k)val. 

4. Egy Számlatulajdonos az OTP Banknál egy időben egy JUMP számla szerződéssel rendelkezhet. 

5. Társtulajdonost a Hirdetményben közzétett díj ellenében lehet a számlához kapcsolni. 

6. A számlához JUMP webKÁRTYA számla - igény esetén - kapcsolható. Amennyiben a 
Számlatulajdonos JUMP webKÁRTYA számlát igényel, akkor a JUMP webKÁRTYA számlához 
legfeljebb a Számlatulajdonosok számának megfelelő számú, de legalább egy webKÁRTYA 
kötelezően kapcsolódik. 

7. Ha a Számlatulajdonos az értesítéstől számított 30 napon belül nem veszi át a számlacsomag 
részét képező bankkártyát, úgy az OTP Banknak jogában áll a JUMP számlacsomag szerződést 
30 napos határidővel felmondani. 

8. A JUMP számlához – a számlacsomag részét képező betéti kártya mellett – egyéb, a Lakossági 
forint számlához igényelhető forint alapú betéti kártya is tartozhat, ha a Számlatulajdonos teljesíti 
az adott betéti kártyához jutás feltételeit.  

9. Két Számlatulajdonos esetén a Lakossági OTPdirekt szerződést tulajdonosonként külön-külön 
szükséges megkötni.  

10. Az OTPdirekt szerződés megkötését követően a Számlatulajdonos(ok) a JUMP számlához 
kapcsolódó bármely bankkártyájával(jukkal) igénybe veheti(k) az OTPdirekt telefonos 
szolgáltatásait. Az OTPdirekt internetes szolgáltatás igénybevételét a szerződés megkötésétől 
biztosítja az OTP Bank. 

11. A JUMP WebKÁRTYA számlához Folyószámlahitel nem igényelhető. 

IV.4.2. JUMP számlacsomagon lebonyolítható forgalmak 

1. Kizárólag JUMP számlacsomag JUMP számlája terhére adható bankon kívüli átutalás, 
felhatalmazó levélen alapuló beszedés, váltó- és csoportos beszedés, valamint okmányos 
meghitelezésre vonatkozó megbízás. 

2. Lekötött betét és értékpapírszámla a számlacsomag számlái közül kizárólag a Jump számlához 
kapcsolódhat 

3. A JUMP webKÁRTYA számlán jóváírás kizárólag a JUMP számláról érkezhet, terhelés internetes 
vásárlás céljából, valamint a JUMP Számlára történhet a fel nem használt összeg 
visszautalásával. Ha a webKÁRTYA számlára bankon kívülről jóváírás érkezik, azt a Bank a Jump 
Számlára vezeti át. 

IV.4.3. Havi zárlati nap 

1. A Jump számlacsomag számláinak elszámolási időszaka naptári hónap elsejétől a hónap utolsó 
napjáig tart. Zárlati nap minden tárgyhót követő hónap elseje. 
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IV.4.4. Számlakivonat 

1. Az OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül a JUMP számlacsomag számláinak forgalma 
számlakivonat formátumban is megtekinthető és kinyomtatható a lakossági OTPdirekt 
szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatban meghatározott visszamenőleges időtartamra.   

IV.4.5. Folyószámlahitel 

1. A Jump Számlacsomaghoz a mindenkor hatályos a Lakossági folyószámlahitel kamatairól, 
valamint díj- és költségtételeiről szóló Hirdetményben foglaltak szerint igényelhető 
Folyószámlahitel. 

IV.4.6. Díjak, kamatok 

1. JUMP számlacsomag csomagdíj ellenében vehető igénybe. Kedvezményes csomagdíj kerül 
felszámításra, amennyiben a Számlatulajdonos (több Számlatulajdonos esetén az összes 
Számlatulajdonos) zöld bankszámlakivonatot igényel, azaz számlakivonatát kizárólag 
elektronikusan éri el. 

2. A díjkedvezmény feltételét az OTP Bank évente jogosult felülvizsgálni, a számlavezetési 
díjkedvezményt a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. 

3. A feltételek nem teljesülésekor a Hirdetményben erre az esetre meghatározott csomagdíj kerül 
felszámításra. 

4. A Számlatulajdonos további kedvezmények igénybevételére jogosult, amennyiben 

a. munkáltatójának az OTP Bank Nyrt.-vel érvényes együttműködési megállapodása van Arany, 
Platina, Gyémánt vagy Munkavállalói ajánlatra vonatkozóan és jövedelme a lakossági Jump 
Számlacsomagra érkezik a szerződött munkáltatótól az „OTP Munkavállalói ajánlatról”, „A 
munkáltatói Arany ajánlatról”, „A munkáltatói Platina ajánlatról”, valamint „A munkáltatói 
Gyémánt ajánlatról” szóló Hirdetményeknek megfelelően vagy 
 

b. azon szakszervezetnek melyben tagsággal rendelkezik az OTP Bank Nyrt.-vel érvényes 
együttműködési megállapodása van Arany, Platina vagy Munkavállalói ajánlatra vonatkozóan 
és jövedelme a lakossági Jump Számlacsomagra érkezik az „OTP Munkavállalói ajánlatról”, 
„A munkáltatói Arany ajánlatról szakszervezeti tag ügyfelek számára”, valamint „A munkáltatói 
Platina ajánlatról szakszervezeti tag ügyfelek számára” szóló Hirdetményeknek megfelelően. 

 
5. Amennyiben JUMP webKÁRTYA számla is kapcsolódik a JUMP számlához, annak pozitív 

egyenlege után az OTP Bank kamatot nem térít. 

6. A JUMP számla és az opcionálisan kapcsolódó JUMP webKÁRTYA számla fedezetlensége 
esetén felszámított kamat havonta, a havi zárás alkalmával kerül elszámolásra a JUMP számla 
terhére. 

7. A Számlatulajdonos jogosult a mindenkor hatályos Bizalom ajánlatról szóló Hirdetményben 
foglaltak szerint Bizalom ajánlat vagy családi kedvezmény igénybevételére. 

IV.4.7. Lakossági JUMP számlacsomag szerződés megszüntetése  

1. Amennyiben a Számla legfiatalabb tulajdonosa is betöltötte a 28. életévét, és a havi zárlati napon 
számlának legalább az egyik tulajdonosa rendelkezik OTPdirekt szerződéssel telefonos ügyintézői 
és internetes alapcsatornára vonatkozóan, akkor az OTP Bank a számlacsomagot a továbbiakban 
a Net számlacsomag, ellenkező esetben a Tempó számlacsomag feltételei szerint kezeli, és az 
azokra vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben megjelent díjtételeket számolja fel. (Havi 
zárlati nap jelen esetben nem a Jump számlacsomagra meghatározott, hanem az Üzletszabályzat 
Általános rendelkezések részének II.9. fejezetében foglalt általános definíció szerint értendő.) 
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IV.5. Lakossági Alap Számlacsomag 

IV.5.1. Általános rendelkezések 

1. Az Alap számlacsomag része: 

 Alap számla: a számlacsomag forgalmazó alap számlája, mely a pénzforgalmi tranzakciók 
lebonyolítására, lekötött betét elhelyezésére szolgál. 

 Betéti főkártya (nem a szerződéskötés feltétele): az Alap számlához kapcsolódik egy darab 
betéti kártya.  

2. Az OTP Bank a 18. életévét betöltött magánszemély részére biztosít Alap számlacsomagot.  

3. Az Alap számlához – a számlacsomag részét képező betéti kártya mellett – egyéb, a Lakossági 
forintszámlához igényelhető forint alapú betéti kártya is tartozhat (kivéve dombornyomott kártyák), 
amennyiben a Számlatulajdonos teljesíti az adott betéti kártyához jutás feltételeit.  

4. Társtulajdonosi jogviszony létesítését az OTP Bank a Hirdetményben közzétett díj ellenében 
végzi.  

IV.5.2. Az Alap számlacsomag feletti rendelkezés általánostól eltérő módja 

1. Alap számlacsomaghoz Társkártya birtokos nem jelölhető meg. 

IV.5.3. Általános rendelkezések a számlán lebonyolítható forgalmakról 

1. Alap Számlacsomag javára és terhére okmányos meghitelezésre (akkreditív) irányuló megbízás 
és felhatalmazó levélen alapuló beszedésre és váltóbeszedésre megbízás nem adható. 

2. Az OTP Bank a nem az OTP Bank által kezdeményezett, a mindenkor érvényes Hirdetményben 
meghatározott számú és típusú tranzakció után tételdíjat számít fel, tételenként. A tételdíj az adott 
tranzakció, a mindenkor érvényes Hirdetményben szereplő díjtételén felül kerül felszámításra. 

IV.5.4. Folyószámlahitel 

1. Az Alap Számlacsomaghoz a mindenkor hatályos a Lakossági folyószámlahitel kamatairól, 
valamint díj- és költségtételeiről szóló Hirdetményben foglaltak szerint igényelhető 
Folyószámlahitel. 

IV.5.5. Lekötési megbízások 

1. Az OTP Bank lekötésenként lekötési díjat számít fel.  

IV.5.6. Díjak 

1. Alap Számlacsomag csomagdíj ellenében vehető igénybe. Kedvezményes csomagdíj kerül 
felszámításra az alábbi feltételek teljesülésekor: 

 amennyiben a havi vizsgálatot megelőző 2 hónapban (havi zárlati napot megelőző második 
hónap 16-a és havi zárlati napot megelőző 15-e között) legalább egyszer érkezett jövedelem a 
számlára, és/vagy azon Devizaszámlá(k)ra, melynek költségviselő számlájaként az adott Alap 
számla van megjelölve, vagy ugyanebben az időszakban legalább havi átlag (napi záró 
egyenlegek átlaga) 150 000 Ft a látra szóló egyenleg, vagy 

 a számlacsomaghoz értékpapírszámla kapcsolódik a havi zárlati napot megelőző ötödik 
munkanap végén, vagy 

 amennyiben a havi vizsgálatot megelőző 2 hónapban (havi zárlati napot megelőző második 
hónap 16-a és havi zárlati napot megelőző 15-e között) a számlacsomaghoz kapcsolódó 
lekötött betét(ek) napi záró egyenlege legalább egyszer elérte az 1 000 000 Ft-ot, vagy 
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 a Számlatulajdonosok valamelyike rendelkezik az OTP Banknál az alábbi (szerződésszerűen 
teljesített) kölcsönök valamelyikével melynek törlesztési számlájaként az Alap számlacsomag 
van megjelölve a havi zárlati napot megelőző második munkanap végén: Lakáshitel; Hűség 
program keretében biztosított új lakás lízing, használt lakás lízing és szabad felhasználású 
lízing; Jelzálog típusú hitel; Személyi kölcsön; ÖNYP személyi kölcsön; Tartozásrendező 
kölcsön; Lombard hitel; Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön; Folyószámlahitel; OTP 
Lakástakarék Lakáskölcsön, OTP Lakástakarék Áthidaló Kölcsön. 

2. A díjkedvezmény feltételét az OTP Bank évente jogosult felülvizsgálni, a számlavezetési 
díjkedvezményt a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. 

3. A feltételek nem teljesülésekor a Hirdetményben erre az esetre meghatározott csomagdíj kerül 

felszámításra.  
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IV.6. Lakossági forint folyószámla 

1. Jelen Üzletszabályzat II. Általános szerződési feltételek fejezete tartalmazza a lakossági forint 
folyószámlára vonatkozó valamennyi szerződési feltételt.  

2. Kizárólag 18. életévét betöltött magánszemély rendelkezhet lakossági forint folyószámlával.  

3. Lakossági forint folyószámlához Társkártya birtokos nem jelölhető meg. 

4. A Számlatulajdonos további kedvezmények igénybevételére jogosult, amennyiben 

a. munkáltatójának az OTP Bank Nyrt.-vel érvényes együttműködési megállapodása van Platina, 
Gyémánt vagy Munkavállalói ajánlatra vonatkozóan és jövedelme a lakossági forint 
folyószámlára érkezik a szerződött munkáltatótól az „OTP Munkavállalói ajánlatról”, „A 
munkáltatói Platina ajánlatról”, valamint „A munkáltatói Gyémánt ajánlatról”, szóló 
Hirdetményeknek megfelelően vagy 
 

b. azon szakszervezetnek melyben tagsággal rendelkezik az OTP Bank Nyrt.-vel érvényes 
együttműködési megállapodása van Platina vagy Munkavállalói ajánlatra vonatkozóan és 
jövedelme a lakossági forint folyószámlára érkezik az „OTP Munkavállalói ajánlatról”, valamint, 
„A munkáltatói Platina ajánlatról szakszervezeti tag ügyfelek számára”, szóló Hirdetménynek 
megfelelően. 

  
5. A Számlatulajdonos jogosult a mindenkor hatályos Bizalom ajánlatról szóló Hirdetményben 

foglaltak szerint Bizalom ajánlat vagy családi kedvezmény igénybevételére. 

IV.6.1. Folyószámlahitel 

1. A Lakossági Forint folyószámlához a mindenkor hatályos a Lakossági folyószámlahitel kamatairól, 
valamint díj- és költségtételeiről szóló Hirdetményben foglaltak szerint igényelhető 
Folyószámlahitel. 

IV.7. Lakossági elektronikus számlacsomag 

IV.7.1. Általános rendelkezések 

1. Az Elektronikus számlacsomag csomagdíj ellenében igénybe vehető, különböző célokat szolgáló 
számlákat, bankkártyákat és a számlákhoz igénybe vehető (kötelezően, valamint választhatóan 
kapcsolódó) elektronikus szolgáltatásokat tartalmazó komplex számlacsomag.  

2. A számlacsomag kötelező tartalmi elemei:   

 Elektronikus számla: a számlacsomag forgalmazó alap számlája, mely a pénzforgalmi 
tranzakciók lebonyolítására, lekötött betét elhelyezésére szolgál. 

 Elektronikus Megtakarítási számla: sávos kamatozású, határozatlan futamidejű megtakarítási 
lehetőséget kínáló elkülönített számla. 

 Elektronikus webKÁRTYA számla: az internetes vásárlásokhoz szükséges fedezet 
biztosítására szolgáló számla, amelyhez a számlacsomag keretében webKÁRTYA 
kapcsolódik. 

 Betéti főkártya: az Elektronikus számlához kapcsolódik a Számlatulajdonosok számának 
megfelelő betéti kártya.  

 WebKÁRTYA: fizikailag legyártásra nem kerülő MasterCard típusú betéti kártya, amely 
kizárólag internetes vásárlások végzésére alkalmas. 

 OTPdirekt telefonos ügyintézői és internetes szolgáltatás: az OTPdirekt szolgáltatáscsomag 
egészére érvényesen vehető igénybe.  

Az OTPdirekt szolgáltatáscsomagba opcionálisan választható valamennyi OTPdirekt kiegészítő 
szolgáltatás és az Elektronikus számlához kapcsolódó Folyószámlahitel. 
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3. Az OTP Bank a 18. életévét betöltött magánszemély részére biztosít Elektronikus 
számlacsomagot.  

4. Az Elektronikus számlához – a számlacsomag részét képező betéti kártya mellett – egyéb, a 
Lakossági forintszámlához igényelhető forint alapú betéti kártya is tartozhat, amennyiben a 
Számlatulajdonos teljesíti az adott betéti kártyához jutás feltételeit.  

5. Elektronikus Megtakarítási számlához betéti kártya nem kapcsolódik. 

6. Az Elektronikus webKÁRTYA számlához legfeljebb a Számlatulajdonosok számának megfelelő 
számú, de legalább egy webKÁRTYA tartozik.  

7. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben az értesítéstől számított 30 napon belül 
nem veszi át a számlacsomag részét képező bankkártyát, úgy az OTP Banknak jogában áll az 
Elektronikus számlacsomag szerződést 30 napos határidővel felmondani. 

8. Elektronikus Megtakarítási és Elektronikus webKÁRTYA számlához Folyószámlahitel nem 
igényelhető. 

IV.7.2. Az Elektronikus számlacsomag feletti rendelkezés általánostól eltérő módja 

1. Az Elektronikus számlacsomag legfeljebb két természetes személy nevére szólhat.  

2. Az Elektronikus számlacsomag-szerződés megkötésével a Számlatulajdonos vállalja, hogy 
bankügyleteit elsősorban elektronikus úton intézi. Amennyiben valamely, elektronikus úton 
indítható tranzakciót bankfiókban végez el, - kivéve azt az esetet, ha az OTP Bank hibájából az 
OTPdirekt alapszolgáltatások egyidejűleg nem állnak rendelkezésre, - a végrehajtott művelet után 
a Lakossági forint folyószámla esetében érvényes bankfióki díjtétel kerül felszámításra.  

3. A Számlatulajdonos a számlacsomaghoz kapcsolódóan állandó meghatalmazotti rendelkezést 
nem adhat.  

4. Lakossági elektronikus számlacsomaghoz Társkártya birtokos nem jelölhető meg. 

IV.7.3. Az Elektronikus számlacsomagon lebonyolítható forgalmak 

1. Bankon kívüli átutalás, felhatalmazó levélen alapuló beszedés, váltó- és csoportos beszedés, 
valamint okmányos meghitelezésre vonatkozó megbízás kizárólag az Elektronikus Számlacsomag 
Elektronikus számlája terhére adható. 

2. Értékpapírszámla a számlacsomag számlái közül kizárólag az Elektronikus számlához 
kapcsolódhat. 

3. Az Elektronikus Megtakarítási számla feltöltésére, valamint az onnan történő visszavezetésre 
kizárólag az Elektronikus számla szolgál. Közvetlen készpénz befizetésére és felvételére a 
számla nem alkalmas. Ha a Megtakarítási számlára bankon kívülről jóváírás érkezik, azt a Bank 
az Elektronikus számlára vezeti át. 

4. Az Elektronikus Megtakarítási és Elektronikus webKÁRTYA számlához lekötött betét nem 
kapcsolódhat. 

5. A Elektronikus webKÁRTYA számlán a vásárláshoz szükséges fedezet az Elektronikus Számláról 
történő átvezetéssel biztosítható, és a fel nem használt összeg is oda utalható vissza. Ha a 
webKÁRTYA számlára bankon kívülről jóváírás érkezik, azt a Bank az Elektronikus számlára 
vezeti át. 

IV.7.4. Havi zárlati nap 

1. Az Elektronikus Számlacsomag számlái esetében az elszámolási időszak naptári hónap elsejétől 
a hónap utolsó napjáig tart. Zárlati nap minden tárgyhót követő hónap elseje.  
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IV.7.5. Számlakivonat 

1. Az OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül az Elektronikus számlacsomag számláinak 
forgalma számlakivonat formátumban is megtekinthető és kinyomtatható a lakossági OTPdirekt 
szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatban meghatározott visszamenőleges időtartamra. 

2. Az elektronikus számla esetében az OTP Bank honlapjáról a bankkártyával történő kivonat 
lekérdezés szolgáltatás nem vehető igénybe, mivel az elektronikus kivonat a számlacsomaghoz 
tartozó OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül érhető el. 

IV.7.6. Folyószámlahitel 

1. Az Elektronikus Számlacsomaghoz a mindenkor hatályos a Lakossági folyószámlahitel 
kamatairól, valamint díj- és költségtételeiről szóló Hirdetményben foglaltak szerint igényelhető 
Folyószámlahitel. 

IV.7.7. Kamatok, díjak és költségek 

1. Az Elektronikus számla, az Elektronikus Megtakarítási számla és Elektronikus webKÁRTYA 
számla fedezetlensége esetén felszámított kamat havonta, a havi zárás alkalmával kerül 
elszámolásra az Elektronikus számla terhére. 

2. Az Elektronikus webKÁRTYA számla pozitív egyenlege után az OTP Bank kamatot nem térít.  

3. Az Elektronikus Megtakarítási számlán elhelyezett összeg után az OTP Bank sávos, napi kamatot 
térít, amely az Elektronikus Megtakarítási számlán kerül jóváírásra a negyedév utolsó hónapjának 
havi zárlati napján. 

4. Az Elektronikus Megtakarítási számla költségviselője az Elektronikus számla, tehát a számlán 
végzett díjköteles tranzakciók az Elektronikus számla terhére kerülnek elszámolásra. 

5. A Számlatulajdonos további kedvezmények igénybevételére jogosult, amennyiben 

a. munkáltatójának az OTP Bank Nyrt.-vel érvényes együttműködési megállapodása van Platina, 
Gyémánt vagy Munkavállalói ajánlatra vonatkozóan és jövedelme a lakossági Elektronikus 
számlára érkezik a szerződött munkáltatótól az „OTP Munkavállalói ajánlatról”, „A munkáltatói 
Platina ajánlatról”, valamint „A munkáltatói Gyémánt ajánlatról” szóló Hirdetményeknek 
megfelelően vagy 

b. azon szakszervezetnek melyben tagsággal rendelkezik az OTP Bank Nyrt.-vel érvényes 
együttműködési megállapodása van Platina vagy Munkavállalói ajánlatra vonatkozóan és 
jövedelme a lakossági Elektronikus számlára érkezik az „OTP Munkavállalói ajánlatról”, 
valamint „A munkáltatói Platina ajánlatról szakszervezeti tag ügyfelek számára” szóló 
Hirdetménynek megfelelően. 

 
6. A Számlatulajdonos jogosult a mindenkor hatályos Bizalom ajánlatról szóló Hirdetményben 

foglaltak szerint Bizalom ajánlat vagy családi kedvezmény igénybevételére. 

IV.8. Lakossági takarékbetét számla 

IV.8.1. Általános rendelkezések  

1. A 2002. május 20-a után nyitott számla fenntartásának feltétele, hogy a Számlatulajdonos egy 
forint alapú bankkártyával vagy Számlakártyával rendelkezzen, ha a Számlatulajdonos másik 
forintszámlához kapcsolódóan még nem rendelkezik az előző kártyák valamelyikével. 

2. A 2002. május 20-a előtt nyitott számlához a Számlatulajdonos bármikor igényelhet az OTP 
Banktól bankkártyát. 

3. Az OTP Bank a 18. életévét betöltött magánszemély részére biztosít lakossági takarékbetét 
számlát.  
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IV.8.2. A Takarékbetét számla feletti rendelkezés módja 

1. A számla legfeljebb két személy nevére szólhat.  

2. Lakossági takarékbetét számlához Társkártya birtokos nem jelölhető meg. 

IV.8.3. Számlán lebonyolítható forgalmak 

1. A Takarékbetét számla terhére csoportos beszedési (felhatalmazási) megbízás kizárólag a 
Groupama Biztosító Zrt., mint jogosult részére adható a Bankkártya Baleset Biztosításra 
vonatkozóan. A Takarékbetét számláról az egyszeri és állandó forint és deviza átutalás csak 
bankon belüli célszámlára irányulhat. 

2. Az OTP Bank Takarékbetét számlára belföldi forint pénzforgalomban felhatalmazáson alapuló 
beszedésre, váltóbeszedésre és okmányos meghitelezésre (akkreditív) irányuló megbízást nem 
fogad be. 

3. A Számlatulajdonos a lekötés futamideje alatt kizárólag változatlan (fix) kamatozású betét 
lekötésére adhat megbízást. 

IV.8.4. OTPdirekt szolgáltatások 

1. Azon számlák tulajdonosai, melyhez betéti kártya kapcsolódik az OTPdirekt automata telefonos 
szolgáltatás általános – külön szerződéskötés nélkül elérhető – menüpontjait vehetik igénybe. 

IV.8.5. A Takarékbetét számlához kapcsolódó hitellehetőség 

1. A Takarékbetét számlához hitelkeret nem kapcsolódhat. 

IV.8.6. Számlavezetéssel kapcsolatos rendelkezések 

1. Amennyiben a számlához nem kapcsolódik betéti kártya, az OTP Bank honlapjáról a 
bankkártyával történő kivonat lekérdezés szolgáltatás nem vehető igénybe. 

2. A Lakossági Takarékbetét számla kizárólag lekötött betétek kezelésére kialakított 
számlakonstrukció.  

IV.8.7. Kamatok, díjak és költségek 

1. Az OTP Bank kizárólag a lekötött pénzeszközök után számít kamatot, a lekötetlen 
számlakövetelése után nem térít kamatot. 

2. A számla fedezetlensége esetén felszámított kamat havonta, a havi zárás alkalmával kerül 
elszámolásra a Lakossági Takarékbetét számla terhére. 

IV.9. Lakossági Aktív számlacsomag  

IV.9.1. Általános rendelkezések 

1. A Lakossági Aktív számlacsomag esetén kedvezményes csomagdíj kerül felszámításra az alábbi 
feltételek teljesülésekor: 

 Az Aktív számlára érkező jövedelem átutalás. 

 Számlatulajdonosonként legalább egy Maestro betéti kártya.  

 A számlához kapcsolódóan minimum 6 db csoportos beszedési megbízás Beszedés 
Kontrollal. 

 OTPdirekt  szerződés (minimálisan az internetes, mobiltelefonos és Beszedés Kontroll 
szolgáltatásokra). 
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Az a. pontban meghatározott feltételnek a havi zárlati napot megelőző hónap 16-a és a havi zárlati 
napot megelőző 15-e között, míg a b-d. pontokban szereplő feltételeknek a havi zárlati napot 
megelőző második munkanap végén kell teljesülnie. 

2. A díjkedvezmény feltételeit az OTP Bank évente jogosult felülvizsgálni. A számlavezetési 
díjkedvezményt a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. 

3. A feltételek nem teljesülésekor a Hirdetményben erre az esetre meghatározott csomagdíj kerül 
felszámításra.  

4. Az OTP Bank a 18. életévét betöltött magánszemély részére biztosít Lakossági Aktív 
számlacsomagot.  

IV.9.2. A Lakossági aktív számlacsomag feletti rendelkezés módja 

1. A számla legfeljebb két személy nevére szólhat.  

2. Lakossági Aktív számlacsomaghoz Társkártya birtokos nem jelölhető meg. 

IV.9.3. A Számlakivonattal kapcsolatos rendelkezések 

1. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az OTP Bank a Lakossági Aktív számlacsomag tételes 
forgalmáról számlakivonattal postai úton nem értesíti. A havi számlakivonat az OTPdirekt 
internetes szolgáltatáson keresztül, vagy ilyen irányú szerződésmódosítás alapján a számlához 
kapcsolódó betéti kártya segítségével az OTP Bank honlapjáról kérhető le. 

IV.9.4. Folyószámlahitel 

1. Az Lakossági Aktív számlacsomaghoz a mindenkor hatályos a Lakossági folyószámlahitel 
kamatairól, valamint díj- és költségtételeiről szóló Hirdetményben foglaltak szerint igényelhető 
Folyószámlahitel.   

IV.9.5. Kamatok, díjak és költségek 

1. A számla fedezetlensége esetén felszámított kamat havonta, a havi zárás alkalmával kerül 
elszámolásra a Lakossági Aktív számlacsomag terhére. 

IV.10. Lakossági Prémium Számlacsomag  

IV.10.1. Általános rendelkezések 

1. A Prémium számlacsomag csomagdíj ellenében igénybe vehető, különböző célokat szolgáló 
számlákat, bankkártyákat és a számlákhoz igénybe vehető (kötelezően, valamint választhatóan 
kapcsolódó) elektronikus szolgáltatásokat tartalmazó komplex számlacsomag. A számlacsomag 
kötelező tartalmi elemei:   

 Prémium számla: a számlacsomag forgalmazó alap számlája, mely a pénzforgalom 
lebonyolítására, lekötött betét elhelyezésére szolgál. 

 Prémium Megtakarítási számla: sávos kamatozású, határozatlan futamidejű megtakarítási 
lehetőséget kínáló elkülönített számla. 

 Prémium webKÁRTYA számla: az internetes vásárlásokhoz szükséges fedezet biztosítására 
szolgáló számla, amelyhez a számlacsomag keretében webKÁRTYA kapcsolódik. 

 Betéti főkártya: a Prémium számlához kapcsolódik egy darab betéti kártya.  

 WebKÁRTYA: fizikailag legyártásra nem kerülő MasterCard típusú betéti kártya, amely 
kizárólag internetes vásárlások végzésére alkalmas. 

 OTPdirekt telefonos ügyintézői és internetes szolgáltatás: az OTPdirekt szolgáltatáscsomag 
egészére érvényesen.  
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 Hitelkártya: a Prémium számlához automatikusan kapcsolódik egy hitelkártya a mindenkor 
hatályos „Hirdetmény a hitelkártya termékről 2012. április 2 előtt kötött szerződések esetén” 
és a „Hirdetmény a hitelkártya termékről 2012. április 2 után kötött szerződések esetén” 
dokumentumokban foglalt feltételek mellett, melyről az ügyfél jogosult lemondani. A 
Számlatulajdonos a későbbiekben bármikor jogosult hitelkártyát igényelni.  

Az OTPdirekt szolgáltatáscsomagba opcionálisan választható valamennyi OTPdirekt kiegészítő 
szolgáltatás. 

 
2. Az OTP Bank a 18. életévét betöltött magánszemély részére biztosít Prémium számlacsomagot.  

3. A Prémium számlához – a számlacsomag részét képező betéti kártya mellett – egyéb, a 
Lakossági forintszámlához igényelhető forint alapú betéti kártya is tartozhat, ha a 
Számlatulajdonos teljesíti az adott betéti kártyához jutás feltételeit.  

4. Prémium Megtakarítási számlához betéti kártya nem kapcsolódik. 

5. A Prémium webKÁRTYA számlához legfeljebb a Számlatulajdonosok számának megfelelő 
számú, de legalább egy webKÁRTYA tartozik.   

6. Ha a Számlatulajdonos az értesítéstől számított 30 napon belül nem veszi át a számlacsomag 
részét képező bankkártyát, úgy az OTP Banknak jogában áll a Prémium számlacsomag 
szerződést 30 napos határidővel felmondani. 

7. Prémium Megtakarítási és Prémium webKÁRTYA számlához Folyószámlahitel nem igényelhető. 

IV.10.2. A Prémium számlacsomagon lebonyolítható forgalmak 

1. Bankon kívüli átutalás, felhatalmazó levélen alapuló beszedés, váltó- és csoportos beszedés, 
valamint okmányos meghitelezésre vonatkozó megbízás kizárólag a Prémium Számlacsomag 
Prémium számlája terhére adható. 

2. Lekötött betét és értékpapírszámla a számlacsomag számlái közül kizárólag a Prémium 
számlához kapcsolódhat. 

3. A Prémium Megtakarítási számla feltöltésére, valamint az onnan történő visszavezetésre 
kizárólag a Prémium számla szolgál. Közvetlen készpénz befizetésére és felvételére a számla 
nem alkalmas. Ha a Megtakarítási számlára bankon kívülről jóváírás érkezik, azt a Bank a 
Prémium Számlára vezeti át. 

4. A Prémium webKÁRTYA számlán jóváírás kizárólag a Prémium Számláról érkezhet, terhelés 
internetes vásárlás céljából, valamint a Prémium Számlára történhet a fel nem használt összeg 
visszautalásával. Ha a webKÁRTYA számlára bankon kívülről jóváírás érkezik, azt a Bank a 
Prémium Számlára vezeti át. 

IV.10.3. Havi zárlati nap 

1. A Prémium számlacsomag számláinak elszámolási időszaka naptári hónap elsejétől a hónap 
utolsó napjáig tart. Zárlati nap minden tárgyhót követő hónap elseje. 

IV.10.4. Számlakivonat 

1. Az OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül a Prémium számlacsomag számláinak forgalma 
számlakivonat formátumban is megtekinthető és kinyomtatható a lakossági OTPdirekt 
szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatban meghatározott visszamenőleges időtartamra. 

2. A Prémium számla esetében az OTP Bank honlapjáról a bankkártyával történő kivonat lekérdezés 
szolgáltatás nem vehető igénybe, az elektronikus kivonat a számlacsomaghoz tartozó OTPdirekt 
internetes szolgáltatáson keresztül érhető el. 
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IV.10.5. Folyószámlahitel 

1. A Prémium Számlacsomaghoz a mindenkor hatályos a Lakossági folyószámlahitel kamatairól, 
valamint díj- és költségtételeiről szóló Hirdetményben foglaltak szerint igényelhető 
Folyószámlahitel. 

IV.10.6. Kamatok 

1. A Prémium Megtakarítási számlán elhelyezett összeg után az OTP Bank sávos, napi kamatot 
térít, amely a negyedév utolsó zárlati napján kerül jóváírásra a Prémium Megtakarítási számlán. A 
kamat mértékét a mindenkor érvényes Hirdetmény tartalmazza. 

2. A Prémium webKÁRTYA számla pozitív egyenlege után az OTP Bank kamatot nem térít.  

A Prémium számla, a Prémium Megtakarítási számla és a Prémium webKÁRTYA Számla 
fedezetlensége esetén felszámított kamat havonta, a havi zárás alkalmával kerül elszámolásra a 
Prémium számla terhére.Díjak 
1. A Prémium Megtakarítási számla költségviselője a Prémium számla, tehát a számlán végzett 

díjköteles tranzakciók a Prémium számla terhére kerülnek elszámolásra. 

2. A Lakossági Prémium Számlacsomag esetén kedvezményes csomagdíj kerül felszámításra az 
alábbi feltételek teljesülésekor: 

 ha a számlacsomagban elhelyezett megtakarítás (látra szóló egyenleg, számlacsomaghoz 

kapcsolódó lekötött egyenleg, számlacsomaghoz kapcsolódó megtakarítási számla 

egyenlege, valamint a számlacsomaghoz kapcsolódó értékpapírszámla egyenlege összesen) 

napi záró egyenlege a hónap végi zárást megelőző 3 hónap során (havi zárlati napot 

megelőző harmadik hónap 16-a és havi zárlati napot megelőző 15-e között) legalább egyszer 

elérte a 3 millió Ft-ot, vagy 

 ha a havi vizsgálatot megelőző 3 hónapban (havi zárlati napot megelőző harmadik hónap 16-a 

és a havi zárlati napot megelőző 15-e között) havonta minimum 300 000 Ft nettó jövedelem 

érkezett a számlára, és/vagy azon Devizaszámlá(k)ra (deviza vételi árfolyamon számítva), 

melynek költségviselő számlájaként az adott Prémium számla van megjelölve. 

3. A díjkedvezmény feltételét az OTP Bank évente jogosult felülvizsgálni. A számlavezetési 
díjkedvezményt a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. 

4. A feltételek nem teljesülésekor a Hirdetményben erre az esetre meghatározott csomagdíj kerül 
felszámításra. 

IV.11. Lakossági OTP OKÉ 5 és OKÉ 6 Számlák  

IV.11.1. Általános rendelkezések 

1. Az OKÉ 5, valamint az OKÉ 6 számlák különböző célokat szolgáló főszámlát, bankkártyákat és a 
számlákhoz igénybe vehető elektronikus szolgáltatásokat tartalmazó komplex számlaajánlat. A 
számlák kötelező tartalmi elemei: 

 OKÉ 5, illetve OKÉ 6 számla: az ajánlat forgalmazó alap számlája, mely a pénzforgalom 
lebonyolítására, lekötött betét elhelyezésére szolgál, 

 OTPdirekt telefonos ügyintézői és internetes szolgáltatás: az OTPdirekt szolgáltatáscsomag 
egészére érvényesen.  
Az OTPdirekt szolgáltatáscsomagba opcionálisan választható valamennyi OTPdirekt 
kiegészítő szolgáltatás. 

2. Az OTP Bank az OKÉ 5 számlát minden 18. életévét betöltött magánszemély részére biztosítja, 
aki 2016. november 1. napján 0:00 óra előtt AXA OKÉ 1 vagy OKÉ 2 számlacsomaggal 
rendelkezett. 
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3. Az OTP Bank az OKÉ 6 számlát minden 18. életévét betöltött magánszemély részére biztosítja, 
aki 2016. november 1. napján 0:00 óra előtt AXA OKÉ 3 vagy OKÉ 4 Bankszámla csomaggal 
rendelkezett. 

4. Társtulajdonost díjmentesen lehet a számlához jelölni. A Társtulajdonos jelölésére vonatkozó 
szabályokat a pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzat tartalmazza. 

5. Az OKÉ 5 és OKÉ 6 számlákhoz kizárólag MasterCard Standard OKÉ, és Multipont MasterCard 
Prémium OKÉ bankkártyák igényelhetők, amennyiben a Számlatulajdonos teljesíti az adott 
bankkártyához jutás feltételeit. 

6. Az OKÉ 5 és OKÉ 6 számlák nem szüneteltethetők. 

7. OKÉ 5 vagy OKÉ 6 számlával rendelkező ügyfelek a következő számlacsomagokat 
igényelhetik/csomagokra szerződhetnek át: OTP Junior Számla, Smart számlacsomag, Grátisz 
számlacsomag, Bázis Számla. Bázis számlára történő szerződésmódosítás abban az esetben 
kezdeményezhető, ha a számlának csak 1 tulajdonosa van. 

8. Két Számlatulajdonos esetén a Lakossági OTPdirekt szerződést tulajdonosonként külön-külön 
szükséges megkötni. Amennyiben valamelyik Számlatulajdonos nem rendelkezik bankkártyával, 
úgy az OTPdirekt szerződést ezen Számlatulajdonos esetében kizárólag az internetes 
alapcsatorna vonatkozásában lehetséges megkötni. 

9. Az OTPdirekt szerződés megkötését követően az OKÉ 5 vagy OKÉ 6 Számlatulajdonos bármely 
bankkártyájával igénybe veheti az OTPdirekt telefonos szolgáltatásait. Az OTPdirekt internetes 
szolgáltatás igénybevételét új szerződés és szerződésmódosítás esetén az OKÉ 5 vagy OKÉ 6 
számlák tekintetében a szerződés megkötésétől biztosítja az OTP Bank. 

10. Az OKÉ 5 és OKÉ 6 számlákhoz a mindenkor hatályos a Lakossági folyószámlahitel kamatairól, 
valamint díj- és költségtételeiről szóló Hirdetményben foglaltak szerint igényelhető 
folyószámlahitel. Az OKÉ 5 és OKÉ 6 számlákhoz Kombi folyószámlahitel is tartozhat, melynek 
fennállása alatt a számla tulajdonosi köre nem módosítható. A Kombi folyószámlahitelre 
vonatkozó részletes szabályokat az OTP Bank Kombi Folyószámlahitelről szóló üzletszabályzata 
és a Hirdetmény a Kombi Folyószámlahitel kamatairól, valamint díj- és költségtételeiről című 
dokumentum tartalmazza. 

11. A gondnokoltak részére pénzforgalmuk lebonyolítására (pl. nyugdíjuk fogadására és közüzemi 
díjszámláik kiegyenlítésére) nyitott OKÉ 5 számla tulajdonosa a gondnokolt személy, azonban 
nevében és helyette a törvényes képviselője (gondnok) jár el. A számlához folyószámla-hitelkeret 
és a gondnokolt részére kibocsátott betéti kártya nem kapcsolódhat. A számlához kizárólag a 
MasterCard Standard OKÉ vagy Multipont MasterCard Prémium OKÉ kártya kapcsolódhat 
társkártyaként, melynek birtokosa a gondnok. 

IV.11.2. Havi zárlati nap 

1. Az OKÉ 5 és OKÉ 6 számlák elszámolási időszaka naptári hónap elsejétől a hónap utolsó napjáig 
tart. Zárlati nap minden tárgyhót követő hónap elseje. 

IV.11.3. Számlakivonat 

1. Az OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül az OKÉ 5 és OKÉ 6 számlák forgalma 
számlakivonat formátumban is megtekinthető és kinyomtatható a lakossági OTPdirekt 
szolgáltatásokról szóló üzletszabályzatban meghatározott visszamenőleges időtartamra. 

2. Az OKÉ 5 és OKÉ 6 számlák esetében az OTP Bank honlapjáról a bankkártyával történő kivonat 
lekérdezés szolgáltatás nem vehető igénybe, az elektronikus kivonat a számlához tartozó 
OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül érhető el.  

IV.11.4. Kamatok, díjak, költségek 

1. Az OKÉ 5 és OKÉ 6 számlák fedezetlensége esetén felszámított kamat havonta, a havi zárás 
alkalmával kerül elszámolásra a főszámla terhére. OKÉ 5 és OKÉ 6 számlák esetében a kamat 
mértéke a Ptk. szerinti késedelmi kamat mértékével egyezik meg. 
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2. Az OKÉ 5 számla csomagdíj ellenében vehető igénybe. Kedvezményes csomagdíj kerül 
felszámításra az alábbi feltételek teljesülésekor: 

 ha a havi vizsgálatot megelőző 1 hónapban (havi zárlati napot megelőző második hónap 16-a 
és havi zárlati napot megelőző 15-e között) legalább 50 000 Ft külső jóváírás és/vagy 
jövedelem érkezett a számlára, és/vagy azon Devizaszámlá(k)ra legfeljebb 2 részletben, 
melynek költségviselő számlájaként az adott OKÉ 5 számla van megjelölve, vagy  

 ugyanebben az időszakban legalább havi átlag (napi záró egyenlegek átlaga) 500 000 Ft a 
megtakarítási egyenleg az OTP Banknál. 

A díjkedvezmény feltételét az OTP Bank évente jogosult felülvizsgálni, a számlavezetési 
díjkedvezményt, melyet a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól – OKÉ 
5, OKÉ 6, OKÉ 7 és OKÉ Junior számla Hirdetmény tartalmazza. 

A feltételek nem teljesülésekor a mindenkori Hirdetményben erre az esetre meghatározott 
csomagdíj kerül felszámításra. 

3. Az OKÉ 6 számla csomagdíj ellenében vehető igénybe. Kedvezményes csomagdíj kerül 
felszámításra az alábbi feltételek teljesülésekor: 

 ha a havi vizsgálatot megelőző 1 hónapban (havi zárlati napot megelőző második hónap 16-a 
és havi zárlati napot megelőző 15-e között) legalább 200 000 Ft külső jóváírás és/vagy 
jövedelem érkezett a számlára, és/vagy azon Devizaszámlá(k)ra legfeljebb 2 részletben, 
melynek költségviselő számlájaként az adott OKÉ 6 számla van megjelölve, vagy  

 ugyanebben az időszakban legalább havi átlag (napi záró egyenlegek átlaga) 2 000 000 Ft 
az egyenleg az adott bankszámlán. 

A díjkedvezmény feltételét az OTP Bank évente jogosult felülvizsgálni, a számlavezetési 
díjkedvezményt, melyet a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól – OKÉ 
5, OKÉ 6, OKÉ 7 és OKÉ Junior számla Hirdetmény tartalmazza. 

A feltételek nem teljesülésekor a mindenkori Hirdetményben erre az esetre meghatározott 
csomagdíj kerül felszámításra. 

4. Az OKÉ 5 és 6 számla tulajdonosa további kedvezmények igénybevételére jogosult, amennyiben 

 munkáltatójának a Bankkal érvényes együttműködési megállapodása van Arany vagy Platina 
vagy Gyémánt ajánlatra vonatkozóan és jövedelme a lakossági OKÉ 5 vagy 6 
Számlacsomagokra érkezik a szerződött munkáltatótól „A munkáltatói Arany ajánlatról”, „A 
munkáltatói Platina ajánlatról”, valamint  „A munkáltatói Gyémánt ajánlatról” szóló 
Hirdetményeknek megfelelően vagy 

 azon szakszervezetnek melyben tagsággal rendelkezik az OTP Bankkal érvényes 
együttműködési megállapodása van Arany vagy Platina ajánlatra vonatkozóan és jövedelme 
a lakossági OKÉ 5 vagy 6 Számlacsomagokra érkezik „A munkáltatói Arany ajánlatról 
szakszervezeti tag ügyfelek számára”, valamint  „A munkáltatói Platina ajánlatról 
szakszervezeti tag ügyfelek számára” szóló Hirdetményeknek megfelelően. 

(Az OKÉ 5 és OKÉ 6 Számlatulajdonosok részére munkáltatói kedvezmény 2016. november 
2-től nem igényelhető, a kedvezmény a vonatkozó Hirdetményben megjelölt 
számlacsomagokra lehet igénybe venni.) 

 A Számlatulajdonos jogosult a mindenkor hatályos Bizalom ajánlatról szóló Hirdetményben 
foglaltak szerint Bizalom ajánlat vagy családi kedvezmény igénybevételére. 

IV.12. Lakossági OKÉ 7 számla 

IV.12.1. Általános rendelkezések 

1. Az OKÉ 7 számla különböző célokat szolgáló főszámlát és a számlához igénybe vehető 
elektronikus szolgáltatásokat tartalmazó komplex számlaajánlat. A számla kötelező tartalmi 
elemei: 
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 OKÉ 7 számla: az ajánlat forgalmazó alap számlája, mely a pénzforgalom lebonyolítására 
szolgál, 

 OTPdirekt internetes szolgáltatás: az OTPdirekt szolgáltatáscsomag egészére érvényesen. 
Az OTPdirekt internetes szolgáltatásban opcionálisan választható valamennyi internetes 
OTPdirekt kiegészítő szolgáltatás. 

2. Az OTP Bank az OKÉ 7 számlát minden 18. életévét betöltött magánszemély részére biztosítja, 
aki 2016. november 1. napján 0:00 óra előtt AXA OKÉ Betétszámlával rendelkezett. 

3. Az OKÉ 7 számlához betéti kártya nem igényelhető, valamint Társkártya birtokos sem 
kapcsolható. 

4. Az OKÉ 7 számla nem szüneteltethető. 

5. Társtulajdonost díjmentesen lehet a számlához jelölni. A Társtulajdonos jelölésére vonatkozó 
szabályokat a pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzat tartalmazza. 

6. OKÉ 7 számlával rendelkező ügyfelek a következő számlacsomagokat igényelhetik/csomagokra 
szerződhetnek át: OTP Junior Számla, Smart számlacsomag, Grátisz számlacsomag, Bázis 
Számla. Bázis számlára történő szerződésmódosítás abban az esetben kezdeményezhető, ha a 
számlának csak 1 tulajdonosa van. 

7. Az OTPdirekt internetes szolgáltatás igénybevételét új szerződés és szerződésmódosítás esetén 
az OKÉ 7 számlák tekintetében a szerződés megkötésétől biztosítja az OTP Bank. 

8. OKÉ 7 számlához folyószámlahitel nem vehető igénybe, valamint lekötött betét nem kapcsolható. 

IV.12.2. Havi zárlati nap 

1. Az OKÉ 7 számla elszámolási időszaka naptári hónap elsejétől a hónap utolsó napjáig tart. Zárlati 
nap minden tárgyhót követő hónap elseje. 

IV.12.3. Számlakivonat 

1. Az OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül az OKÉ 7 számla forgalma számlakivonat 
formátumban is megtekinthető és kinyomtatható a lakossági OTPdirekt szolgáltatásokról szóló 
üzletszabályzatban meghatározott visszamenőleges időtartamra. 

IV.12.4. Kamatok, díjak, költségek 

1. Az OKÉ 7 számla fedezetlensége esetén felszámított kamat havonta, a havi zárás alkalmával 
kerül elszámolásra a főszámla terhére. OKÉ7 számla esetében a kamat mértéke a Ptk. szerinti 
késedelmi kamat mértékével egyezik meg. 

2. Az OKÉ 7 számla látra szóló kamatának jóváírása havonta egyszer, a havi zárlati napon, vagy a 
számla megszüntetésekor történik a látra szóló számlán. 
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IV.13. OTP OKÉ Junior számla a 14 év alatti korosztály számára 

IV.13.1. Általános rendelkezések  

1. Az OTP Bank a devizabelföldi 14. életévét be nem töltött gyermek (továbbiakban: Junior) 
devizabelföldi törvényes képviselőjével kötött szerződés alapján OKÉ Junior számlát kezeli. Az 
OTP Bank az OKÉ Junior számlán a Junior rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és 
nyilvántartja, azok terhére a kifizetési és átutalási, továbbá a számla javára szóló befizetési és 
átutalási megbízásokat teljesíti, valamint a Juniort vagy az OKÉ Junior számla szerződést 
megkötő törvényes képviselőjét (továbbiakban: Törvényes képviselő) a számla javára és terhére 
írt összegekről, valamint egyenlegéről értesíti.  

2. A 14 év alatti Junior jogilag cselekvőképtelen, ezért nevében és helyette a Törvényes képviselője 
(szülő, gondnok, gyám) járhat el. A 14 év alatti Juniorok esetében az OKÉ Junior számla kezelés 
feltétele, hogy a Törvényes képviselő és a Junior a személyazonosításra alkalmas okiratokat 
bemutassa, és a számla feletti rendelkezéshez szükséges aláírás mintát a Törvényes képviselő 
megadja. A törvényes képviselő jogállásának igazolására az OTP Bank jogosult a Junior születési 
anyakönyvi kivonatát bekérni. 

3. Az OTP Bank az OKÉ Junior számlát minden 14 év alatti magánszemély részére biztosítja, aki 
2016. november 1. napján 0:00 óra előtt AXA Manószámlával rendelkezett. 

4. A 14 év alatti Junior javára vezetett OKÉ Junior számlához OTPdirekt internetbanki szolgáltatás, 
valamint betéti kártya nem igényelhető. Az OKÉ Junior számla nem szüneteltethető. 

5. Egy Junior a Banknál egy időben egy OKÉ Junior számla szerződéssel rendelkezhet. 

6. Az OKÉ Junior számlával rendelkező Juniornak Törvényes képviselője útján lehetősége van OTP 
Junior számlára történő átszerződésre. 

IV.13.2.  Az OKÉ Junior számla feletti rendelkezés módja 

1. A 14 év alatti Junior javára vezetett OKÉ Junior számlához Társtulajdonos nem kapcsolódhat.  

2. Az OKÉ Junior számla felett a Törvényes képviselő – a jogszabályban foglalt esetek kivételével – 
szabadon, a számla egyenlegének erejéig rendelkezhet. Meghatalmazott, törvényes képviselő 
kártyát nem igényelhet. 

3. Az OKÉ Junior számlához betéti kártya nem igényelhető, valamint Társkártya birtokos nem 
jelölhető meg. 

IV.13.3. Számlán lebonyolítható forgalmak 

1. A Törvényes képviselő a személyazonosításra alkalmas okirat bemutatásával a számla egyenleg 
erejéig vehet fel személyesen az OKÉ Junior számláról készpénzt az OTP Bank fiókjaiban. 

2. A Junior Törvényes képviselője átutalási megbízást meghatározott napra (egyszeri vagy 
folyamatos érvénnyel) kizárólag az OTP Banknál vezetett számla javára jogosult adni. 

3. OKÉ Junior számla javára csoportos jóváírás (jövedelem átutalás) nem érkezhet. Az OTP Bank a 
számlára belföldi forint pénzforgalomban felhatalmazó levélen alapuló beszedésre, 
váltóbeszedésre és okmányos meghitelezésre (akkreditív) irányuló megbízást nem fogad be. 

IV.13.4. OTPdirekt szolgáltatások 

1. A 14 év alatti Junior számlával rendelkező OKÉ Junior számlához nem igényelhető OTPdirekt 
internetbanki szolgáltatás.  

2. Amennyiben a Junior a 14. életévét betöltötte és a Törvényes képviselő beleegyezésével OKÉ 
Junior számlára vonatkozóan saját nevében szerződést köt (jogfolytonos szerződésmódosítás), 
az OTP Bank a szerződésmódosítással egyidejűleg a Törvényes képviselő által korábban – az 
OKÉ Junior számlájához kapcsolódóan – kötött Lakossági OTPdirekt szerződést felmondja. A 
Lakossági OTPdirekt szerződés megkötésére – a szerződésmódosítással létrejött OKÉ Junior 
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számla vonatkozásában – a mindenkori Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat rendelkezései az 
irányadók. 

IV.13.5. Folyószámlahitel OKÉ Junior számlához  

1. A 14 év alatti korosztály OKÉ Junior számlájához Folyószámlahitel nem kapcsolódhat. 

IV.13.6. Kamatok, díjak, költségek 

1. Az OKÉ Junior számla fedezetlensége esetén felszámított kamat havonta, a havi zárás alkalmával 
kerül elszámolásra a főszámla terhére. OKÉ Junior számla esetében a kamat mértéke a Ptk. 
szerinti késedelmi kamat mértékével egyezik meg. 

2. Az OKÉ Junior számla látra szóló kamatának jóváírása havonta egyszer, a havi zárlati napon, 
vagy a számla megszüntetésekor történik a látra szóló számlán. 

IV.14. OTP OKÉ Junior számla a 14 év feletti korosztály számára 

IV.14.1. Általános rendelkezések  

1. Az OTP Bank a 14. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban: Junior) részére OKÉ 
Junior számlát kezel, melyen a Junior rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, 
azok terhére a kifizetési és átutalási, továbbá a számla javára szóló befizetési és átutalási 
megbízásokat teljesíti, valamint a Juniort a számlája javára és terhére írt összegekről, valamint 
egyenlegéről értesíti. Az OTP Bank a 18. életév betöltése után az ügyféllel OKÉ Junior számla 
szerződést nem köt. 

2. A 14-18 év közötti jogilag korlátozottan cselekvőképes Juniorral kötött OKÉ Junior számla 
szerződés érvényességi feltétele, hogy a Junior törvényes képviselője a szerződés aláírásával a 
jogviszony létesítéséhez beleegyezését adja. A törvényes képviselő jogállásának igazolására az 
OTP Bank jogosult a Junior születési anyakönyvi kivonatát bekérni. 

3. A 14-18 év közötti Junior javára vezetett OKÉ Junior számlához kizárólag MasterCard Online 
Junior kártya igényelhető. A Kártyával kapcsolatban a jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott 
kérdésekben a mindenkor hatályos Betéti Kártya Üzletszabályzatban és a Lakossági forint alapú 
kártyákról szóló Hirdetményben foglaltak az irányadók. 

4. A 14-18 év közötti, jogilag korlátozottan cselekvőképes Junior törvényes képviselője előzetesen, a 
Junior ügyfél jelenléte nélkül is megadhatja jóváhagyását a számlán történő forgalmazáshoz. 

5. Az OTP Bank az OKÉ Junior számlát minden 14-18 életév közötti magánszemély részére 
biztosítja, aki 2016. november 1. napján 0:00 óra előtt AXA Diákszámlával rendelkezett. 

6. Egy Junior az OTP Banknál egy időben egy OKÉ Junior számla szerződéssel rendelkezhet. 

7. Az OKÉ Junior számlával rendelkező 14-18 év közötti ügyfélnek – Törvényes képviselője útján – 
lehetősége van OTP Junior számlára történő átszerződésre. 

IV.14.2. Az OKÉ Junior számla feletti rendelkezés módja 

1. A 14 év feletti Junior az OKÉ Junior számlája felett - a jogszabályban foglalt esetek kivételével - 
szabadon jogosult rendelkezni. A 14-18 év közötti Junior esetén a Törvényes képviselő az OKÉ 
Junior számla szerződés aláírásával egyezik bele a Junior szabad rendelkezési jogosultságába. A 
korlátozottan cselekvőképes Junior nevében Törvényes képviselője is eljárhat. A Törvényes 
képviselő Kártyát nem birtokolhat. A korlátozottan cselekvőképes Junior számlájához 
Társtulajdonos nem kapcsolódhat. 

2. Azon OKÉ Junior ügyfél, aki betölti a 18. életévét, számlaszerződése automatikusan a 
2016.12.12-ig értékesített Junior számla feltételei és kondíciói szerint él tovább, amely egy 
személy nevére szól, a társtulajdonosi jogviszony létesítését az OTP Bank az OTP Junior 



 
OTP Bank Nyrt. • +36 1/20/30/70 366 6666 • informacio@otpbank.hu • www.otpbank.hu 
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16. • Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-041585 

 

számlával rendelkező ügyfeleknek a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és 
díjairól szóló Hirdetményben közzétett díj ellenében végzi.  

3. A nagykorú Junior jogosult a számlájáról - közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
és a Bankhoz eljuttatott vagy a Banknál személyesen megadott - írásbeli nyilatkozatával 
elhalálozása esetére rendelkezni. 

4. OKÉ Junior számlához Társkártya birtokos nem jelölhető meg. 

IV.14.3. OTPdirekt szolgáltatások 

1. A 14-18 évesek OKÉ Junior számlájához kapcsolódó OTPdirekt szolgáltatásokra a mindenkor 
hatályos Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzatban foglaltak az irányadók. 

2. Az OKÉ Junior számla a Törvényes képviselő számlakörébe bevonható. 

IV.14.4. Folyószámlahitel OKÉ Junior forint folyószámlához  

1. OKÉ Junior számlához folyószámlahitel nem igényelhető. 

IV.14.5. Kamatok, díjak, költségek 

1. Az OKÉ Junior számla fedezetlensége esetén felszámított kamat havonta, a havi zárás alkalmával 
kerül elszámolásra a főszámla terhére. OKÉ Junior számla esetében a kamat mértéke a Ptk. 
szerinti késedelmi kamat mértékével egyezik meg. 

2. Az OKÉ Junior számla látra szóló kamatának jóváírása havonta egyszer, a havi zárlati napon, 
vagy a számla megszüntetésekor történik a látra szóló számlán. 
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V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

V.1. Lakossági számlák díj, költség, kamat és egyéb szerződési feltétel egyoldalú módosítása 

1. Az OTP Bank jogosult a szerződés fennállása alatt a lakossági számlára vonatkozó kamatot, díjat, 

költséget és egyéb szerződési feltételt egyoldalúan megváltoztatni.  

2. Az ügyfél a módosítást a javasolt hatálybalépés előtt is elfogadhatja vagy elutasíthatja. Elfogadás 

esetén a módosítás az OTP Bank által javasolt időpontban lép hatályba. A módosítás elutasítása 

a szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül. 

3. Ha a módosítás az OTP Bank által biztosított valamely szolgáltatás megszüntetésére irányul, az 

OTP Bank és az ügyfél elszámolnak egymással, különösen az ügyfél által előre fizetett díjakkal. 

Ez esetben az OTP Bank a ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult. 

4. A lakossági számlára vonatkozó kamatot, díjat, költséget vagy egyéb szerződési feltételt csak az 

alábbi okok bekövetkezése esetén jogosult az OTP Bank egyoldalúan, a Számlatulajdonos 

számára kedvezőtlenül módosítani: 

4.1. A jogi, szabályozói környezet megváltozása 

 Az OTP Bank – számla - és betétviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő – 

tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, 

jegybanki rendelkezés vagy az OTP Bankra nézve kötelező egyéb szabályozók 

megváltozása; 

 az OTP Bank – számla - és betétviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő – 

tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási 

szabályok változása; 

 kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása. 

4.2. A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása 

 az OTP Bank forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, 
így különösen, de nem kizárólagosan:  

- Magyarország hitelbesorolásának változása,  
- az országkockázati felár változása (credit default swap),  
- jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, 
- a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása, 
- a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék 

egymáshoz képest történő elmozdulása, 

- refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, valamint 
kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának 
változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása. 

5. Az OTP Bank a szerződés kamatot, díjat, költséget és egyéb szerződési feltételt érintő, a 

Számlatulajdonos számára kedvezőtlen módosítását a módosítás hatálybalépését - amennyiben 

jogszabály máshogy nem rendelkezik - legalább két hónappal megelőzően a bankfiókokban 

kifüggesztett, valamint az OTP Bank honlapján megjelentetett Hirdetményben, és a betét kamatok 

esetében napilapokban is közzéteszi.   

A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a kamatot, díjat, költséget és egyéb szerződési feltételt 
érintő változás, annak hatálybalépésének napjától kerül érvényesítésre. 

6. Számla szerződések felmondása 
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6.1. A Számlatulajdonos a kamatok, díjak, költségek és egyéb szerződési feltételek számára 

kedvezőtlen módosítása esetén a módosítás hatálybalépése előtti napig jogosult a szerződés 

azonnali és díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség-mentes felmondására. 

6.2. Ha a Számlatulajdonos a közzétételtől a hatálybalépésig terjedő időtartam alatt észrevételt 

nem tesz, kifogást nem emel, a módosítást részéről elfogadottnak kell tekinteni. 

6.3. Az OTP Bank a fentiek mellett vis maior események – hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és 

tőkepiaci zavarok – bekövetkezése esetén jogosult átmenetileg, a zavarok fennállásáig 

egyoldalúan kamatot, díjat, költséget a Számlatulajdonos számára kedvezőtlenül módosítani. 

7. Az OTP OKÉ 5, OKÉ 6, OKÉ 7, valamint OKÉ Junior számlákra vonatkozóan az egyoldalú 

szerződésmódosítás szabályozása kiegészítésre kerül „Az egyes szerződéseket érintő egyedi 

feltételekről” szóló Hirdetményben foglaltakkal. 

V.2. Díj, költség automatikus módosulása 

1. A szerződés alapján felszámított fix díjak, költségek – beleértve a százalékos mértékben 

meghatározott díjak fix minimum és maximum értékét is – a Központi Statisztikai Hivatal által, a 

Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex (infláció) 

alapján, annak mértékével, évente, a megelőző év december 31-i mértékhez képest 

automatikusan (a matematikai kerekítési szabályokat figyelembe véve) módosulnak, a honlapon 

történt közzétételt követő második hónap első napjától.  A Számlatulajdonos ezt követően a 

módosult díjat köteles megfizetni az OTP Bank részére. A díjak, költségek átlagos fogyasztói 

árindex változásával járó megváltoztatása nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak. A 

módosult díjak és költségek mértékét az OTP Bank – legkésőbb a tárgyévet megelőző évre 

érvényes átlagos fogyasztói árindexnek a Központi Statisztikai Hivatal honlapján történő 

közzétételét követő második hónap első napjáig – Hirdetmény útján közli a Számlatulajdonossal. 

1.1. A díjak, jutalékok és költségek OTP Bank által alkalmazott kerekítési szabályai: 

 a forintban meghatározott díjak, jutalékok és költségek fix összege – beleértve a minimum és 

maximum értéket is – egész összegre, 

 a devizában meghatározott díjak, jutalékok és költségek fix összege – beleértve a minimum 

és maximum értéket is – két tizedes jegy pontossággal 

kerülnek kerekítésre. 

2. A Számlatulajdonosnak nyújtott szolgáltatás, ügylet, pénzügyi eszköz díjainak, költségének, a 

teljesítésben közreműködő harmadik személy általi megváltoztatása esetén módosulnak az OTP 

Bank által felszámított díjak és költségek (pl. postaköltség) a változás időpontjától. 

3. Az OTP Bank jogosult üzletpolitikai okokból az automatikus díj és költségváltozástól eltérően az 

ügyfél számára kedvezőbb díj- és költségtételeket alkalmazni. 

4. Az OTP Bank a módosulásról a Számlatulajdonost az ügyfélforgalom számára nyitva álló 

helyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény útján értesíti. 

5. Nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak, ha az OTP Bank az Üzletszabályzat hatálya alá 

tartozó új szolgáltatásokat, pénzügyi eszközöket, ügyleteket vezet be, melyeket a 

Számlatulajdonos részére elérhetővé tesz és melyeket a Számlatulajdonos kifejezetten elfogad.  
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6. Az OTP Bank felhívja a Számlatulajdonos figyelmét arra, és fokozottan ajánlja, hogy kísérje 

folyamatosan figyelemmel az Üzletszabályzat és a szerződés egyéb feltételeinek módosításait és 

hatályos szövegét. 

7. Az OTP Bank a Számlatulajdonossal felmerült jogvitát békés úton, egyezség útján kísérli meg 
elintézni. Az OTP Bank nem vetette magát alá a szerződésből eredő jogviták peren kívüli 
rendezésére vonatkozó eljárásnak. A jogvita egyezséggel történő rendezése hiányában az OTP 
Bank követelését bírósági út igénybevételével érvényesíti. 

  

 

OTP Bank Nyrt. 

 


