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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 devizabelföldi és devizakülföldi 

természetes személyek részére Lakossági Munkáltatói Prémium számlacsomagot vezetni. 

2. A lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat - Fizetési számlák (Bankszámlák) c. 

dokumentum tartalmazza a lakossági forint fizetési számlákra (továbbiakban: számla) vonatkozó általános szerződési 

feltételeket. A Munkáltatói Számlacsomagokról szóló jelen Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat) a lakossági 

Munkáltatói Prémium számlacsomagokra vonatkozó, A lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről szóló 

Üzletszabályzat - Fizetési számlák (Bankszámlák) üzletszabályzatban leírtaktól eltérő, vagy ott nem szabályozott feltételeket 

tartalmazza. 

3. Az OTP Bank és a Számlatulajdonos közötti az Üzletszabályzat tárgyát képező jogviszony tartalmát az adott jogviszonyra 

vonatkozó dokumentumok mint  

- egyedi szerződés, 

- Hirdetmény a Lakossági Munkáltatói számlacsomagokról, 

- Tájékoztató – a Lakossági betéti termékek után fizetendő adókról,  

- Tájékoztató – az OTP Banknál elhelyezett betétek biztosítási feltételeiről és az OBA Ügyféltájékoztató levélről, 

- Hirdetmény - a Külföldi fizetőeszközök forgalmazásáról, 

- Hirdetmény – a lakossági bankszámlák és betétszámlák árfolyam-alkalmazásáról, 

- 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 lekötött forint betétekről (korábban: Lakossági bankszámlák és a Folyószámlahitel kamatairól 

szóló Hirdetmény), 

- Hirdetmény a Lakossági Folyószámlahitel kamatairól, valamint díj- és költségtételeiről 

- Hirdetmény – az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről, 

- Ügyfél tájékoztató – a szokásos nyitvatartási rendtől eltérően üzemelő fiókok működéséről az OTP lakossági ügyfelei 

számára 

- Üzletszabályzat – a Lakossági Munkáltatói számlacsomagokról (továbbiakban: Üzletszabályzat), 

- Üzletszabályzat a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről – Fizetési számlák (Bankszámlák) 

(továbbiakban: Lakossági fizetési számlák Üzletszabályzat),  

- Üzletszabályzat a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről – Folyószámlahitel, 

- 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. 

 

Amennyiben az egyedi szerződés, vagy az adott ügyletre irányadó Hirdetmény rendelkezései eltérnek a jelen 

Üzletszabályzat, valamint a Lakossági fizetési számlák Üzletszabályzatának rendelkezéseitől, akkor az egyedi szerződés, 

valamint a Hirdetmény rendelkezései alkalmazandók. Ha A pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzat, vagy a 

Fizetési számlák Üzletszabályzatának rendelkezései eltérnek a jelen Üzletszabályzatban foglaltaktól, abban az esetben jelen 

Üzletszabályzatban foglaltakat kell alkalmazni.  

Amennyiben valamely, az adott jogviszony részét képező kérdésre az egyedi szerződés nem tartalmaz rendelkezést, úgy a 

jelen Üzletszabályzat rendelkezése irányadó. Ha az sem tartalmaz rendelkezést, úgy a Lakossági fizetési számlák 

Üzletszabályzatának vonatkozó rendelkezése az irányadó, ennek hiányában pedig A pénzforgalmi szolgáltatásról szóló 

Üzletszabályzat, valamint az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A Bank és a Számlatulajdonos közötti jogviszonyban a 3. pontban meghatározott dokumentumokban nem szabályozott 

kérdésekben a mindenkor hatályos: 

a. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény,  

b. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény,  

c. a takarékbetétről szóló 1989. évi 2. törvényerejű rendelet, valamint  

d. a Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal összefüggő egyéb jogszabályok és a 

e. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

4. Lakossági Munkáltatói Prémium számlacsomagot az OTP Bank 2009. április 15-étől vezet valamennyi fiókjában. 
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II. Lakossági Munkáltatói Prémium Számlacsomag  

1. Általános szerződési feltételek 

1. A Lakossági Munkáltatói Prémium számlacsomag új szerződéssel, illetve valamely, az alábbiakban felsorolt lakossági 

bankszámla/számlacsomag szerződés módosításával egyaránt igényelhető: 

a) Lakossági Tempó számlacsomag 

b) Lakossági Alap számlacsomag 

c) Lakossági Net számlacsomag 

d) Lakossági Prémium számlacsomag 

e) Lakossági Prémium Plusz számlacsomag 

f) Lakossági JUMP számlacsomag 

g) Lakossági Forint folyószámla 

h) Junior Forint folyószámla (18. életévét betöltött) 

i) Lakossági Aktív számlacsomag 

j) Lakossági Elektronikus számlacsomag 

 

2. A számlacsomag kizárólag személyesen nyitható (új számlanyitás/szerződés-módosítás), postai úton, OTPdirekt 

szolgáltatásokon keresztül vagy meghatalmazott útján nem.  

3. A Lakossági Munkáltatói Prémium számlacsomag megnyitásának, illetve a számlacsomag igénybevételére vonatkozó 

szerződés-módosításnak alapvető feltétele, hogy a számlacsomag szerződés megkötésének időpontjában a 

Számlatulajdonos munkáltatójának érvényes együttműködési megállapodása legyen az OTP Bankkal a Lakossági 

Munkáltatói Prémium Számlacsomagnak a munkavállalói részéről történő igénybe vételére vonatkozóan. 

4. A Munkáltatói Prémium számlacsomag szerződés megkötésével a Számlatulajdonosnak az 1.1. pontban meghatározott 

számlá(k)ra vonatkozó számlaszerződése módosításra kerül (a számlaszám megtartása mellett), A pénzforgalmi 

szolgáltatásról szóló Üzletszabályzat, valamint Lakossági fizetési számlák Üzletszabályzatában foglaltak szerint. 

Amennyiben a Számlatulajdonos több, az 1.1. pont a)-m) pontjaiban felsorolt számlaszerződéssel is rendelkezik, 

választhat, hogy melyikre vonatkozó szerződését kívánja Munkáltatói Prémium csomag igénybevételére módosítani.  

2. A Lakossági Munkáltatói Prémium Számlacsomag feletti rendelkezés módja 

Egy Számlatulajdonos az OTP Banknál egy időben kizárólag egy Lakossági Munkáltatói Prémium Számlacsomag 

szerződéssel rendelkezhet. 

3. Díjak 

Amennyiben a Lakossági Munkáltatói Prémium számlacsomag fenntartása során nem teljesülnek a II.1.3. alpontban, 

valamint a mindenkori A Lakossági Munkáltatói számlacsomagokról  szóló Hirdetményben említett feltételek, úgy a 

számlacsomag számlavezetési díjaként az OTP Bank a mindenkori a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól 

és díjairól szóló Hirdetményben közzétett, Lakossági Prémium számlacsomaghoz kapcsolódó díjat számítja fel a mindenkori 

Lakossági fizetési számlák Üzletszabályzatában foglaltak figyelembevételével.  

 

Az Üzletszabályzat módosítását a Lakossági Bonusz számlacsomag 2017.10.01-jei kivezetésének és az értékesítésének 

megszüntetése indokolja. Az üzletszabályzatból törlésre kerültek a Bonusz számlacsomagra vonatkozó rendelkezések. 

 Jelen üzletszabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2017. július 15-től hatályos „A Lakossági Munkáltatói 

Számlacsomagokról” szóló Üzletszabályzat. 

 

 

Budapest, 2017. október 1. 

 

OTP Bank Nyrt. 

 


