
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Köszönjük, hogy megtakarításainak kezelésére az OTP Banknál vezetett Tartós Befektetési Számlát 
(továbbiakban: TBSZ) választotta! Felhívjuk figyelmét, hogy 2012-ben nyitott Tartós Befektetési 
Számlája 2017. év végén eléri az 5 éves megtakarítási időszak végét és ellenkező nyilatkozat 
hiányában megszűnik. A 2012-ben nyitott TBSZ számlája és azon elhelyezett megtakarításai további 
kezelése kapcsán Ön az alábbi lehetőségek közül választhat az év végén lekötési nyilvántartásban 
lévő pénzeszközök, pénzügyi eszközök tekintetében:  
 

1. TBSZ számla újrakötése/meghosszabbítása vagy részmeghosszabbítása 
 
Önnek lehetősége van - a személyi jövedelemadó törvény alapján - a 2012-ben nyitott TBSZ számláját 
újrakötni, azaz meghosszabbítani akár részben vagy teljes egészében. 
• Ez azt jelenti, hogy a 2012-ben tartós befektetésként elhelyezett megtakarításai vagy annak egy 
része és annak hozamai, kamatai ismételten elhelyezésre kerülnek egy 2017-ben nyitott TBSZ 
számlán. Az újrakötéssel így Ön megspórolja az új számlák nyitása esetén jogszabály által előírt 
befizetési időszakot, amely akár 1 év is lehet.  
• Amennyiben Ön az újrakötést választja, akkor erre vonatkozóan csupán egy nyilatkozatot kell 
tennie 2017. december 29. 15:00-ig. A nyilatkozat alapján 

 amennyiben még nem rendelkezik 2017-ben nyitott TBSZ számlával, akkor azt megnyitjuk 
Önnek és a 2012-es TBSZ számla Ön által megjelölt részösszegét (de minimum 25 ezer 
forintot) vagy teljes állományát áthelyezzük erre a számlára, 

 amennyiben már rendelkezik 2017-ben nyitott TBSZ számlával, akkor arra a számlára 
helyezzük át megtakarítását részben vagy egészben. A 2017. évi TBSZ számlán befizetett 
pénzösszegként az áthelyezésre kerülő pénzügyi eszköznek az ötéves lekötési időszak utolsó 
napján irányadó szokásos piaci értéke, illetve a megszerzésre fordított összege közül a 
nagyobb kerül figyelembe vételre. Ha további megtakarításokkal is növelné a 2012-ben 
elhelyezett tartós befektetését, akkor azt 2017-ben nyitott TBSZ számlán teheti meg 2017. 
december 29-én 15:00-ig. 

• Mindkét fenti esetben az új TBSZ számla 2022. december 31-ig szóló határozott időtartamra jön 
létre. 
 

Miért érdemes újrakötni a TBSZ-en elhelyezett megtakarítását? 
 

 Megtakarítása továbbra is adókímélő módon gyarapodik 

 Amennyiben a TBSZ számláján lévő teljes állomány meghosszabbítását választja, 3.000,- Ft 
értékű LÍRA ajándékkupont adunk ajándékba az OTP Bank kedvezményprogramjának 
keretében! 

 
Mit kell a meghosszabbításhoz és a kupon aktiválásához tennie? 
• Önnek nincs más dolga, csupán nyilatkozatot kell tennie 2017.12.29. 15:00-ig TBSZ számlája 
meghosszabbításáról. Erről bármely OTP Bank fiókban, vagy az OTPdirekt internetes vagy telefonos 
ügyintézői szolgáltatásán keresztül lehetséges nyilatkozni.  
• A nyilatkozattétel és az újrakötés OTP Bank általi lebonyolítását követően aktiválnia kell az 
OTPdirekt internetbankjában a „Vásárlási kedvezmények” menüpontban az Ön 3000 Ft-os LÍRA 
ajándékkuponját, mely 2018. február 1-jén válik elérhetővé és 2018. március 31-ig használható fel a 
LÍRA kijelölt üzleteiben és webshopban történő bankkártyás vásárlás esetén. A kedvezményt a 
vásárlást követő hónap elején írjuk jóvá bankszámláján. 

 



Amennyiben még nem regisztrált a kedvezményprogramunkra, ezt megteheti az OTPdirekten 
keresztül a „Vásárlási kedvezmények” menüpontban.  
 

2. Lejáró megtakarítás kezelése (amennyiben nem kívánja TBSZ számláját részben vagy 
egészben meghosszabbítani) 
 
• Amennyiben Ön nem kíván élni az újrakötés/meghosszabbítás lehetőségével, akkor az OTP Bank a 
lejárt TBSZ számlán nyilvántartott összeget az Ön rendelkezéséig kamatmentesen kezeli, illetve 
értékpapírjait a 2012-es (lejáró) TBSZ számla helyett újonnan nyitott normál értékpapír számlán 
tartja nyilván. 
• Amennyiben Ön nem kíván élni az újrakötéssel, akkor megtakarítása feletti rendelkezésre 
vonatkozóan 2017. december 29-én 15:00-ig külön nyilatkozatot tehet. A nyilatkozatban 
meghatározhatja, hogy a 2012-ben nyitott (lejáró) TBSZ számláján lévő megtakarításait és annak 
hozamait, kamatait melyik fizetési- vagy betétszámlájára utalja át illetve értékpapírjait mely, az OTP 
Banknál vezetett normál értékpapírszámlára vezesse át a Bank, amely felett legkorábban 2018. 
január 2-án tud rendelkezni. 
 

További tudnivalók: 
 
• Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön rendelkezik betéti és értékpapír TBSZ számlával is, akkor 
a fenti nyilatkozatokat számlánként külön-külön kell megtennie.  
• Amennyiben a TBSZ számláján lévő állománynak csak egy részét kívánja 
újrakötni/meghosszabbítani, azt csak személyesen, bármelyik OTP Bankfiókban teheti meg.  
• Amennyiben a teljes számlán lévő állományát szeretné újrakötni/meghosszabbítani, az erre 
vonatkozó nyilatkozatot bármelyik OTP Bankfiókban, valamint az OTPdirekt internetes és telefonos 
ügyintéző szolgáltatáson keresztül is megteheti. 
• Amennyiben nem kívánja meghosszabbítani/részmeghosszabbítani a TBSZ számlán lévő 
állományát, a vonatkozó nyilatkozatot bármelyik OTP Bankfiókban vagy OTPdirekt internetes és 
telefonos ügyintézői szolgáltatáson keresztül megteheti. 
• OTPdirekt internetes és telefonos ügyintézői szolgáltatáson keresztül nyilatkozat kizárólag olyan 
TBSZ számlák esetében adható, amelyek be vannak vonva az OTPdirekt számlakörbe (ezt a 
BEÁLLÍTÁSOK alatt a Számlakör karbantartás menüben ellenőrizheti). 
• A TBSZ számla újrakötésével, részmeghosszabbításával, valamint a lejáró megtakarítás további 
kezelésével kapcsolatos részletes információkat betétek tekintetében „A Tartós Befektetési 
Betétszámla megszűnéséről és az újrakötés (hosszabbítás) lehetőségéről” szóló mindenkor hatályos 
hirdetmény és értékpapírok tekintetében a TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról 
című tájékoztató, továbbá a vonatkozó üzletszabályzatok és szerződések tartalmazzák. 
 
 
A kampánnyal kapcsolatos szabályzatról és részletekről tájékozódjon a honlapunkon! www.otpbank.hu/TBSZ. Az OTPdirekt 
telefonos ügyintézői szolgáltatás keretében szerződéssel rendelkező Ügyfeleink a 06-1/3-666-666, mobilhálózatból: 20-30-
70/3-666-666 telefonszámon a 4-es menüpont (OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás) érhetik el ügyintézőnket. 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jövőben nem szeretne értesülni akcióinkról, egyes ajánlatainkról, új szolgáltatásainkról, 
akkor az Ön azonosításához szükséges adatok megadásával az informacio@otpbank.hu e-mail címen vagy a 06 1 366 6666-
os telefonszámon, illetve bankfiókjainkban személyesen is bármikor, indoklás nélkül, ingyenesen letilthatja a további 
marketing célú megkereséseket. Felhívjuk figyelmét továbbá arra, hogy adóügyi következmények pontosan csak az Ön 
egyedi körülményei alapján ítélhetőek meg és a jövőben változhatnak. Az értékpapír tranzakciókat érintő adózási 
szabályokról tájékozódhat az „Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban” című 
dokumentumban. Jelen Tájékoztató dokumentum célja kizárólag a figyelem felhívása, a tájékoztatás nem teljes körű. Jelen 
Tájékoztató a Tartós Befektetési Számlára vonatkozó rövid ismertetést tartalmaz. A Tartós Befektetési Számla feltételeiről 
részletesen informálódhat a www.otpbank.hu/TBSZ oldalon, az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás keretében 
szerződéssel rendelkező Ügyfeleink a 06 1 366 6666, mobilhálózatból: 06 20/30/70 366 6666 telefonszámon a 4-es 
(OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás) menüpontban. 

http://www.otpbank.hu/TBSZ


Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, 

befektetési vagy pénzügyi elemzésnek, befektetésre való ösztönzésnek a benne foglaltak tájékoztató jellegűek. Jelen 

Tájékoztatóban foglaltak alapján hozott egyedi döntések, illetőleg befektetések kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank 

Nyrt.-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességért, az ügyfél által kitűzött cél elérésért. Jelen 

Tájékoztató az elkészítése időpontjában az OTP Bank Nyrt. rendelkezésére álló információk alapján készült. Az OTP Bank 

Nyrt. a Tájékoztató módosításának jogát fenntartja. Kérjük a változásokat kísérje figyelemmel. 

 
Budapest, 2017. november 


