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Kiemelt, ajánlatunk a Magyar Mérnöki Kamara

tagjai számára, amennyiben

 Vállalkozása bankügyeit az elektronikus ügyintézési csatornák rendszeres

használatával, kényelmesen és időtakarékosan szeretné végezni,

 havi átutalásainak száma maximum 10 darab körül alakul és

 fontos számukra a költséghatékony banki szolgáltatások használata.

Előnyök

 számlavezetési havidíj kedvező, 2016. január 4-től 2016.június 30-ig

meghirdetett akció szerint elengedésre kerül 6 hónapig,

 a havi első 10 darab elektronikusan indított belföldi eseti átutalás díja 0 * Ft ,

 egy darab MasterCard Unembossed bankkártya 0 Ft,

 kedvezményes pénzforgalmi kondíciók,

 OTPdirekt havidíj 0 Ft

E-számla-

csomag

*A bemutatott díjtételeken felül a tranzakciós illetékkel megegyező mértékű forgalmi különdíj kerül felszámításra

a bankszámlán lebonyolított valamennyi terhelő tranzakció után. A forgalmi különdíj mértéke készpénzfelvételi

tranzakciók esetén: 0,6%/tranzakció, egyéb terhelő tranzakciók esetén: 0,3% maximum 6000 Ft/tranzakció,

kártyás vásárlás esetén az üzleti betéti kártya után évi egyszeri 800 Ft (tárgyév január 20-ai esedékesség

mellett).



OTP GOLD 

számla-

csomag

Kiemelt, ajánlatunk a Magyar Mérnöki Kamara

tagjai számára, amennyiben

 Vállalkozásuknak szóló széles körű szolgáltatások mellett igényt tartanak a

Privát Banki hálózatunk nyújtotta személyre szabott kiszolgálásra is,

 széles körű szolgáltatás tartalmú csomagot kívánnak igénybe venni és

 fontos számukra a költséghatékony banki szolgáltatások használata.

Előnyök

 kedvezményes vállalkozói értékpapír számlavezetés,

 korlátlan számú bankon belüli forint eseti átutalás 0 * forintért,

 a havi első 20 db elektronikusan indított forint belföldi bankon kívüli eseti

átutalás 0 * forintért,

 egy darab MasterCard Unembossed bankkártya 0 Ft,

 Kiemelt, sávos látra szóló kamatozás a pénzforgalmi számlán elhelyezett

összegre,

 OTPdirekt havidíj 0 Ft,

 a Gold számlacsomag igénylése esetén kedvezményesen biztosítjuk egy

személy részére a Privát Banki szolgáltatást.

*A bemutatott díjtételeken felül a tranzakciós illetékkel megegyező mértékű forgalmi különdíj kerül felszámításra

a bankszámlán lebonyolított valamennyi terhelő tranzakció után. A forgalmi különdíj mértéke készpénzfelvételi

tranzakciók esetén: 0,6%/tranzakció, egyéb terhelő tranzakciók esetén: 0,3% maximum 6000 Ft/tranzakció,

kártyás vásárlás esetén az üzleti betéti kártya után évi egyszeri 800 Ft (tárgyév január 20-ai esedékesség

mellett).

Gold

Számla-

csomag
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Egy további, kiemelt számlavezetési ajánlatunk van

a Magyar Mérnöki Kamara tagjai számára

Egyedi számlavezetés

 Kedvezményes pénzforgalmi kondíciók.

 Díjmentes 1 db MasterCard Unembossed betéti kártya (a számlacsomag díja

tartalmazza az éves kártyadíjat).

 Díjmentes OTPdirekt alap és kontroll szolgáltatás (a kényelmi szolgáltatás

havidíját a csomagár tartalmazza).

 Választható kiemelt kedvezmények a vállalt számlaforgalomtól* függően:

 100 millió Ft 1 db kiemelt kedvezmény;

 175 millió Ft: 2 db kiemelt kedvezmény;

 250 millió Ft: 3 db kiemelt kedvezmény.

Az ajánlathoz kapcsolódó választható kedvezmények:

 A forint pénztári ki- és befizetés jutaléka kiemelten kedvezményes.

 A forint belföldi eseti átutalások jutaléka és minimumdíja kiemelten kedvezményes.

 A patika által megjelölt 1 db idegen banki, belföldi célszámlára kedvezményesek a

Házibankon és Electra Terminálon keresztül indított forint eseti utalások*.

 Az ügyfél összes (nem speciális) elkülönített bankszámláján a forint pénztári

tranzakciókra és a belföldi forint eseti utalásokra a Kiemelt számlacsomag forint

pénzforgalmi számlája esetén meghatározott jutalékok vonatkoznak.

 Deviza / valuta kedvezmény csomag, ami tartalmaz:

 nem kötelezően igénybe vehető devizaszámlát EUR, USD vagy CHF

devizanemekben, kedvezményes valuta pénztári ki- és befizetési

jutalékokkal, illetve deviza és nemzetközi (kimenő és bejövő) utalásokra

vonatkozó kedvezményeket, amik a forint pénzforgalmi számlán és a

devizaszámlán egyaránt érvényesek.

 Kiemelt látra szóló kamatozás a forint pénzforgalmi számlán.

*A vállalt számlaforgalom nem teljesítésekor a különbözetre a bank évente egy alkalommal 0,3% különdíjat számít fel.. *A bemutatott

díjtételeken felül a tranzakciós illetékkel megegyező mértékű forgalmi különdíj kerül felszámításra a bankszámlán lebonyolított valamennyi

terhelő tranzakció után. A forgalmi különdíj mértéke készpénzfelvételi tranzakciók esetén: 0,6%/tranzakció, egyéb terhelő tranzakciók esetén:

0,3% maximum 6000 Ft/tranzakció, kártyás vásárlás esetén az üzleti betéti kártya után évi egyszeri 800 Ft (tárgyév január 20-ai esedékesség

mellett).

Egyedi

Számla-

vezetés



Számlanyitási akció

2016. január 4-től 2016. június 30-ig 

Nyisson nálunk 2016. június 30-ig vállalkozása részére számlacsomagot

(kivéve Gold számlacsomagot), és 6 hónapon keresztül elengedjük a

számlacsomag havi díját elektronikus bankszámlakivonat igénylése esetén*.

Ismerje meg Ön is számlavezetési szolgáltatásaink minőségét, gyorsaságát!

Az akció az előző oldalon bemutatott kiemelt ajánlatra is érvényes.

Bankfiókjainkban a személyes tanácsadás, illetve a számlanyitás során

lehetőséget biztosítunk e-hiteles cégkivonat lekérdezésére, melynek díját új

számlacsomag nyitása esetén 2016. június 30-ig nem számítjuk fel!

Bízunk benne, hogy Ön is megtalálja nálunk vállalkozása számára a leginkább

megfelelő számlavezetési megoldást!

Számlanyitási akciós feltétel:

*Az akciós kedvezményt azon vállalkozások vehetik igénybe elektronikus bankszámla kivonat igénylése esetén,

melyek 2014. december 31-ét követően nem nyitottak pénzforgalmi, illetve fizetési számlát az OTP Bank Nyrt-nél.
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Rugalmas

Finanszírozás

• Lendület plusz 

folyószámla hitel

• Széchenyi 

forgóeszköz hitel

• Beruházás típusú 

jelzáloghitel

Ajánlat

Vállalkozások 

részére



OTP LendületPlusz Folyószámlahitel

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel könnyen és gyorsan, tárgyi fedezet nélkül teremt

elérhető kölcsön-igénybevételi lehetőséget. Váratlan kiadásokra, illetve olyan kifizetésekre

nyújt fedezetet, amelyek az aktuális pénzforgalmi számlaegyenleg alapján nem lennének

teljesíthetőek.

Előnyei:

 A hitelkeret bármikor, szabadon felhasználható, nincs rendelkezésre tartási

jutalék.

 Hitelkamatot csak az igénybe vett összeg után kell fizetni.

 A hitellel kapcsolatos költségek a vállalkozásában elszámolhatóak.

 A felhasználást nem kell számlával igazolni.

 Nincs szükség közjegyzői okiratra

 A futamidő alatt bármikor visszafizethető, illetve újra igénybe vehető.

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel összege:

OTP Banki számlaforgalom mellett: Minimum 0,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

Más banki számlaforgalom elfogadása mellett:

• a hitelkeret összege minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

• Az ügyfél előző lezárt évi nettó (bevételi nyilvántartás esetén bruttó) árbevétele

minimum 25 millió Ft.

• A tényleges kölcsönösszeg megállapításakor figyelembevételre kerülnek a

vállalkozás OTP Banknál és más banknál igénybe vett folyószámlahitelei és

forgóeszközhitelei.

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel jellemzői:

 Futamidő: 1 év, mely pozitív hitelbírálat esetén meghosszabbítható.

 Deviza: HUF, EUR

 Tárgyi fedezet nélkül, magánszemély és a Garantiqa Zrt. készfizető kezessége

mellett igényelhető.

 A hitelkeret 6x-osát elérő számlaforgalmi előírás kapcsolódik a termékhez.

Folyószámla hitel



Széchenyi Forgóeszközhitel

A Széchenyi Forgóeszközhitel a vállalkozások tevékenységéhez szükséges

forgóeszközök (számviteli törvény 28 § (2) és (3) bekezdése szerinti áru, göngyöleg,

félkész termék, késztermék, anyag, szerszám, műszer, berendezés, felszerelés,

munkaruha, egyenruha, védőruha) beszerzésére szolgál .

Előnyei:

 Tárgyi fedezet bevonására nincs szükség

 Üzleti terv készítése nélkül igényelhető

 OTP Banki számlamúlt nem feltétel

 Állami kamattámogatás

A Széchenyi Forgóeszközhitel jellemzői:

 Hitelösszeg: minimum 1 millió, maximum 25 millió forintos hitelösszeg

 Deviza: HUF

 Futamidő: minimum 12 hónap maximum 36 hónap

 Tárgyi fedezet nélkül, magánszemély és a Garantiqa Zrt. készfizető kezessége mellett

igényelhető.

 Számlaforgalmi előírás kapcsolódik a termékhez.

 Rendelkezésre tartási idő: minimum 1, maximum 3 hónap

Hitel fedezete:

• Magánszemély készfizető kezessége

• Garantiqa Zrt. készfizető kezességvállalása a tartozás 80%-ára

9

Forgóeszköz hitel



OTP Vállalkozói Jelzáloghitel

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel könnyen elérhető, szabadon felhasználható hitel-

igénybevételi lehetőség a megfelelő ingatlanvagyonnal rendelkező, vagy ingatlant

vásárolni szándékozó ügyfelek számára, illetve hitelkiváltásra is fordítható.

A Nemzeti Hitelprogram 3.ütemének (NHP3) rendkívül kedvező forrásából is elérhető,

kizárólag új beruházási cél megvalósítása érdekében.

Előnyei:

 Akár 15 éves futamidő (NHP3 forrás esetén maximum 10 év)

 Üzleti terv készítése nélkül igényelhető

 OTP Banki számlamúlt nem feltétel

 Hitelkiváltásra is fordíthatja (NHP3 forrás esetén nem elérhető hitelcél)

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel jellemzői:

 Futamidő: minimum fél év, maximum 15 év

NHP3 forrás esetén minimum 1 év, maximum 10 év

 Deviza: HUF

 Hitelösszeg: minimum 1 millió Ft, maximum 150 millió Ft

NHP3 forrás esetén minimum 5 millió Ft, maximum 150 millió Ft

 Számlaforgalmi előírás kapcsolódik a termékhez

Hitel fedezete:

• Jelzálogjog ingatlanon

• Garantiqa Zrt. készfizető kezességvállalása a tartozás 80%-ára

• OTP által előírt számlaforgalom

• Felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás más banknál vezetett

számlára vonatkozóan.
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Beruházás típusú jelzáloghitel

NHP3 forrásból is, évi 2,2% hiteldíj!



Lakossági

Számla-

vezetés

Platina 

ajánlat
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Ajánlat

Magánszemélyek 

részére



Kedvezményes munkáltatói számlacsomag ajánlat

munkavállalói számára.

Igényeljen OTP Munkáltatói számlacsomagot, mely számos kedvezménye mellett

egyszerűbbé, kényelmesebbé és biztonságosabbá teszi mindennapi pénzügyei kezelését.

Ráadásul

akár több mint 300 000 Ft megtakarítás is elérhető az itt dolgozók számára
az alábbi termékek és szolgáltatások igénybevételével

a legnagyobb lehetséges megtakarítás összege

• Lakáshitel: 233 000 Ft

• OTP Lakástakarék: 75 000 Ft

• Személyi kölcsön: 103 320 Ft*

• OTP Travel: 24 000 Ft
*Ha az ügyfél a futamidő alatt végig teljesíti a kamatkedvezményre jogosító feltételeket.

A munkáltatói kedvezmények igénybevételének alapvető feltétele, hogy a

munkáltatótól jövedelem érkezzen a munkáltatói számlára.

Magyar Mérnöki Kamara

Platina ajánlat

Jelen tájékoztató a 2015.január 28-án hatályos kondíciókat tartalmazza.

Jelen tájékoztató a 2016.január 25 - 2016.április 1 között hatályos kondíciókat tartalmazza.



* A részletes feltételeket a mindenkor hatályos, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. Törvény 36/A§-a

alapján biztosított díjmentes készpénzfelvételről szóló hirdetmény tartalmazza..

Nem tudja, melyik számlacsomag kínálja Önnek a legmegfelelőbb

lehetőségeket? Keresse kollégáinkat.

A termékek és szolgáltatások részletes feltételeiről, valamint további részletes információért kérjük, tájékozódjon az OTP Bank

fiókjaiban vagy honlapján (www.otpbank.hu) közzétett vonatkozó üzletszabályzatokból és hirdetményekből. Jelen tájékoztatás nem

minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

A munkáltatói ajánlat keretén belül elérhető további díjmentes és kedvezményes díjú díjtételek

Bankszámla 

Számlanyitáskor nincs szükség minimális nyitóösszeg befizetésére Díjmentes

Számlavezetés Díjmentes/kedvezményes

Betéti kártya 1 db – az elsőként igényelt – bankkártya éves díja az első évben  

(új számlanyitás esetén)

Díjmentes

Készpénzfelvétel havonta 2 alkalommal díjmentesen vehető fel készpénz, az erre vonatkozó  

nyilatkozat megléte esetén.*

Díjmentes

Készpénzbefizetés Díjmentes

Kártyás vásárlás Díjmentes

Egyedi képes Sajátkártya igénylés esetén a képelhelyezés díja Díjmentes

WebKÁRTYA éves díja számlacsomagtól függően Díjmentes

Csoportos beszedési megbízás számlacsomagtól függően

a meghatározott darabszám után

Kedvezményes     

(50 Ft kedvezmény a normál díjból)

Limitfigyelési szolgáltatás csoportos beszedési megbízáshoz igényelhető Díjmentes

Átutalás Takarékszámlára Díjmentes

OTPdirekt alap – és kontroll szolgáltatások havi díja számlacsomagtól függően -

meghatározott feltételek esetén

Díjmentes

Devizaszámla számlavezetési díjkedvezmény számlacsomagtól függően, amennyiben annak  

díja a Munkáltatói Számlacsomagról kerül kiegyenlítésre

Kedvezményes/Díjmentes

Hitelek

Folyószámlahitel rendelkezésre tartási jutalék Díjmentes

Lakás és jelzálog típusú hitelek igénylése esetén

Hitelbiztosítéki-értékmegállapítási díj 50% kedvezmény

Fedezetkezelési költség 50% kedvezmény

Ügyintézési díj 50% kedvezmény

Folyósítási díj (10 mFt vagy feletti hitelösszeg esetén) 100% kedvezmény

Közjegyzői díj  (10 mFt vagy feletti hitelösszeg esetén) 100% kedvezmény

Személyi kölcsön igénylése esetén 100 bázispont kedvezmény

OTP Lakástakarék szerződés – számla nyitás Kedvezményes

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666



Minden korosztályt és igényt szem előtt tartva összegyűjtöttük a különböző

folyószámlatípusok előnyeit, kedvezményeit, így egyszerűen kiválaszthatja,

hogy melyik igazodik leginkább bankolási szokásaihoz!

Díjmentes és kedvezményes szolgáltatások/termékek:
.

• Díjmentesen évente 1 alkalommal 24 000 Ft értékben OTP Travel utazási utalvány

igényelhető.

• Egyedi képes Sajátkártya igénylése esetén a képelhelyezés díjmentes.

• Díjmentesen vagy kedvezményesen nyitható lakástakarékszámla.

• Kedvezményes lakás- és jelzálogtípusú hitel igénylési lehetőség.

• Személyi kölcsön kamatkedvezmény.

* Új számlanyitás esetén az első betéti kártya az első évben éves díjmentes

** Valamennyi típusú üzenet díjmentes, kivéve a Kártya-,és Számla Kontrollt, amelyek esetén havonta összesen

(együttesen) csak az első 50 db.

Díjmentes számlavezetés

50%-os számlavezetési 

díjkedvezmény

**

Kedvezményes havi

számlavezetési díj 0 Ft 499 Ft 186 Ft 93 Ft

MunkáltatóiMunkáltatói MunkáltatóiMunkáltatói Munkáltatói Munkáltatói

**



Díjmentes

• Az első betéti kártya éves díja a számlanyitást követő 1. évben díjmentes 0 Ft

• OTPdirekt szolgáltatások (kivéve OTPdirekt Bróker) havi díja: 0 Ft

• Virtuális MasterCard kártya (webKÁRTYA) az internetes vásárlások biztonságáért: 0 Ft

• Eseti forint átutalás OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül bankon belül saját 

számlák között vagy kártyafedezet biztosítására: 0 Ft

• Folyószámlahitel keretkihasználási jutalék 0 Ft

• Havonta 2 alkalommal díjmentesen vehető fel készpénz, az erre vonatkozó nyilatkozat 

megléte esetén.* 0 Ft

Kedvezményes
• Számlavezetés.**

• Eseti forint átutalás OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül bankon kívül belföldre,

illetve bankon belül nem saját számlák között.

• Havonta a 2. után minden további csoportos beszedési megbízás.

* A részletes feltételeket a mindenkor hatályos, A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A§-a alapján

biztosított díjmentes készpénzfelvételről szóló hirdetmény tartalmazza.

** A Munkáltatói Jump Számlacsomag 241 Ft-os havi díja 186 Ft-ra csökkenthető, ha lemond a kivonat postai kiküldéséről és azt kizárólag

elektronikus úton (honlapon vagy OTPdirekt-en) keresztül éri el. Sőt, ha használja a számláját, és az adott hónapban az Ön által

kezdeményezett terhelési tranzakciók összege – az ATM készpénz felvétel összegének kivételével – eléri a 30 000 Ft-ot, akkor további

50%-os számlavezetési díjkedvezményt biztosítunk, így mindössze havi 121 Ft-ért, a papírkivonat lemondása esetén pedig csak havi 93

Ft-ért veheti igénybe a számlacsomag nyújtotta kedvezményeket.

Azon 18 és 28 év közötti 

munkavállalóknak, 

pályakezdőknek, akik pénzügyeik 

intézésekor az elektronikus banki 

csatornák használatát részesítik 

előnyben, szeretnek utazni vagy 

már a családalapításra, 

lakásvásárlásra gondolnak

Munkáltatói

Jump

Számlacsomag

…93 Ft

Számla-

vezetési

díj: 241 Ft

helyett…

a munkáltatói JUMP Számlacsomagot ajánljuk,

mely a kapcsolódó OTP banki és csoporttagi kedvezményeivel a korosztály igényeihez, a

fiatalok életének legfontosabb állomásaihoz igazodva kínál számos szolgáltatást

díjmentesen, illetve kedvezményes áron.



Díjmentes
• Az első betéti kártya éves díja a számlanyitást követő 1. évben díjmentes (éves díj): 0 Ft

• Az OTPdirekt szolgáltatások (kivéve OTPdirekt Bróker) havi díja: 0 Ft

• Virtuális MasterCard kártya (webKÁRTYA) éves díja 

az internetes vásárlások biztonságáért: 0 Ft

• Eseti forint átutalás elektronikus úton bankon belül saját számlák között

vagy kártyafedezet biztosítására: 0 Ft

• Folyószámlahitel keretkihasználási jutalék 0 Ft

• Havonta 2 alkalommal díjmentesen vehető fel készpénz, az erre vonatkozó nyilatkozat 

megléte esetén. 0 Ft

Kedvezményes
• Kedvezményes számlavezetés.**

• Eseti forint átutalás elektronikus úton bankon kívül belföldre, illetve bankon belül nem saját

számlák között.

• Havonta a 3. után minden további csoportos beszedési megbízás.

• Deviza számla 50%-os számlavezetési díjkedvezménnyel.

* A részletes feltételeket a mindenkor hatályos, A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A§-a alapján

biztosított díjmentes készpénzfelvételről szóló hirdetmény tartalmazza.

** A Munkáltatói Net Számlacsomag 649 Ft-os havi díja 599 Ft-ra csökkenthető, ha lemond a kivonat postai úton történő kiküldéséről és

azt kizárólag elektronikus úton (OTPdirekt-en) keresztül éri el. Sőt, ha használja a számláját, és az adott hónapban Ön által

kezdeményezett terhelési tranzakciók összege – az ATM készpénz felvétel összegének kivételével – eléri az 50 000 Ft-ot, további 100%-

os számlavezetési díjkedvezményt biztosítunk, így díjmentesen veheti igénybe a számlacsomag nyújtotta kedvezményeket.

Ha Ön szívesen intézi 

bankügyeit telefonon vagy 

interneten, valamint előnyben 

részesíti 

a havi csomagdíjat, mely 

a leggyakrabban használt

szolgáltatásokat díjmentesen 

kínálja, akkor Önnek,

a munkáltatói Net Számlacsomagot ajánljuk,

mely kényelmes és korszerű lehetőségeket biztosít, hiszen mindennapi pénzügyeit az

OTP Bank fiókjainak felkeresése nélkül, bankkártyáját, telefonkészülékét, vagy az

internetet használva intézheti.

Munkáltatói

Net

Számlacsomag

…0 Ft

Számla-

vezetési

díj: 649 Ft

helyett…



Díjmentes
• Az első betéti kártya éves díja a számlanyitást követő 1. évben díjmentes 

(új számlanyitás esetén) 0 Ft

• Az OTPdirekt szolgáltatások (kivéve OTPdirekt Bróker) havi díjmentesek, 0 Ft

• Virtuális MasterCard kártya (webKÁRTYA) éves díja az internetes vásárlások biztonságáért 0 Ft

• A deviza- és a megtakarítási számla számlavezetés 0 Ft

• Eseti forint átutalás elektronikus úton bankon belül saját számlák között 

vagy kártyafedezet biztosítására: 0 Ft

• Eseti vagy rendszeres átutalás OTP Takarékszámlára (saját számlák között): 0 Ft

• Rendszeres átutalás forintban vagy devizában bankon belül saját számlák között: 0 Ft

• Junior Számlacsomagonként havonta 1 átutalás meghatározott összeghatárig: 0 Ft

• Folyószámlahitel keretkihasználási jutalék  0 Ft

• Havonta 2 alkalommal díjmentesen vehető fel készpénz, az erre vonatkozó nyilatkozat megléte esetén.* 0 Ft

Kedvezményes
• Számlavezetés**
• Kedvezményes számlavezetés feltételei:ha Ön 35 év feletti: a havi vizsgálatot megelőző 3 hónapból legalább 2 hónapban a

megtakarításainak napi záró egyenlegének átlaga haladja meg az 5 000 000 Ft-ot, vagy 3 hónapból legalább 2 hónapban minimum
350 000 Ft nettó jövedelem érkezzen a számlájára. Ha Ön 35 év alatti: a havi vizsgálatot megelőző 3 hónapból legalább 2 hónapban a
megtakarításainak napi záró egyenlegének átlaga haladja meg a 2 000 000 Ft-ot, vagy 3 hónapból legalább 2 hónapban minimum 200
000 Ft nettó jövedelem érkezzen a számlájára.

• Valamennyi csoportos beszedési megbízás.

• Eseti forint átutalás elektronikus úton bankon kívül belföldre, illetve bankon belül nem saját számlák között.

• Értékpapír számlavezetés.

* A részletes feltételeket a mindenkor hatályos, A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A§-a alapján

biztosított díjmentes készpénzfelvételről szóló hirdetmény tartalmazza.

** A feltételek teljesülése esetén a kedvezményes havi díj 1083 Ft, mely - ha lemond a kivonat postai úton történő kiküldéséről és azt

kizárólag elektronikus úton (OTPdirekt-en) keresztül éri el - 997 Ft-ra csökkenthető. Sőt, ha az adott hónapban az Ön által kezdeményezett

terhelési tranzakciók összege – az ATM készpénz felvétel kivételével – eléri a 60 000 Ft-ot, akkor további 50%-os számlavezetési

díjkedvezményt adunk, így Ön már 542 Ft-os havi díj mellett, a papírkivonat lemondása esetén pedig havi 499 Ft-ért veheti igénybe a

számlacsomag nyújtotta kedvezményeket.

Ha Ön komplex banki 

szolgáltatásokat kíván igénybe 

venni és magasabb 

jövedelemmel vagy jelentősebb 

megtakarítással rendelkezik, 

akkor Önnek.

Munkáltatói

Prémium

Plusz 

Számlacsomag

…499 Ft

Számla-

vezetési

díj: 1083 Ft

helyett…

a munkáltatói Prémium Plusz Számlacsomagot ajánljuk,

mely segítségével számos díjmentes terméket és szolgáltatást vehet igénybe, személyes

céljaihoz igazodó különböző megtakarítási és befektetési lehetőségek közül választhat.



Prémium kiszolgálás

• Prémium Plusz számlacsomaggal rendelkező ügyfelünkként, kijelölt prémium kiszolgálást

végző bankfiókjainkban, diszkrét környezetben, kiemelt odafigyeléssel és szakértelemmel

várjuk Önt. Elsőbbségi ügyintézést kínálunk a prémium kiszolgálást nyújtó bankfiókjainkban,

valamint a Prémium Vonalon keresztül, így szakértő segítséggel tesszük lehetővé a

kényelmes és gyors bankolást személyesen és telefonon egyaránt, időpontfoglalás

lehetőségével is.

• A prémium vagyontervezés keretében egy személyre szabott, az Ön megtakarítási és

befektetési szokásait figyelembe vevő rövid, közép- és hosszú távú befektetési céloknak

megfelelő termékeket egyaránt tartalmazó portfóliót ajánlunk figyelmébe. Prémium ügyfeleink

számára, külföldi alapokkal bővített termékkínálatunk segítségével szélesebb diverzifikáció

válik lehetővé.

• Válassza a Multipont MasterCard Klub kártyát számlacsomagjához, így az OTP Klub

tagsággal számos banki és partneri kedvezményből válogathat, valamint kártyás

vásárlásai révén kártyája az adott évben éves díjmentes lehet.

Ha Ön a Prémium Plusz szolgáltatáson túl egy komplexebb, személyre szabott privát

tanácsadón keresztül kialakított exkluzív szolgáltatást kíván igénybe venni és magasabb

jövedelemmel vagy jelentősebb megtakarítással rendelkezik, akkor Önnek Private

Banking szolgáltatásunkat ajánljuk, amelyet Bankunk a megkülönböztetett figyelmet

igénylő ügyfelei számára alakított ki.



Alappillére a személyes tanácsadón keresztüli, a pénzügyek teljes körét lefedő, igényeit

messzemenőkig figyelembe vevő banki-befektetési tanácsadás. Exkluzív körülmények között

biztosítjuk a soron kívüli kiszolgálást, bankügyeit személyesen, faxon és telefonon keresztül

is intézheti.

Az OTP Privát Banki szolgáltatás alapdíja 8 130 Ft/hó, a kedvezményre jogosító feltételek

teljesülése esetén a kedvezményes díj: 6500 Ft/hó.

A feltételekről, kondíciókról, aktuális kedvezményeinkről további részleteket a Privát banki

hirdetményben talál.

A Privát Banki státusz, valamint a kedvezményes díj feltétele:

• Számlatulajdonos, illetve közös számla esetén valamennyi Számlatulajdonos OTP Banknál

vezetett számláin elhelyezett megtakarítás (látra és lekötött egyenlegek, értékpapírszámla,

deviza számlák,Tartós Befektetési Számla, Nyugdíj-előtakarékossági Számla, megtakarítási

számlák egyenlege összesen) hónap végi záróegyenlege a havi vizsgálatot megelőző 3

hónapból 2 hónapban meghaladta a 30 millió Ft-ot, vagy

• 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 a Számlatulajdonosnak, illetve

közös számla esetén valamennyi Számlatulajdonosnak együttesen havonta minimum 800

000 Ft nettó jövedelem érkezett a számlájára.

A Privát Banki szolgáltatás/számlacsomag tartalma:
„Az összes pénzügyi célt kielégítő termékskála”

• Banki alaptermékek
• Sávos, kiemelt kamatozású folyószámla

• 1 db éves díj-mentes dedikált privát banki betéti kártya, amelyhez hozzátartozik a 4 fős

családi utasbiztosítás és a repülőtéri SkyCourt Lounge használata

• American Express Platinum hitelkártya

• Kedvező kamatozású lekötött betétek

• 500 000 forint értékben – egyszerűsített hitelbírálat alapján – folyószámla hitelkeret

• Gyorsított (lakás) hitelügyintézés

• Kedvezményes deviza konverziók és díjmentes devizaszámla vezetés

• Kedvezményes készpénzfelvétel saját ATM-en és OTP fiókhálózatban

• Kedvezményesen végezhető belföldi és külföldi korlátlan számú átutalás (eseti és

rendszeres)

• Díjmentes bankon belüli saját számlák közötti átutalás

• Díjmentes kártyás vásárlás

• Pénztári valuta kifizetés devizaárfolyamon

Private

Banking

Szolgáltatások



• OTPdirekt (telefonos, internetes, mobiltelefonos) szolgáltatásait is – díjmentesen –

biztosítjuk Önöknek, a Telefonos ügyintézői szolgáltatásunkon keresztül pedig már

bejelentkezéskor elsőbbséget biztosítunk a privát banki ügyfeleink számára

• Ingyenes SMS szolgáltatások

• Dedikált OTP Travel információs vonal (concierge desk)

• Havonta 2 alkalommal díjmentesen vehető fel készpénz, az erre vonatkozó nyilatkozat

megléte esetén*

• Befektetési termékek
• Kedvezményes értékpapírszámla vezetés

• Befektetési alapcsalád az OTP Alapkezelőtől (pénzpiaci, kötvény, részvény, alapok alapja,

ingatlan alap, strukturált alapok)

• Külföldi és hazai befektetési alapok a világ és a hazai piac vezető szolgáltatóitól (UBS,

Blackrock, ING, Schroders, Concorde, Aegon, Franklin Templeton, BNP)

• Hazai és nemzetközi állampapírok

• OTP Saját Kötvény és privát banki strukturált kötvények

• Hazai részvények

• XETRA-n elérhető külföldi részvények és tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF)

széles köre

• Az OTP Bank Nyrt. csoporttagi szolgáltatók termékei (OTP Lakástakarék, OTP

Ingatlan, OTP Travel, Merkantil Car, OTP Egészségpénztár, Groupama Biztosító, OTP

Ingatlanpont, OTP Hungaroprojekt, OTP Lakáslízing).

„Megbízható, szakszerű és gyors kiszolgálás”

• Személyes privát banki tanácsadó
• Személyre szabott banki és befektetési ügyintézés

• Tanácsadás, részletes igényfelméréssel és modellportfólió ajánlattal

• Alapszintű ingatlan és műkincs tanácsadás, valamint SZJA tájékoztatás

• Negyedévente elegáns kivitelű, az elmúlt időszak gazdasági, pénzügyi és befektetési

eseményeit bemutató Privát Portfólió kiadványunkkal segítjük befektetési döntéseit, illetve

műkincs és ingatlanpiaci fejleményekről, kiemelt utazási ajánlatunkról (OTP Travel utak

kedvezménnyel) is tájékoztatjuk

• Külön privát banki honlap (www.otpprivatebanking.hu), ahol a kapcsolódó információk

széles köre elérhető, kiemeljük tőzsdei árfolyam tájékoztató, illetve a külföldi részvényekre

vonatkozó elemzéseket tartalmazó szolgáltatásunkat„Sikerünk záloga a személyes

tanácsadó”

• Többszörös szűrőn keresztül kiválasztott, valamint szakmai és értékesítés-technikai

tréningen felkészített tanácsadók állnak az ügyfelek rendelkezésére. Munkájukat

régiónként vezető tanácsadók koordinálják, akiknek a szakmai felkészültségét központi

befektetési tanácsadók és régió koordinátorok segítik, napi, heti rendszerességű írásos és

szóbeli tájékoztatókkal, illetve akvizíciós és termékszakértői támogatással.

* A részletes feltételeket a mindenkor hatályos, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A§-a alapján

biztosított díjmentes készpénzfelvételről szóló hirdetmény tartalmazza.



0 Ft-os alapcsomag
• Díjmentes: az első betéti kártya éves díja a számlanyitást követő 1. évben díjmentes 0 Ft

• Díjmentes számlavezetés (csak jövedelem elvárás**) 0 Ft

• Díjmentes internetbank 0 Ft

• Kedvezményes internetes tranzakciók 

• Havonta 2 alkalommal díjmentesen vehető fel készpénz, az erre vonatkozó nyilatkozat 

megléte esetén.* 0 Ft

• Díjmentes (EUR-os) OTP Simple devizaszámla 0 Ft

Választható kedvezménycsomagok

• 2 ATM vagy 5 ATM csomag – havi 2 vagy 5 készpénzfelvétel OTP ATM-ből;

• Mindennapi Biztonság csomag – havi 2 kedvezményes készpénzfelvétel OTP ATM-ből + 

OTP Simple SMS csomag + folyószámlahitel kedvezmény;

• OTP Simple SMS csomag – sms szolgáltatás + korlátlan számú sms értesítés az összes 

tranzakcióról;

• Online Tranzakciós csomag – internetes csatornán végzett tranzakciók díjmentesek;

• Megtakarítási csomag – OTP Simple Extra Betét lekötés + kedvezmény Értékpapírszámla

Extra szolgáltatások:
• Lakáshitel felvétele esetén induló költségek elengedése; Lakástakarékpénztári számlanyitás

kedvezményesen; díjmentes OTP Egészségpénztári főkártya.

* A részletes feltételeket a mindenkor hatályos, A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A§-a alapján

biztosított díjmentes készpénzfelvételről szóló hirdetmény tartalmazza.

** OTP Simple kártyát minden 18 év feletti természetes személy igényelhet. A 0 Ft-os számlavezetési díj feltétele 35 éves korig a

mindenkori minimálbérnek megfelelő jövedelem, 35 éves kor felett 150 000 Ft összegű jövedelem OTP Simple főszámlára és/vagy Simple

Devizaszámlára (deviza vételi árfolyamon számítva) érkezése, valamint az elektronikus bankszámla kivonat választása. A tájékoztatás

nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A termékek és szolgáltatások részletes feltételeit,

illetve további információkat megtalálod az OTP Bank fiókjaiban és a www.otpsimple.hu oldalon közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokban

és Hirdetményekben.

Szeretnéd saját igényeidre

szabni a bankodat?

…0 Ft

Számla-

vezetési

díj…

Amennyiben egy olyan ajánlat érdekel,

ahol TE választhatod ki, hogy mire van

szükséged és ezáltal TE állítod be a

havidíjadat, amelyet akár havonta

módosíthatsz, és mindent online

intézhetsz el, akár útközben is a

mobilodról, és ahol minden a TE

választásod, akkor…

Neked az OTP Simple számlacsomagot ajánljuk.



A Munkáltatói Elektronikus Számlacsomag 1480 Ft-os havi díja 1409 Ft-ra csökkenthető,

ha lemond a kivonat postai úton történő kiküldéséről és azt kizárólag elektronikus úton

(OTPdirekt-en) keresztül éri el. Sőt, ha használja a számláját, és az adott hónapban az Ön

által kezdeményezett terhelési tranzakciók összege – az ATM készpénz felvétel

összegének kivételével – eléri a 30 000 Ft-ot, akkor 740 Ft-ért, zöld kivonat igénylése

esetén 705 Ft-ért veheti igénybe a számlacsomag nyújtotta kedvezményeket.

Munkáltatói

Elektronikus

Számlacsomag

…705 Ft

Számla-

vezetési

díj: 1480 Ft

helyett…

Amennyiben már ügyfelünk, és rendelkezik Lakossági Forint folyószámlával vagy

Elektronikus Számlacsomaggal, a számlavezetési díj- és egyéb munkáltatói

kedvezményeket egyszerűen és gyorsan, a vonatkozó nyilatkozat aláírásával igénybe

veheti.

A Munkáltatói Forint folyószámla 355 Ft-os havi díja 302 Ft-ra csökkenthető, ha lemond a

kivonat postai úton történő kiküldéséről és azt kizárólag elektronikus úton (honlapon vagy

OTPdirekt-en) keresztül éri el.

Sőt, ha használja a számláját, és az adott hónapban az Ön által kezdeményezett terhelési

tranzakciók összege – az ATM készpénz felvétel összegének kivételével – eléri a 30 000

Ft-ot, akkor 178 Ft-ért, zöld kivonat igénylése esetén 151 Ft-ért veheti igénybe a

számlacsomag nyújtotta kedvezményeket.

Munkáltatói

Forint

Számlacsomag

…151 Ft

Számla-

vezetési

díj: 355 Ft

helyett…



Keresse kollégánkat az alábbi OTP Bank fiókokban

A kiadványban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek,

célja kizárólag a figyelem felkeltése. A tájékoztatás nem teljes körű. A bankszámla csomagok, pénzügyi

termékek, szolgáltatások részletes leírásáról, illetve további feltételeiről tájékozódjon a bankfiókokban és a

honlapunkon (www.otpbank.hu) található vonatkozó üzletszabályzatokból, hirdetményekből és kondíciós

listákból. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja

Felkeltettük

Érdeklődését ??



Mellékletek



Kondíciók I. – Egyedi ajánlat

Hirdetményben nem szereplő, nem nyilvános konstrukció, azon vállalkozásoknak szól, melyek vállalják az
évenkénti legalább 100millió forintos számlaforgalom teljesítését.
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Kondíciók II. 

(9) Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel, az OTP Agrár Folyószámlahitel és az OTP LendületPlusz

folyószámlahitel esetén a kezelési költség bírálat függvényében kerül meghatározásra. Az OTP LendületPlusz

Folyószámlahitel esetében a kezelési költség díja 2008. június 23. előtt befogadott és elbírált hitelkérelmek

esetében 1,00%.

(7) A kötelezően előírt számlaforgalom nem teljesítése esetén kerül ez a díjtétel felszámításra, a vállalt és a

teljesített számlaforgalom közötti különbségre.

OTP LendületPlusz Folyószámlahitel

1. Kamat 

a.) Forinthitel/forint kölcsön esetén 1 havi BUBOR + 4,00 %

b.) Devizahitel/deviza kölcsön 

esetén (EUR)

1 havi EURIBOR + 6,50 %

2. Kezelési költség(9) 1,00 % - 1,50 %

3. Különdíj(7) egyszeri 1,00 %



Kondíciók III. 

A hitelt/kölcsönt az OTP Bank a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. min. 80%-os készfizető kezességvállalása mellett

nyújtja.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalás díja: a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetménye

szerint

Állami kamattámogatás: 3%

(7) A kötelezően előírt számlaforgalom nem teljesítése esetén kerül ez a díjtétel felszámításra, a vállalt és a

teljesített számlaforgalom közötti különbségre.

Széchenyi Forgóeszközhitel

1. Kamat 
1 havi BUBOR + 5,00 %

2. Kezelési költség 0,80 %

3. Szerződéskötési díj 1,50 %

4. Folyósítási díj Alkalmanként 10.000 Ft

5. Különdíj(7) Egyszeri 1,00 %



Kondíciók IV. 

A hitelt/kölcsönt az OTP Bank a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. min. 80%-os készfizető kezességvállalása mellett

nyújtja.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalás díja: a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetménye

szerint

(7) A kötelezően előírt számlaforgalom nem teljesítése esetén kerül ez a díjtétel felszámításra, a vállalt és a

teljesített számlaforgalom közötti különbségre.

OTP Vállalkozói Jelzáloghitel

1. Kamat 
1-3 havi BUBOR + 4,00 %

2. Kezelési költség 1,50 – 3,00 %

3. Rendelkezésre tartási jutalék 2,00 %

4. Keret-beállítási jutalék
A szerződött összeg 0,5%-a, minimum 

50.000,- Ft, maximum 100.000,- Ft

5. Különdíj(7) Egyszeri 1,00 %

OTP Vállalkozói Jelzáloghitel (NHP3)

1. Kamat 
1,2%

2. Kezelési költség 1,0 %

3. Rendelkezésre tartási jutalék 0,0 %

4. Keret-beállítási jutalék 0,0 %

5. Különdíj Egyszeri 0,0 %


