
Munkáltatói Gyémánt ajánlat a 

Semmelweis Egyetem 

munkavállalói részére



Kedvezményes munkáltatói számlacsomag ajánlat

Igényeljen OTP Munkáltatói számlacsomagot, mely egyedi kedvezményekkel kiegészített
számlavezetést biztosít, sőt számos kedvezménye mellett egyszerűbbé, kényelmesebbé
és biztonságosabbá teszi mindennapi pénzügyei kezelését.

Az ajánlatban elérhető kedvezmények

• Díjmentes számlanyitás
• Díjmentes / kedvezményes számlavezetés
• Díjmentes betéti kártya*
• Díjmentes ATM készpénzfelvétel belföldön 

(150 ezer Ft-ig a megfelelő nyilatkozat 
megléte esetén)**

• Díjmenes kártyás vásárlás

• Kedvezményes, fix díjú
csoportos  beszedések

• 50 illetve 100% kedvezmény lakás és  
jelzáloghitel egyes díjaiból

* Új számlanyitás esetén az elsőként igényelt – 1 db – bankkártya éves díja az első évben díjmentes.
** A részletes feltételeket a mindenkor hatályos, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.
Törvény 36/A§-a alapján biztosított díjmentes készpénzfelvételről szóló hirdetmény.
A munkáltatói kedvezmények igénybevételének alapvető feltétele, hogy a munkáltatótól jövedelem érkezzen a
munkáltatói számlára Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A
tájékoztató a 2021. október 15-én hatályos kondíciókat tartalmazza.
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Az OTP Munkáltatói ajánlat keretén belül elérhető további díjmentes és

kedvezményes díjú díjtételek, az OTP Munkáltatói ajánlat feltételeitől függően*:

* Az OTP Munkáltatói ajánlat kondíciót és feltétel rendszerét a mindenkor hatályos Munkáltatói Gyémánt
ajánlatról szóló Hirdetmény tartalmazza.

** A részletes feltételeket a mindenkor hatályos, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.
Törvény 36/A§-a
***A 2021. október 1-én érvényes lakáshitelekre vonatkozó Teljes Hiteldíj Mutató (THM) mértéke: 3,2-10,7 % (a
THM aktuális értéke részletes feltételek és reprezentatív példa: : www.otpbank.hu/portal/hu/Lakashitel ).
A 2021. október 1-én érvényes jelzálog típusú hitelekre vonatkozó Teljes Hiteldíj Mutató (THM) mértéke: 6,4-12,8 % (a
THM aktuális értéke részletes feltételek és reprezentatív példa:
www.otpbank.hu/portal/hu/SzabadFelhasznalasuHitelek/Jelzaloghitel).

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.

Bankszámla

Számlanyitáskor nincs szükség minimális nyitóösszeg befizetésére Díjmentes

Számlavezetés
Díjmentes/

kedvezményes

Betétikártya-szolgáltatás keretében 1 db betéti kártya – új számlanyitás esetén az
elsőként igényelt betéti kártya éves díja az első évben

Díjmentes

Készpénzfelvétel havonta 2 alkalommal díjmentesen vehető fel készpénz,  az erre 
vonatkozó nyilatkozat megléte esetén.**

Díjmentes

Kártyás vásárlás Díjmentes

Egyedi képes Sajátkártya igénylés esetén a képelhelyezés díja Díjmentes

WebKÁRTYA éves díja számlacsomagtól függően Díjmentes

Limitfigyelési szolgáltatás csoportos beszedési megbízáshoz igényelhető Díjmentes

Átutalás Takarékszámlára Díjmentes

Internetbanki, mobilalkalmazási, telefonos banki, valamint SMS-szolgáltatás 
(OTPdirekt alap – és kontroll szolgáltatások havi díja számlacsomagtól  függően -
meghatározott feltételek esetén

Díjmentes

Devizaszámla számlavezetési díjkedvezmény számlacsomagtól függően,  amennyiben 
annak díja az OTP Munkáltatói ajánlat alapját képező  Számlacsomagról kerül 
kiegyenlítésre

Kedvezményes/  

Díjmentes

Hitelek

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

Folyósítási díj (10 mFt alatti hitelösszeg esetén) 50% kedvezmény

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

Közjegyzői díj  (10 mFt alatti hitelösszeg esetén) 50% kedvezmény

http://www.otpbank.hu/portal/hu/Lakashitel
http://www.otpbank.hu/portal/hu/SzabadFelhasznalasuHitelek/Jelzaloghitel


Munkáltatói  Bázis
Számla



Amennyiben egy olyan ajánlat érdekli, ahol alapszolgáltatásokon túl (bankszámla,
internetbanki, mobilalkalmazási, telefonos banki, valamint sms-szolgáltatás -
OTPdirekt, betéti kártya) személyre is tudja szabni az igénybe vehető
szolgáltatásokat, akkor a Munkáltatói Bázis Számlát ajánljuk!

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Díjmentes
• Számlavezetés*
• Az első betéti kártya éves díja a számlanyitást követő 1.évben díjmentes
• Eseti vagy rendszeres átutalás saját számlák között:
• A csoportos beszedési megbízásokhoz igényelhető limitfigyelési szolgáltatás:
• Havonta 2 alkalommal díjmentesen vehető fel készpénz, az erre vonatkozó

nyilatkozat megléte esetén (150ezer Ft-ig).**
• OTPdirekt szolgáltatások (kivéve OTPdirekt Bróker) havi díja***:

0 Ft

0 Ft

Tranzakciós számlacsomag elemek igényelhetőek az ön igényei szerint:
Csoportosbeszedések
• Csoportos beszedések korlátlan számban összesen havi 30 000 forintig
• Csoportos beszedések korlátlan számban összesen havi 60 000 forintig

Átutalások
• Korlátlan számú elektronikus úton kezdeményezett eseti és rendszeres átutalás összesen

havi 100 000 Ft-ig
• Korlátlan számú elektronikus úton kezdeményezett eseti és rendszeres átutalás összesen

havi 200 000 Ft-ig – kizárólag Prémium szolgáltatás esetén választható!
• Elektronikus úton kezdeményezett eseti és állandó átutalások összeghatár nélkül 0,3%-os

díjért
• Korlátlan számú eseti és állandó átutalás havi 100 000 Ft-ig OTP bankfiókokban

ATM készpénz felvétel
• Jogszabály által, bármely belföldi ATM-en díjmentesen biztosított maximum havi 150.000 Ft

készpénzfelvétel esetén, az első két tranzakció során a 150 000 Ft-ból nem igénybe vett összeg
felvétele a második tranzakciót követően belföldi OTP ATM-ből korlátlan részletben kerül
biztosításra.

• A havi első két készpénzfelvétel során a jogszabály alapján díjmentesen biztosított havi 150 ezer
Ft felett további 150 ezer Ft (összesen 300 ezer Ft) készpénzfelvétel biztosítása belföldi ATM
készülékből, további készpénzfelvételi díj felszámítása nélkül

*A Munkáltatói Bázis Számla 494 Ft-os havi számlavezetési díja 438 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 0FT-os számlavezetési
díj mellett veheti igénybe a számlacsomag nyújtotta kedvezményeket.
** 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.

*** Az OTPdirekt szolgáltatások havi díja 164 Ft, amely 0 Ft-ra csökkenthető a Munkáltatói ajánlat keretében, a
feltételek teljesítése esetén.



Bázis Számlára épülő számlacsomag ajánlatok

Ha nem szeretné saját maga összeállítani számlacsomagját, előre összeállított számlacsomag
ajánlatainkból is választhat:

Klasszikus számlacsomag ajánlat

Mit tartalmaz?
• Számlavezetést.
• Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatást (OTPdirekt) lekérdezési jogosultsággal.
• Betéti kártyát.
• Csoportos beszedési megbízásokat korlátlan számban, összesen 30 000 Ft-ig.
• Életkor- és jövedelemfüggő kedvezményeket.

Aktív számlacsomag ajánlat

Mit tartalmaz?
• Számlavezetést.
• Internetbanki, mobilalkalmazási, telefonos banki, valamint sms-szolgáltatásokat (OTPdirekt).
• Betéti kártyát.
• Korlátlan számú elektronikus átutalás lehetőségét összesen 100 000 Ft-ig (bankon

belül forintban és devizában, bankon kívül belföldre forintban).
• Életkor- és jövedelemfüggő kedvezményeket.

Prémium+ számlacsomag ajánlat

Mit tartalmaz?
• Számlavezetést.
• Internetbanki, mobilalkalmazási, telefonos banki, valamint sms-szolgáltatások (OTPdirekt

szolgáltatások, kivéve OTPdirekt Bróker) díjmentesen.
• Betéti kártyát.
• Prémium szolgáltatást.
• Életkor- és jövedelemfüggő kedvezményeket.
• Az alábbi számlacsomag elemeket havidíjmentesen:
• Korlátlan számú elektronikus átutalást összesen 200 000 Ft-ig.
• A törvény által biztosított 150 000 Ft díjmentes készpénzfelvétel lehetőségét korlátlan

részletben bármely hazai OTP ATM-ből (az első két tranzakció bármely hazai ATM-en keresztül
megvalósulhat).

• Korlátlan számú SMS kontroll értesítést.

*A számlacsomag ajánlatok alapját képező Bázis számla számlavezetési díjára vonatkozó kedvezmény, nem

vonatkozik a számlacsomag elemek díjaira.



Prémium kiszolgálás

• Prémium+ számlacsomaggal rendelkező, vagy Prémium szolgáltatást igénylő
ügyfelünkként, kijelölt prémium kiszolgálást végző bankfiókjainkban, diszkrét
környezetben, kiemelt odafigyeléssel és szakértelemmel várjuk Önt. Elsőbbségi
ügyintézést kínálunk a prémium kiszolgálást nyújtó bankfiókjainkban, valamint a
telefonos banki szolgáltatásunk 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 Prémium kártyát számlacsomagjához, így kártyás
vásárlásai révén kártyája az adott évben éves díjmentes lehet.

Ha Ön a Prémium Plusz szolgáltatáson túl egy komplexebb, személyre szabottabb,
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.



A PrivátBanki szolgáltatás/számlacsomag tartalma:

„Megbízható, szakszerű és gyors kiszolgálás”
• Személyes dedikált privát banki tanácsadó
• Diszkrét, elkülönített kiszolgálási környezet
• Személyre szabott banki és befektetési ügyintézés
• Tanácsadás, részletes igényfelméréssel és modellportfólió ajánlattal
• Kényelmes és gyors ügyintézés akár telefonon keresztül is
• 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 is tájékoztatjuk

• Dedikált OTP Travel kiszolgálás - Concierge desk

„Az összes pénzügyi célt kielégítő termékskála”

Bankialaptermékek

• Betétikártya-szolgáltatás keretében 1 db éves díjmentes Mastercard Privát Banki Limited
Edition kártya, amelyhez hozzátartozik a 4 fős családi utasbiztosítás és a repülőtéri SkyCourt
Lounge használata

• VISA Infinite hitelkártya
• Kedvező kamatozású lekötött betétek
• 500 000 forint értékben – egyszerűsített hitelbírálat alapján – folyószámla hitelkeret
• Kedvezményes deviza konverziók és díjmentes devizaszámla vezetés
• Kedvezményes készpénzfelvétel saját ATM-en és OTP fiókhálózatban
• Kedvezményesen végezhető belföldi és külföldi átutalás (eseti és rendszeres)
• Díjmentes bankon belüli saját számlák közötti átutalás
• Díjmentes kártyás vásárlás
• Díjmentes internetbanki, mobilalkalmazási, telefonos banki, valamint sms-szolgáltatás

(OTPdirekt telefonos, internetes, mobiltelefonos) szolgáltatások és SMS küldés

Befektetési termékek

• Kedvezményes értékpapírszámla vezetés
• Befektetési termékek széles választéka
• Külföldi és hazai befektetési alapok a világ és a hazai piac vezető szolgáltatóitól
• XETRA-n elérhető külföldi részvények és tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF) széles

köre

A feltételekről, kondíciókról, aktuális kedvezményeinkről részletes információt privát banki tanácsadóinktól kaphat
illetve az otpprivatebanking.hu honlapon, privatbank@otpbank.hu e-mailcímen vagy a 06-1-366-6728-as
telefonszámon érhet el.

Private Banking
szolgáltatások

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.

https://www.otpbank.hu/privatebanking/Fooldal
mailto:privatbank@otpbank.hu


Szeretnéd saját igényeidre szabni a bankodat?

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 a Smart számlacsomagot ajánljuk.

0 Ft

0 Ft-os alapcsomag

• Díjmentes: betétikártya-szolgáltatás keretében az első betéti 
kártya éves díja a számlanyitást követő 1. évben díjmentes

• Díjmentes számlavezetés (csak jövedelem elvárás*)

• Díjmentes internetbank

• Kedvezményes internetes tranzakciók

• Havonta 2 alkalommal díjmentesen vehető fel készpénz
belföldön, az erre vonatkozó nyilatkozat  megléte esetén (150 
ezer Ft-ig).**

• Díjmentes (EUR-os) Smart devizaszámla

Smart számlacsomag

Választhatókedvezménycsomagok

• All-in csomag: Havi 2 díjmentes készpénzfelvétel belföldi OTP ATM-ből, internetbanki
és mobilalkalmazási szolgáltatáson (OTPdirekt internetes, OTP SmartBank, OTP Bank
mobilalkalmazás csatornán keresztül) végzett valamennyi belföldi bankon belüli /
bankon kívüli átutalási és csoportos beszedési megbízás havonta 250 000 Ft-ig
díjmentes, SMS-szolgáltatás keretében korlátlan számú SMS értesítés a számlán
történt összes pénzmozgásról.

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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft



* Mastercard Online Smart 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 Smart főszámlára és/vagy Smart 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.otpbank.hu oldalon közzétett
vonatkozó Üzletszabályzatokban és Hirdetményekben.

** 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.

• SMS-szolgáltatás (Smart SMS csomag) – sms szolgáltatás + korlátlan számú sms értesítés
az összes tranzakcióról;

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

Extra szolgáltatások

• Díjmentes OTP Egészségpénztári főkártya, új pénztártag, vagy másik pénztárból átlépő tag
esetén.

• Tranzakciós csomag – OTPdirekt internetes, OTP SmartBank, OTP Bank mobilalkalmazás
csatornán keresztül végzett valamennyi belföldi bankon belüli / bankon kívüli átutalási és
csoportos beszedési megbízás havonta 250 000 Ft-ig díjmentes;

• Elektronikus Tranzakciós csomag - OTPdirekt internetes, OTP SmartBank, OTP Bank
mobilalkalmazás szolgáltatásokon keresztül végzett 20 000 Ft tranzakció összeget meg
nem haladó valamennyi belföldi bankon belüli / bankon kívüli átutalás havonta összesen
1 000 000 Ft-ig díjmentes;

http://www.otpsimple.hu/


Meglévő OTP Banki  

számlacsomagok  esetén 

nyújtott munkáltatói 

kedvezmények

Amennyiben már ügyfelünk, és rendelkezik OTP Banki

lakossági számlacsomaggal, a számlavezetési díj- és

egyéb munkavállalói kedvezményeket egyszerűen és

gyorsan, a vonatkozó nyilatkozat aláírásával igénybe

veheti.



Díjmentes

• Internetbanki, mobilalkalmazási, telefonos banki, valamint sms-szolgáltatások
(OTPdirekt szolgáltatások, kivéve OTPdirekt Bróker) havi díja :

• Virtuális Mastercard kártya (webKÁRTYA) az internetes vásárlások
biztonságáért:

• Eseti forint átutalás OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül bankon
belül saját számlák között vagy kártyafedezet biztosítására:

• Folyószámlahitel keretkihasználási jutalék
• Havonta 2 alkalommal díjmentesen vehető fel készpénz belföldön, az erre

vonatkozó nyilatkozat megléte esetén (150 ezer Ft-ig).*
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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 238 Ft-os havi díja 187 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 50%-os számlavezetési kedvezmény mellett, veheti
igénybe a számlacsomag nyújtotta kedvezményeket.

Munkáltatói Jump
számlacsomag



Díjmentes

• Számlavezetés*:
• Internetbanki, mobilalkalmazási, telefonos banki, valamint sms-szolgáltatások

(OTPdirekt szolgáltatások, kivéve OTPdirekt Bróker) havi díja :
• Junior Számlacsomagonként havonta 1 átutalás meghatározott összegig:
• Eseti vagy rendszeres átutalás OTP Takarékszámlára (saját számlák között):
• A csoportos beszedési megbízásokhoz igényelhető limitfigyelési szolgáltatás:
• Havonta 2 alkalommal díjmentesen vehető fel készpénz belföldön, az erre vonatkozó

nyilatkozat megléte esetén (150 ezer Ft-ig).**

Kedvezményes

• Havonta a 4. után minden további csoportos beszedési megbízás
• Deviza számla 50%-os számlavezetési díjkedvezménnyel

* A Munkáltatói Tempó Számlacsomag 382 Ft-os havi számlavezetési díja 328 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 50%-os
számlavezetési kedvezmény mellett, veheti igénybe a számlacsomag nyújtotta kedvezményeket.

** 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.

Munkáltatói Tempó
számlacsomag
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Díjmentes

• Számlavezetés*
• Internetbanki, mobilalkalmazási, telefonos banki, valamint sms-szolgáltatások

(OTPdirekt szolgáltatások, kivéve OTPdirekt Bróker) havi díja :
• Virtuális Mastercard kártya (webKÁRTYA) éves díja

az internetes vásárlások biztonságáért:
• Eseti forint átutalás elektronikus úton bankon belül saját számlák

között vagy kártyafedezet biztosítására:
• Folyószámlahitel keretkihasználási jutalék
• Havonta 2 alkalommal díjmentesen vehető fel készpénz belföldön, az erre vonatkozó

nyilatkozat megléte esetén (150 ezer Ft-ig) **.

Kedvezményes

• 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.

Munkáltatói Net
számlacsomag
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*A Munkáltatói Net Számlacsomag 733 Ft-os havi díja 675 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 a 50 000 Ft-ot, 100%-os számlavezetési díjkedvezményt biztosítunk.
** 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.
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Díjmentes
• Számlavezetés*
• Internetbanki, mobilalkalmazási, telefonos banki, valamint sms-szolgáltatások

(OTPdirekt szolgáltatások, kivéve OTPdirekt Bróker) havi díja
• Virtuális Mastercard kártya (webKÁRTYA) éves díja az internetes vásárlások

biztonságáért
• A deviza- és a megtakarítási számla számlavezetés
• Eseti forint átutalás elektronikus úton bankon belül saját számlák

között vagy kártyafedezet biztosítására:
• Eseti vagy rendszeres átutalás OTP Takarékszámlára (saját számlák között):
• Rendszeres átutalás forintban vagy devizában bankon belül saját számlák között:
• Junior Számlacsomagonként havonta 1 átutalás meghatározott összeghatárig:
• Folyószámlahitel keretkihasználási jutalék
• Havonta 2 alkalommal díjmentesen vehető fel készpénz belföldön, az erre vonatkozó

nyilatkozat megléte esetén (150 ezer Ft-ig).**
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Kedvezményes
• 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.

Munkáltatói Prémium Plusz
számlacsomag
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*A feltételek teljesülése esetén a kedvezményes havi díj 1 187 Ft, mely - ha lemond a kivonat postai úton történő
kiküldéséről és azt kizárólag elektronikus úton (OTPdirekt-en) keresztül éri el – 1 102 Ft-ra csökkenthető. Sőt, ha
az adott hónapban az Ön által kezdeményezett terhelési tranzakciók összege – az ATM készpénz felvétel
kivételével – eléri a 100 000 Ft-ot, akkor 100%-os számlavezetési díjkedvezményt adunk.
** 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 Forint folyószámla 367 Ft-os havi díja 318 Ft-ra csökkenthető, ha lemond a
kivonat postai úton történő kiküldéséről és azt kizárólag elektronikus úton (honlapon vagy
internetbanki alkalmazáson - 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 183 Ft-ért, zöld kivonat igénylése esetén 159 Ft-ért veheti igénybe a számlacsomag
nyújtotta kedvezményeket.

A Munkáltatói Elektronikus Számlacsomag 1 636 Ft-os havi díja 1 567 Ft-ra csökkenthető,
ha lemond a kivonat postai úton történő kiküldéséről és azt kizárólag elektronikus úton
(internetbanki alkalmazáson - 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 818 Ft-ért, zöld kivonat igénylése esetén 783 Ft-ért veheti igénybe a
számlacsomag nyújtotta kedvezményeket.

Munkáltatói Forint  
folyószámlacsomag

Munkáltatói Elektronikus  
számlacsomag



Felkeltettük érdeklődését?
Keresse kollégáinkat  az  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.


