
Kedvezményes munkáltatói számlacsomag ajánlat

tagjai számára.

Igényeljen OTP Munkáltatói számlacsomagot, mely egyedi kedvezményekkel kiegészített

számlavezetést biztosít, sőt számos kedvezménye mellett egyszerűbbé, kényelmesebbé és

biztonságosabbá teszi mindennapi pénzügyei kezelését.

A kedvezmények igénybevételével akár több mint 200 000 Ft megtakarítás is

elérhető!

**Betéti kártya 1db – az elsőként igényelt – bankkártya éves díja az első évben (új számlanyitás esetén) 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 2016.február 16-án hatályos kondíciókat tartalmazza

Pedagógusok Szakszervezete 
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* 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.

*** A Munkáltatói Net számlacsomagra vonatkozó 100%-os számlavezetési díjkedvezmény csak a 2016.01.25. után nyitott számlák esetében

érvényesíthető.

Munkáltatói

Díjmentes számlavezetés

50%-os számlavezetési 

díjkedvezmény

Kedvezményes havi

számlavezetési díj
83 Ft0 Ft***/252 Ft 488 Ft 0 Ft

***

**

OFF% 

kedvezmény-

program

díjmentes 

devizaszámla 

vezetés



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 211 Ft-os havi díja 166 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 106 Ft-ért, a papírkivonat lemondása esetén pedig csak havi 83

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

…83 Ft

Számla-

vezetési

díj: 211 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
• Számlavezetés*: 0 Ft

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

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

• Junior Számlacsomagonként havonta 1 átutalás meghatározott összegig: 0 Ft

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

• A csoportos beszedési megbízásokhoz igényelhető limitfigyelési szolgáltatás: 0 Ft

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

megléte esetén.*** 0 Ft

Kedvezményes

• Havonta a 4. után minden további csoportos beszedési megbízás.

• Deviza számla 50%-os számlavezetési díjkedvezménnyel.

* A Munkáltatói Tempó Számlacsomag 339 Ft-os havi számlavezetési díja 292 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 díjmentes számlavezetés mellett veheti igénybe a számlacsomag nyújtotta kedvezményeket.

** Az OTPdirekt szolgáltatások havi díja 106 Ft, mely 56 Ft-ra csökkenthető, amennyiben a Szerződő fél az internetes szolgáltatás

számlakörében kezelt valamennyi számla tekintetében – kivéve az értékpapír és hitelkártya számlát – lemond a számlakivonat postai

kiküldéséről. Az alap havi díj nem kerül felszámításra a díjmentes számlavezetéshez meghatározott feltételek teljesülése esetén..

*** 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.

Ha Ön jövedelmét 

bankszámlájára utaltatja, 

mindennapi pénzügyeit 

bankszámláján keresztül kívánja 

bonyolítani, valamint 

szolgáltatásaink széles körét 

kívánja kedvezménnyel

igénybe venni, akkor Önnek

Munkáltatói

Tempó

Számlacsomag

…0 Ft

Számla-

vezetési

díj: 339 Ft

helyett…

a munkáltatói Tempó Számlacsomagot ajánljuk. 



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 2016. 01.25. után nyitott 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 számlacsomagot.

A 2016. 01.25. előtt nyitott Munkáltatói Net Számlacsomag 545 Ft-os havi díja 504 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 30 000 Ft-ot, további

50%-os számlavezetési díjkedvezményt biztosítunk, így 273 Ft-ért, elektronikus úton küldött kivonat esetén pedig mindössze 252 Ft-ért

veheti igénybe a számlacsomagot.

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 1052 Ft, mely - ha lemond a kivonat postai úton történő kiküldéséről és azt

kizárólag elektronikus úton (OTPdirekt-en) keresztül éri el - 976 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 526 Ft-os havi díj mellett, a papírkivonat lemondása esetén pedig havi 488 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

…488 Ft

Számla-

vezetési

díj: 1 052 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.



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.



Keresse kollégánkat az alábbi OTP Bank fiókokban

OTP Kedvezményprogram, kérem tekintse meg a weblapunkat 

és kisfilmünket:  https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kedvezmenyprogram

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 ??

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kedvezmenyprogram

