
 

HIRDETMÉNY 
Lakás-előtakarékossági szerződéskötés egyedi, díjmentes 
számlanyitási akciójáról, online akciós kuponnal rendelkező 
ügyfeleknek 
Érvényes: 2017. október 1-től visszavonásig, de legkésőbb 2017. november 6-ig 

 
 
 

 

   

 Közzététel: 2017. szeptember 27. 

 

 

Számlanyitási díjkedvezményes ajánlat szerződéskötési feltételei 

START 10 U módozatra 

Az OTP Lakástakarék Zrt. díjkedvezményes számlanyitási lehetőséget hirdet az alábbi szerződéskötési 
feltételekkel azon természetes személy ügyfelek számára, akik az OTP Lakástakarék által működtetett 
online csatornákon (weboldal, landing oldalak, banki összehasonlító oldalak, stb.) nevüket, telefonszámukat 
és e-mail címüket megadják és visszahívást kérnek, vagy a lakástakarék weboldalon online igényelnek új 
lakástakarék szerződést és rendelkeznek ún. online kuponkóddal, mely automatikusan generált e-mailben 
kerül kiküldésre részükre.  

Szerződéskötési feltételek: 

Lakás-előtakarékoskodó 
8 - 14 év közötti természetes személy, aki a 
szerződéskötési ajánlat megtételének napján még nem 
töltötte be a 14. életévét 

Értékesíthető termékmódozat START 10 U 

Szerződéskötés alapfeltétele Hűségvállalási kötelezettség és SMS szolgáltatás igénylése 

Kedvezményezett jelölés Nem lehetséges 

Számlanyitási díj mértéke 0 %-os számlanyitási díj 

Ajánlattétel helye 
az OTP Bank fiókjaiban, az OTP Bank lakossági 
mobilbankárainál, illetve az OTP Lakástakarék Zrt. egyéb 
megbízott értékesítési partnereinél 

Érvényesség 

Az online kupon igényelhető: 2017.10.01-től visszavonásig, 
de legkésőbb 2017.10.31-ig 
Az online kupon beváltható: 2017.10.01-től visszavonásig, 
de legkésőbb 2017.11.06-ig 

Jogosultság igazolása 

Az online csatornákon indított visszahívás kéréskor, vagy 
online igényléskor megadott e-mail címre online 
kedvezményre jogosító kuponkód kerül kiküldésre. 
Az online kuponos kedvezmény azon ügyfeleknek jár, akik 
érvényes kuponkódjukat a szerződéskötéskor közreműködő 
fióki ügyintéző, mobilbankár vagy megbízott értékesítési 
partner részére bemutatják.  

A kupon nem ruházható át, a kupon igénylője a lakáselőtakarékoskodó törvényes képviselője lehet. 
Az akcióban elérhető termékmódozatra a számlanyitási díjkedvezmény - a szerződéses összegtől függően 
- minimum 5.000 Ft, maximum 75.000 Ft. Az egységesített betéti kamatlábmutató (EBKM) értéke havi 
20.000 Ft folyamatos betételhelyezés mellett állami támogatással 4,95%, állami támogatás nélkül -0,27%. 

Az akciós szerződéskötési lehetőségek általános feltételeit a mindenkor hatályos ”Az OTP 

Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről” szóló hirdetmény 

tartalmazza, így jelen hirdetményben csak a lakáselőtakarékossági akciókra vonatkozó speciális 

feltételek kerültek meghatározásra. 

A lakástakarék-pénztári szerződés részletes leírását az Általános Szerződési Feltételek 

tartalmazza. Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme a lakástakarék-pénztári 

betétekre is kiterjed. A biztosítás részletes feltételeiről a www.otplakastakarek.hu oldalon 

közzétett tájékoztatóban olvashat. Az OBA biztosítását az adott hirdetményen található jelen 

ábra jelzi.   
 

http://www.otplakastakarek.hu/

