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Az OTP Lakástakarék Zrt. Magyar Posta Zrt-nél értékesített díjkedvezményes akcióiról és 
azok egyedi feltételeiről  

Érvényes: 2018. január 1-től visszavonásig, de legkésőbb 2018. augusztus 31-ig 
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Számlanyitási díjkedvezményes szerződéskötési ajánlatok a START U termékcsalád 
módozataira  
Érvényes: 2018. január 1-től visszavonásig, de legkésőbb 2018. augusztus 31-ig 

 

1.) Díjkedvezményes akció 0,5%-os számlanyitási díj megfizetése mellett 

Szerződéskötés speciális feltételei: 

Lakás-előtakarékoskodó  természetes személy 

Értékesíthető szerződéses 
módozat és a számlanyitási díj 
mértéke 

START 6 U, START 8 U és START 10 U módozatok 0,5 %-os számlanyitási díj 
megfizetése mellett 

Ajánlattétel helye a Magyar Posta Zrt. által kijelölt postahelyek 

Szerződés engedményezése közmű beruházáshoz nem engedményezhető  

Az akcióban elérhető termékmódozatokra a számlanyitási díjkedvezmény - a szerződéses összegtől, a termékmódozattól 
és a díjkedvezmény mértékétől függően - minimum 2.500 Ft, maximum 37.500 Ft. Az egységesített betéti kamatlábmutató 
(EBKM) értéke termékmódozattól függően, havi 20.000 Ft folyamatos betételhelyezés mellett állami támogatással 4,59 - 
7,54 %, állami támogatás nélkül -0,62 – -0,34%. 

2.) Díjkedvezményes akció egy havi betéttel megegyező számlanyitási díj megfizetése mellett 

Szerződéskötés speciális feltételei: 

Lakás-előtakarékoskodó  természetes személy 

A szerződéskötés alapfeltétele Hűség vállalási kötelezettség 

Értékesíthető szerződéses 

módozat és a számlanyitási díj 

mértéke 

START U termékcsalád módozataira egy havi betéttel megegyező mértékre 

csökkentett számlanyitási díj megfizetése mellett 

Ajánlattétel helye a Magyar Posta Zrt. által kijelölt postahelyek 

Az akcióban elérhető termékmódozatokra a számlanyitási díjkedvezmény - a szerződéses összegtől, a termékmódozattól 
és a díjkedvezmény mértékétől függően - minimum 1.000 Ft, maximum 55.000 Ft. Az egységesített betéti kamatlábmutató 
(EBKM) értéke termékmódozattól függően, havi 20.000 Ft folyamatos betételhelyezés mellett állami támogatással 4,76-
11,25%, állami támogatás nélkül -1,26 – -0,20%. 

A) Számlanyitási díjkedvezményes szerződéskötési ajánlatok a START U termékcsalád 
módozataira társasházak, lakásszövetkezetek részére. Érvényes: 2018. március 1-től 
visszavonásig, de legkésőbb 2018. augusztus 31-ig 

1) Díjkedvezményes akció 0,5%-os számlanyitási díj megfizetése mellett 

Szerződéskötés speciális feltételei: 

Lakás-előtakarékoskodó  társasház vagy lakásszövetkezet 

Értékesíthető szerződéses 
módozat és a számlanyitási díj 
mértéke 

START U termékcsalád módozatai 0,5 %-os számlanyitási díj megfizetése 
mellett 

Szerződés engedményezése engedményezhető 

EBKM állami támogatással: 4,63 – 11,58 %, EBKM állami támogatás nélkül: -1,15 - -0,23 %. Az EBKM értéke a 
társasházak és lakásszövetkezetek által lakásszámtól függően választható legmagasabb betétösszeg (havi 30.000 - 
90.000 forint) értékei, illetve a társasházak és lakásszövetkezetek számára elérhető START U szerződéses módozatok 
alapján kerültek meghatározásra.  

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 
lakás-előtakarékossági 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.  


