
 

 
 

 
 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy igénybe vette bankunk áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön szolgáltatását. Jelen 
levelünkkel a következőkről szeretnénk tájékoztatni. 

Az áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsönök Üzletszabályzatának „III.8.3. Az egyoldalú szerződésmódosítás 
szabályai” pontjában foglaltak alapján, a kölcsönhöz kapcsolódó díjak és költségek az alábbiak szerint 
módosulnak: 

A Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett fogyasztói árindex 2014. évi változása a megelőző évhez 
képest -0,2%. A fogyasztói árindex változása miatt 2015. április 1. napi hatálybalépéssel módosításra kerülnek a 
lenti táblázatban felsorolt, a szerződésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő díjak.  

Megnevezés Mértéke 2015. március 31-ig Mértéke 2015. április 1-től 

Ügyintézési díj 

Szerződésben foglaltaktól eltérő feladatok ellátása 
esetén: 

8.145,- Ft 

Szerződésben foglaltaktól eltérő feladatok ellátása 
esetén: 

8.128,- Ft 

A megkötött és törlesztésre fordult kölcsön 
szerződések lejárat előtti teljes visszafizetése (teljes 

előtörlesztése) esetén: 

8.145,- Ft 
de maximum 

- a végtörlesztett tartozás összegének 1%-a, 
amennyiben a végtörlesztés időpontja és a hitel 

szerződésszerű lejáratának időpontja közötti 
időtartam meghaladja az egy évet 

- a végtörlesztett tartozás összegének 0,5%-a, 
amennyiben a végtörlesztés időpontja és a hitel 

szerződésszerű lejáratának időpontja közötti 
időtartam nem haladja meg az egy évet  

- de maximum a végtörlesztés időpontja és a hitel 
szerződésszerű lejáratának időpontja közötti 

időtartamra fizetendő hitelkamat összege. 

A megkötött és törlesztésre fordult kölcsön 
szerződések lejárat előtti teljes visszafizetése (teljes 

előtörlesztése) esetén: 

8.128,- Ft 
de maximum 

- a végtörlesztett tartozás összegének 1%-a, 
amennyiben a végtörlesztés időpontja és a hitel 

szerződésszerű lejáratának időpontja közötti 
időtartam meghaladja az egy évet 

- a végtörlesztett tartozás összegének 0,5%-a, 
amennyiben a végtörlesztés időpontja és a hitel 

szerződésszerű lejáratának időpontja közötti 
időtartam nem haladja meg az egy évet  

- de maximum a végtörlesztés időpontja és a hitel 
szerződésszerű lejáratának időpontja közötti 

időtartamra fizetendő hitelkamat összege. 

Átütemezési díj 
(részleges előtörlesztés 
esetén) 

8.145,- Ft  
de maximum  

- az átütemezés összegének 1%-a, amennyiben az 
előtörlesztés időpontja és a hitel szerződésszerű 

lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az 
egy évet 

- az átütemezés összegének 0,5%-a, amennyiben az 
előtörlesztés időpontja és a hitel szerződésszerű 

lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja 
meg az egy évet  

- de maximum az előtörlesztés időpontja és a hitel 
szerződésszerű lejáratának időpontja közötti 

időtartamra fizetendő hitelkamat összege. 

8.128,- Ft  
de maximum  

- az átütemezés összegének 1%-a, amennyiben az 
előtörlesztés időpontja és a hitel szerződésszerű 

lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az 
egy évet 

- az átütemezés összegének 0,5%-a, amennyiben az 
előtörlesztés időpontja és a hitel szerződésszerű 

lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja 
meg az egy évet  

- de maximum az előtörlesztés időpontja és a hitel 
szerződésszerű lejáratának időpontja közötti 

időtartamra fizetendő hitelkamat összege. 

Szerződésmódosítási díj 
(törlesztés felfüggesztés, 
törlesztés felfüggesztéssel 
kombinált prolongáció 
esetén) 

12.170,- Ft 12.145,- Ft 

Levelezési költség 312,- Ft/levél 312,- Ft/levél 

Levelezési díj 395,- Ft/levél 394,- Ft/levél 

Hátralékos tartozásokkal 
kapcsolatos banki 
tevékenység díja 
(Monitoring tevékenység 
díja) 

Általános esetben 
1.095,- Ft/hónap 

Általános esetben 
1.092,- Ft/hónap 

Felmondás kezdeményezése esetén 
1.660,- Ft/hónap 

Felmondás kezdeményezése esetén 
1.656,- Ft/hónap 

Befizetési lap kiadásának 
költsége 

335,- Ft/db 
(264,- Ft + ÁFA) 

334,- Ft/db 
(263,- Ft + ÁFA) 

Az igényelt kölcsöne havi törlesztőrészletének összege, hátralévő törlesztőrészletek száma és a törlesztés 
gyakorisága, illetve teljes hiteldíj mutatója a díjmódosítás következtében nem változik, kölcsönét a 
szerződésében foglaltaknak megfelelően kell fizetnie. 

Kérdéseivel forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz (06-1-299-2999) fióki ügyintézőinkhez, vagy látogasson 
el honlapunkra (www.otpbank.hu). 

Tisztelettel: 

OTP Bank Nyrt. 


