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Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag 

kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank 

Nyrt. között érvényes együttműködési megállapodás van Munkáltatói Platina ajánlatra 

vonatkozóan 

 

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. 

Az együttműködés keretében az OTP Bank Nyrt. az alábbi munkáltatói bankszámlák, 

számlacsomagok igénybevételére biztosít lehetőséget: 

 Munkáltatói Jump Számlacsomag 

 Munkáltatói Tempó Számlacsomag 

 Munkáltatói Net Számlacsomag 

 Munkáltatói Prémium Plusz Számlacsomag 

 Munkáltatói Forint folyószámla 

 Munkáltatói Elektronikus Számlacsomag 

 

 
1. KAMATOK 

A Munkáltatói Jump Számlacsomag, Munkáltatói Tempó Számlacsomag, Munkáltatói Net 

Számlacsomag, Munkáltatói Prémium Plusz Számlacsomag, Munkáltatói Forint folyószámla, 

Munkáltatói Elektronikus Számlacsomag kamatai rendre megegyeznek a mindenkor hatályos, 

a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetményben 

szereplő, a Lakossági Jump Számlacsomag, Lakossági Tempó Számlacsomag, Lakossági Net 

Számlacsomag, Lakossági Prémium Plusz Számlacsomag, Lakossági Forint folyószámla, 

Lakossági Elektronikus Számlacsomag termékekre meghirdetett mértékekkel, a jelen 

hirdetményben foglalt eltérésekkel. 

 

 
2. KÖLTSÉGEK, DÍJAK, JUTALÉKOK 

A Munkáltatói Jump Számlacsomag, a Munkáltatói Tempó Számlacsomag, a Munkáltatói Net 

Számlacsomag, a Munkáltatói Prémium Plusz Számlacsomag, a Munkáltatói Forint 

folyószámla valamint a Munkáltatói Elektronikus Számlacsomag kedvezményes díjtételeinek 

mértéke, valamint a bankszámlák/számlacsomagok vezetését és az azokon bonyolított 

forgalmazást érintő további, a jelen Hirdetményben nem említett költségei és díjai rendre 

megegyeznek a mindenkor hatályos, a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól 

és díjairól szóló Hirdetményben szereplő, a Lakossági JUMP Számlacsomag, a Lakossági 

Tempó számlacsomag, a Lakossági Net Számlacsomag, a Lakossági Prémium Plusz 

Számlacsomag, a Lakossági Forint folyószámla, valamint a Lakossági Elektronikus 

Számlacsomag termékre meghirdetett mértékekkel. 

  
 
 
 



../2016.-ELB-….. sz. Tájékoztató                                                                                                                                                                    2.sz. melléklet 

HIRDETMÉNY 

a munkáltatói Platina ajánlatról 

Érvényes: 2016. május 25-től 
 

2 

 Közzététel: 2016. május 25. 

3. DÍJKEDVEZMÉNYEK 

Jelen pontban szereplő kedvezményeket a feltételek fennállása hiányában nem nyújtja a Bank.  

A kedvezmények igénybevételének alapvető feltétele, hogy: 

 

a. a Számlatulajdonos munkáltatójának az OTP Bankkal érvényes 

együttműködési megállapodása legyen Platina ajánlatra vonatkozóan 

 és  

b. jövedelem érkezzen a szerződött munkáltatótól a Munkáltatói Jump, 

Munkáltatói Tempó, Munkáltatói Net, Munkáltatói Prémium Plusz, 

Munkáltatói Elektronikus Számlacsomagra, valamint a Munkáltatói Forint 

folyószámlára és/vagy azon Devizaszámlá(k)ra, melynek költségviselő 

számlájaként az adott munkáltatói számlacsomag forgalmazó alapszámlája 

van megjelölve. 

 

Az egyes díjkedvezmények valamely számlacsomagon történő biztosítása, elszámolása, 

jóváírása a mindenkor hatályos, a Lakossági bankszámlákról, betétekről és 

Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat – Fizetési számlák (Bankszámlák) c. 

dokumentumban foglaltak szerint történik.  

A kedvezmény igénybevételéhez szükséges feltételek nem teljesülése esetén az érintett 

díjtételekre vonatkozóan a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól 

szóló hirdetményben foglaltak az irányadóak jelen hirdetmény 2. pontjának megfelelően. 
 

 

3.1.MUNKÁLTATÓI JUMP SZÁMLACSOMAG 

A Munkáltatói Jump Számlacsomag esetén a mindenkor meghirdetett kedvezményeken túl az 

alább felsorolt díjakból nyújt további kedvezményt az OTP Bank 

 

Kedvezményes díjtétel Kedvezmény mértéke 

Számlavezetési díj/csomagdíj - a jelen pontban 

meghatározott aktivitási feltétel teljesülése esetén 
50% 

 

A számlacsomaghoz havi díjmentes OTPdirekt (alap és kontroll) szolgáltatás kapcsolódik a 

Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetmény szerint. 

 

Aktivitási feltétel: a számla tulajdonosai által kezdeményezett terhelési tranzakciók összege 

a munkáltatói Jump számlán és azon  Devizaszámlá(k)on, melynek költségviselő 

számlájaként a munkáltatói Jump számla van megjelölve  – az ATM készpénz felvétel 

összegének kivételével - a vizsgálat hónapjában (havi zárlati napot megelőző hónap 16-a és 

havi zárlati napot megelőző 15-e között) elérje a 30.000 Ft-ot. 

Munkáltatói Jump Számlacsomag igénylése esetén a jelen pontban - a feltételek fennállása 

esetén - nyújtott számlavezetési díjkedvezményt az OTP Bank legelőször az igénylés 

hónapját követő 2. teljes hónapra vonatkozóan, majd azt követően folyamatosan biztosítja.
1
 

 

                                                           
1
 Hónapnak a két zárlati nap közé eső időszakot tekintjük. 
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3.2.MUNKÁLTATÓI TEMPÓ SZÁMLACSOMAG 

A Munkáltatói Tempó Számlacsomag esetén a mindenkor meghirdetett kedvezményeken 

túl az alább felsorolt díjakból nyújt további kedvezményt az OTP Bank, a hagyományos 

Tempó Számlacsomaghoz kapcsolódó üzletági feltételek vizsgálata nélkül.  

 

Kedvezményes díjtétel Kedvezmény mértéke 

Számlavezetési díj/csomagdíj - a jelen pontban 

meghatározott aktivitási feltétel teljesülése esetén 
100% 

Számlavezetési díj/csomagdíj - a jelen pontban 

meghatározott aktivitási feltétel nem teljesülése esetén 

Tempó Számlacsomag 

kedvezményes csomagdíja 

OTPdirekt alap –, és kontroll szolgáltatások havi 

díja – a jelen pontban meghatározott aktivitási feltétel 

teljesülése esetén 

100% 

 

Aktivitási feltétel: a számla tulajdonosai által kezdeményezett terhelési tranzakciók 

összege a munkáltatói Tempó számlán és azon  Devizaszámlá(k)on, melynek költségviselő 

számlájaként a munkáltatói Tempó számla van megjelölve  – az ATM készpénz felvétel 

összegének kivételével - a vizsgálat hónapjában (havi zárlati napot megelőző hónap 16-a és 

havi zárlati napot megelőző 15-e között) elérje a 30.000 Ft-ot. 

Munkáltatói Tempó Számlacsomag igénylése esetén a jelen pontban - a feltételek fennállása 

esetén - nyújtott számlavezetési díjra/csomagdíjra vonatkozó kedvezményeket az OTP Bank 

legelőször az igénylés hónapját követő 2. teljes hónapra vonatkozóan, majd azt követően 

folyamatosan biztosítja.
1 

A feltételek fennállása esetén nyújtott OTPdirekt szolgáltatásra vonatkozó havi 

díjkedvezményt az igénylés hónapját követő hónaptól biztosítjuk 
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3.3.MUNKÁLTATÓI NET SZÁMLACSOMAG 

A Munkáltatói Net Számlacsomag esetén a mindenkor meghirdetett kedvezményeken túl az 

alább felsorolt díjakból nyújt további kedvezményt az OTP Bank, a hagyományos Net 

Számlacsomaghoz kapcsolódó üzletági feltételek vizsgálata nélkül. 

 

Kedvezményes díjtétel 
Kedvezmény mértéke 

2016.01.25 előtt nyitott 2016.01.25 után nyitott 

Számlavezetési díj/csomagdíj 

- a jelen pontban meghatározott 

aktivitási feltétel teljesülése 

esetén 

50% a Net Számlacsomag 

kedvezményes csomagdíjából 

100% a Net Számlacsomag 

kedvezményes csomagdíjából 

Számlavezetési díj/csomagdíj 
- a jelen pontban meghatározott 

aktivitási feltétel nem 

teljesülése esetén 

Net Számlacsomag 

kedvezményes csomagdíja 

Net Számlacsomag 

kedvezményes csomagdíja 

 

A számlacsomaghoz havi díjmentes OTPdirekt (alap és kontroll) szolgáltatás kapcsolódik a 

Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetmény szerint 

Aktivitási feltétel: a számla tulajdonosai által kezdeményezett terhelési tranzakciók összege 

a munkáltatói Net számlán és azon  Devizaszámlá(k)on, melynek költségviselő számlájaként 

a munkáltatói Net számla van megjelölve  – az ATM készpénz felvétel összegének 

kivételével - a vizsgálat hónapjában (havi zárlati napot megelőző hónap 16-a és havi zárlati 

napot megelőző 15-e között) elérje  

 a 2016.01.25 előtt nyitott számlák esetén a 30.000 Ft-ot, 

 a 2016.01.25 után nyitott számlák esetén az 50 000 Ft-ot. 

Munkáltatói Net Számlacsomag igénylése esetén a jelen pontban - a feltételek fennállása 

esetén - nyújtott számlavezetési díj/csomagdíj kedvezményeket az OTP Bank legelőször az 

igénylés hónapját követő 2. teljes hónapra vonatkozóan, majd azt követően folyamatosan 

biztosítja.
1
 

 

 
3.4.MUNKÁLTATÓI PRÉMIUM PLUSZ SZÁMLACSOMAG 

 

A Munkáltatói Prémium Plusz Számlacsomag esetén - a Lakossági Prémium Plusz 

Számlacsomag kedvezményes csomagdíjához meghatározott feltételek teljesítése esetén - 

mindenkor meghirdetett kedvezményeken túl az alább felsorolt díjakból nyújt további 

kedvezményt az OTP Bank.  

 

Kedvezményes díjtétel  Kedvezmény mértéke 

Számlavezetési díj/csomagdíj - a jelen pontban 

meghatározott aktivitási feltétel teljesülése esetén 

50% a Prémium Plusz 

Számlacsomag kedvezményes 

csomagdíjából 

                                                           
1
 Hónapnak a két zárlati nap közé eső időszakot tekintjük. 
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A számlacsomaghoz havi díjmentes OTPdirekt (alap és kontroll) szolgáltatás kapcsolódik a 

Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetmény szerint. 

Aktivitási feltétel: a számla tulajdonosai által kezdeményezett terhelési tranzakciók összege 

a munkáltatói Prémium Plusz számlán és azon  Devizaszámlá(k)on, melynek költségviselő 

számlájaként a munkáltatói Prémium Plusz számla van megjelölve  – az ATM készpénz 

felvétel összegének kivételével - a vizsgálat hónapjában (havi zárlati napot megelőző hónap 

16-a és havi zárlati napot megelőző 15-e között) elérje a 60.000 Ft-ot. 

Munkáltatói Prémium Plusz Számlacsomag igénylése esetén a jelen pontban - a feltételek 

fennállása esetén - nyújtott számlavezetési díjkedvezményt az OTP Bank legelőször az 

igénylés hónapját követő 1. teljes hónapra vonatkozóan, majd azt követően folyamatosan 

biztosítja.
1
 

 

 
3.5.MUNKÁLTATÓI FORINT FOLYÓSZÁMLA 

A Munkáltatói Forint folyószámla esetén a mindenkor meghirdetett kedvezményeken túl az 

alább felsorolt díjakból nyújt további kedvezményt az OTP Bank.  

 

Kedvezményes díjtétel Kedvezmény mértéke 

Számlavezetési díj/csomagdíj - a jelen pontban 

meghatározott aktivitási feltétel teljesülése esetén 
50% 

 

Aktivitási feltétel: a számla tulajdonosai által kezdeményezett terhelési tranzakciók összege 

a munkáltatói Forint folyószámlán és azon  Devizaszámlá(k)on, melynek költségviselő 

számlájaként a munkáltatói Forint folyószámla van megjelölve  – az ATM készpénz felvétel 

összegének kivételével - a vizsgálat hónapjában (havi zárlati napot megelőző hónap 16-a és 

havi zárlati napot megelőző 15-e között) elérje a 30.000 Ft-ot.  

Munkáltatói Forint Folyószámla igénylése esetén a jelen pontban - a feltételek fennállása 

esetén - nyújtott számlavezetési díj/csomagdíj kedvezményeket az OTP Bank legelőször az 

igénylés hónapját követő 2. teljes hónapra vonatkozóan, majd azt követően folyamatosan 

biztosítja.
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Hónapnak a két zárlati nap közé eső időszakot tekintjük 
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3.6.MUNKÁLTATÓI ELEKTRONIKUS SZÁMLACSOMAG 

A Munkáltatói Elektronikus Számlacsomag esetén a mindenkor meghirdetett 

kedvezményeken túl az alább felsorolt díjakból nyújt további kedvezményt az OTP Bank.  

 

Kedvezményes díjtétel  Kedvezmény mértéke 

Számlavezetési díj/csomagdíj - a jelen pontban 

meghatározott aktivitási feltétel teljesülése esetén 
50%  

 

A számlacsomaghoz havi díjmentes OTPdirekt (alap és kontroll) szolgáltatás kapcsolódik a 

Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló Hirdetmény szerint. 

 

Aktivitási feltétel: a számla tulajdonosai által kezdeményezett terhelési tranzakciók 

összege a munkáltatói Elektronikus számlán és azon  Devizaszámlá(k)on, melynek 

költségviselő számlájaként a munkáltatói Elektronikus számla van megjelölve  – az ATM 

készpénz felvétel összegének kivételével - a vizsgálat hónapjában (havi zárlati napot 

megelőző hónap 16-a és havi zárlati napot megelőző 15-e között) elérje a 30.000 Ft-ot.  

Munkáltatói Elektronikus  Számlacsomag igénylése esetén a jelen pontban - a feltételek 

fennállása esetén - nyújtott számlavezetési díj/csomagdíj kedvezményeket az OTP Bank 

legelőször az igénylés hónapját követő 2. teljes hónapra vonatkozóan, majd azt követően 

folyamatosan biztosítja.
1
 

 

 
II. EGYÉB IGÉNYBEVEHETŐ KEDVEZMÉNYEK 

A munkáltatói Platina ajánlat részeként a mindenkor nyújtott kedvezményeken túl az 

alábbi, további kedvezményeket nyújtja az OTP Bank Nyrt. valamint az OTP Jelzálogbank 

Zrt. 

A kedvezmények igénybevételének alapvető feltétele, hogy 

 a Számlatulajdonos munkáltatójának az OTP Bankkal érvényes együttműködési 

megállapodása legyen Platina ajánlatra vonatkozóan 

 ÉS 
 jövedelem érkezzen a Számlatulajdonos szerződött munkáltatójától a 

Számlatulajdonos OTP banknál vezetett lakossági bankszámlájára. 

 

 

                                                           
1
 Hónapnak a két zárlati nap közé eső időszakot tekintjük 
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Kedvezményes díjtétel Kedvezmény mértéke 

Dolgos betét (2016.05.24-ig indított betétek 

esetén) – 4 hónapos futamidejű, a futamidő 

alatt változó kamatozású, jegybanki 

alapkamathoz kötött betét
2
 

Kamat mértéke: 4 hónapos lekötésre mindenkori 

jegybanki alapkamat -1,00 % (összeghatártól 

függetlenül). Jelenleg évi 0,01% (EBKM: 0,01%) 

Lekötési minimum: 100.000 Ft 

Dolgos betét (2016.05.25-től induló betétek 

esetén) – 4 hónapos futamidejű, a futamidő 

alatt változó kamatozású, jegybanki 

alapkamathoz kötött betét
2
 

Kamat mértéke: 4 hónapos lekötésre mindenkori 

jegybanki alapkamat -0,8 % (összeghatártól függetlenül). 

Jelenleg évi 0,10% (EBKM: 0,10%) 

Lekötési minimum: 100.000 Ft 

Sajátkártya igénylés esetén a képelhelyezés 

díja
3
 

100% 

Lakás és jelzálog típusú hitelek igénylése 

esetén
4
  

 

10 millió Ft alatti szerződött hitelösszeg 

esetén 

Hitelbiztosítéki-értékmegállapítási díj 50%-át az OTP 

Bank Nyrt./OTP Jelzálogbank Zrt. a szerződéskötést 

követően visszatéríti (1 ingatlan tekintetében).  

A Fedezetkezelési költség és az Ügyintézési díj, valamint 

a Folyósítási díj 50%-át nem kell megfizetni, a 

Közjegyzői díj
 

50%-át az OTP Bank Nyrt./OTP 

Jelzálogbank Zrt. fizeti meg. 

10 millió Ft és a feletti szerződött 

hitelösszeg esetén 

A Hitelbiztosítéki-értékmegállapítási díj 50%-át az OTP 

Bank Nyrt./OTP Jelzálogbank Zrt. a szerződéskötést 

követően visszatéríti (1 ingatlan tekintetében). 

A Fedezetkezelési költség és az Ügyintézési díj 50%-át, 

valamint Folyósítási díj 100%-át nem kell megfizetni, a 

Közjegyzői díj
 

100%-át az OTP Bank Nyrt./OTP 

Jelzálogbank Zrt. fizeti meg. 

Személyi kölcsön igénylése esetén
5
 

100 bázispont kamatkedvezmény a mindenkori standard 

kamatból 

OTP Travel utazási utalvány
6
 24.000 Ft 

OTP Lakástakarék szerződéskötés esetén
7
 kedvezményes vagy díjmentes számlanyitás 

 

 

                                                           
2
 Kizárólag az OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül elérhető betétlekötés lehetőség. A Dolgos betétre irányuló 

betétlekötés bankfiókban és Call-Centeren keresztül nem indítható. Kizárólag Lakossági Munkáltatói Jump, Munkáltatói 

Tempó, Munkáltatói Net, Munkáltatói Prémium Plusz, Munkáltatói Elektronikus Számlacsomag, és Munkáltatói Forint 

folyószámla esetén vehető igénybe. A  Dolgos betétek kizárólag egyszeri lekötésre szóló megbízással indíthatók el. 
3
 A kedvezmény biztosítása utólagos díjjóváírással történik jövedelmi, valamint az aktivitási feltételt is teljesítő ügyfelek 

esetében. Kizárólag a Lakossági Munkáltatói Jump, Munkáltatói Tempó, Munkáltatói Net, Munkáltatói Prémium Plusz, 

Munkáltatói Elektronikus Számlacsomag, és Munkáltatói Forint folyószámla esetén vehető igénybe. 
4
 A kedvezmények a 2013.július 15-től benyújtott hitelkérelmek esetén vehetők igénybe. A kedvezmények más ingatlanhitel 

akcióval nem vonhatók össze. 
5A kedvezmény a mindenkor hatályos személyi kölcsön hirdetmény szerinti szerződésekre vehető igénybe. A kedvezmény más 

kedvezménnyel nem vonható össze. Személyi kölcsön akció idején az akciós feltételekkel vehető igénybe a személyi kölcsön. 
6
A kuponok az OTP honlapon történő regisztrációt követően, elektronikus úton kerülnek megküldésre. Az utalványok évente 1 

alkalommal igényelhetőek és a kibocsátástól számított 2 évig használhatóak fel bármely, az OTP Travel által szervezett 

utazásra, akár akciósra is. Részletes feltételek az OTP Bank honlapján (www.otpbank.hu/travelutalvany) érhetőek el.  
7
 Az OTP Lakástakarék Zrt. által nyújtott számlanyitási díjkedvezmények mindenkori mértékét és további feltételeit a 

Hirdetmény a Lakáselőtakarékossági szerződéskötés folyamatos akcióiról c. Hirdetmény tartalmazza 
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Lakás és Jelzálog típusú hitelek igénylése esetén, amennyiben az ügyfél 

 a futamidő első három, 5 éves kamatperiódusú piaci feltételű forint alapú ingatlan 

fedezetű hitelek esetén első hat ügyleti évében végtörlesztést teljesít, vagy 

 a futamidő első három, 5 éves kamatperiódusú piaci feltételű forint alapú ingatlan 

fedezetű hitelek esetén első hat ügyleti évében előtörlesztés(eke)t teljesít, amely(ek) 

együttes összege által az aktuális tőketartozás a folyósított hitel összegének 50 %-a 

alá csökken, vagy 

 a rendelkezésre tartási időszak alatt a hitel folyósítása nem kezdődik meg, vagy 

 a rendelkezésre tartási időszak alatt az ügyfél a kölcsön igénybe vételéről lemond, 

valamennyi fentebb felsorolt kedvezményes, illetve akciós feltétellel megállapított kölcsön 

tekintetében köteles visszafizetni a hitelkérelem befogadásával, hitelbírálattal, 

szerződéskötéssel és folyósítással kapcsolatban meghirdetett akció, vagy kedvezmény 

keretében (kivéve a Full Extra konstrukcióhoz kapcsolódó díjkedvezményeket) az OTP 

Bank/OTP Jelzálogbank által elengedett, megfizetett, vagy visszatérített díjtételeket, kivéve 

az OTP Lakástakarék Zrt. lakáselőtakarékossági számlanyitás díjkedvezménye vagy a 

Groupama Garancia Zrt. életbiztosításából származó összeg átutalása alapján történő, vagy a 

bank által kötelezően előírt elő- vagy végtörlesztés esetét. 

 

 
III. A SZÁMLACSOMAGOKHOZ KAPCSOLT TERMÉKEK, 

SZOLGÁLTATÁSOK 

A munkáltatói ajánlat keretében igénybe vehető kedvezményes kártyák, szolgáltatások és 

termékek díjainak, költségeinek mértékei a mindenkor hatályos:  

 a „Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól” szóló 

Hirdetményben, 

 az OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Listájában, 

 a „Lakossági forint alapú kártyákról” szóló Hirdetményben, 

 A „Multipont kártyákról” szóló Hirdetményben, 

 a „Hirdetmény a Lakáselőtakarékossági szerződéskötés folyamatos akcióiról” 

Hirdetményben,  

  „Ingatlanfedezet mellett nyújtott jelzálog-típusú hitelek kamatáról, valamint díj- és 

költségtételeiről” Hirdetményben, 

 „Az OTP Bank és OTP Jelzálogbank által nyújtott forint és deviza lakáshitelek kamat, 

díj, jutalék és költség tételeiről” Hirdetményben, 

 „Az OTP Bank Személyi kölcsön termékének feltételeiről” szóló Hirdetményben 

találhatók meg. 
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2006. szeptember 1-étől a lakossági betétekből származó kamatjövedelmet kamatadó, továbbá 

2013. augusztus 1-étől EHO fizetési kötelezettség is terheli. A kamatadóra és az EHO-ra 

vonatkozó információkat „A lakossági betéti termékek után fizetendő adókról” szóló 

mindenkor hatályos tájékoztató tartalmazza. 

 

A jelen hirdetményben szereplő betétek az Országos Betétbiztosítási Alap által 

biztosítottak. A betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat az OTP Bank 

Általános Üzletszabályzata tartalmazza. 

 

A Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat - Fizetési 

számlák (Bankszámlák) V. Záró rendelkezések V.1.4.1 pontja alapján a Számlatulajdonos a 

kamatok, díjak, költségek és egyéb szerződési feltételek számára kedvezőtlen módosítása esetén a 

módosítás hatálybalépése előtti napig jogosult a szerződés azonnali és díj, költség vagy egyéb 

fizetési kötelezettség-mentes felmondására. 

Jelen hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2016. április 27-én közzétett, és 

2016. április 27-tól hatályos HIRDETMÉNY a munkáltatói Platina ajánlatról. 

A hirdetmény módosítását a 2016. május 25-i jegybanki alapkamat csökkenés indokolja. 

A hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre. 

. 

 


