
  Munkáltatói ajánlattal díjmentesen nyithat lakástakarékot! 
 

 

OTP Lakástakarék kedvezmény 

Szeretne a közeljövőben lakást vásárolni vagy az otthonát felújítani állami támogatással? 
Biztonságos, előre kiszámítható megtakarítást keres? 
 

Lakástakarék termékeink hozzásegítik Önt céljai eléréséhez! 

Az OTP Lakástakarék olyan megtakarítási forma, amellyel lakással kapcsolatos céljait tudja finanszírozni 
úgy, hogy az vállalható és előre kiszámítható terhelést jelentsen és ahhoz az állam is hozzájáruljon. 
 
A Lakástakarékpénztárral a pénztárcához igazodóan meghatározható, fix összegű havi betétbefizetés, 

a választott megtakarítási idő, az állami támogatás és a konstrukcióhoz kapcsolódó hitel révén 

pontosan megtervezheti, hogy későbbi lakáscéljaihoz mekkora összegből gazdálkodhat. 

 

• Az állam a megtakarítási időszakban az éves betétbefizetések után 30%-os, maximum évi 72 

000 Ft összegű vissza nem térítendő állami támogatást biztosít, ami adó és járulékmentes. 

(Feltételektől függően az EBKM állami támogatással: 4,19-12,36%, állami támogatás nélkül: -

1,51 - - 0,05%) 

 

Előnyei: 

• Állami támogatás:a befizetett összegek után évente 30%, magánszemélyeknek maximum évi 

72 000 Ft állami támogatást nyújt. 

• A megtakarítási idő 3 év 9 hónap és 10 év között lehet. 

• Jól tervezhető: a betétbefizetés havonta történik és mértéke a szerződéskötéskor 

meghatározott. 

• Tőkegarancia: felmondás esetén nincs tőkeveszteség! 

• Hozamgarancia: fix állami támogatás, fix betéti kamat. 

• A megtakarításokat az Országos Betétbiztosítási Alap is védi. 

• A megtakarítás kamatadó és egészségügyi hozzájárulás (EHO) mentes. 

• Családtagoknak is köthető, a megtakarítás így megtöbbszörözhető. 

• Az OTP Lakástakarékkal családtagjai lakáscélját is megvalósíthatja. 

• Közvetlenül örökölhető: a már jóváírt állami támogatást nem kell visszafizetni és a 

megtakarítás folytatható is. 

• A megtakarítási időszakot követően már a szerződéskötéskor rögzített mértékű, kedvező 

kamatozású, forint alapú lakáskölcsönt is kaphat. 

A munkáltatói ajánlat keretében díjmentesen nyithat lakástakarékpénztári számlát hűség vállalással, 

mellyel legfeljebb 75 000 Ft-ot megspórolhat. 

 

Az OTP Pénzügyi Pont mint az OTP Bank és az OTP Lakástakarék függő alügynöke áll rendelkezésre a 

szerződés megkötése érdekében.    

Kapcsolattartó:  Fazekas G. Albert    Tel.: 06 70 443 6446   E-mail: FazekasG@otppp.hu 


