
Tisztelt Pénztártag!  
Köszönjük, hogy bizalmával pénztárunkat tisztelte meg. Azon dolgozunk, hogy munkával töltött évei alatt félretett megtakarítását évről-évre 
gyarapítsuk. Ha arról szeretne tájékozódni, hogy az Ön élethelyzetének és igényeinek megfelelően választott portfóliójában hosszú távon 
miként alakulhat vagyona, akkor azt a honlapunkon található „Megtakarítás-kalkulátor” segítségével teheti meg.
Nyugdíjcélú megtakarítását hagyja meg nyugdíjas éveire, ha pénzre van szüksége, tudunk megoldást kínálni: vegye igénybe az OTP Bank 
Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott Személyi kölcsönét (továbbiakban ÖNYP személyi kölcsön)!

Az ÖNYP személyi kölcsön legalább 10 éves nyugdíjpénztári tagsággal és rendszeres jövedelemmel rendelkező pénztártagjaink részére,  
az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításuk fedezete mellett nyújtott kölcsön.

A 2019. február 1-től 2019. március 31-ig igényelt ÖNYP személyi kölcsönök esetében az OTP Bank akció keretében az ügyleti kamatból 
100 bázispont (évi 1%) kamatkedvezményt biztosít a kölcsön teljes futamideje alatt.

Akciós THM 4,3 – 9,3%3

Melyek az ÖNYP személyi kölcsön további előnyei?
Választható a törlesztési mód, a futamidő és díjmentes előtörlesztésre is lehetőség van. Az Ön nyugdíjpénztári megtakarítása megmarad,  
és azon további hozam érhető el, amely - az adójogszabályok figyelembe vételével - a kölcsön futamideje alatt is kivehető.
Amennyiben jövedelme legalább 6 hónapja OTP Banknál vezetett bankszámlára érkezik, nincs szükség egyéb jövedelemigazolás 
benyújtására, és a kölcsön akár pár órán belül folyósításra kerülhet. 

Melyek az ÖNYP személyi kölcsön jellemzői?
Szabadon felhasználható, fedezete tagi lekötés a nyugdíjpénztári megtakarítási számlaegyenleg legfeljebb 50%-ig, összege 200 ezer 
forinttól 10 millió forintig terjedhet, de nem haladhatja meg a tagi lekötés 95%-át, azaz a számlaegyenleg 47,5%-át. Többször is felvehető, és 
egyidejűleg több ÖNYP személyi kölcsön is fennállhat, ha ezek együttes összege nem haladja meg a nyugdíjpénztári megtakarítás felének 
95%-át. Futamideje 13 hónaptól 133 hónapig választható. Kamata változó. Törlesztése lehet Annuitásos (kamatperióduson belül egyenlő 
összegű törlesztőrészletekben) vagy Egyösszegű (havi kamatfizetés mellett tőketörlesztés lejáratkor egy összegben). Az ÖNYP személyi 
kölcsön az OTP Bank fiókjaiban igényelhető.

A kölcsön további részleteiről és feltételeiről tájékozódhat az OTP Bank honlapján, az alábbi menüpontot felkeresve:
Hitelek > Szabad felhasználású hitelek > Személyi kölcsön Önkéntes Nyugdíjpénztári tagoknak 

Ha pénzre van szüksége, tudunk jó megoldást!

Őrizze meg nyugdíjas éveire  
félretett megtakarítását!



www.otpnyugdij.hu • 06 1 3666 555 
A jelen levél nem minősül ajánlattételnek, az egyes feltételek a hitelbírálat eredményétől függően változhatnak. A tájékoztatás nem teljes 
körű, ezért – amennyiben levelünk felkeltette érdeklődését – az ÖNYP személyi kölcsönre és a számlavezetésre vonatkozó további részletes 
információért kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból, 
Hirdetményekből és terméktájékoztatókból. Az ÖNYP személyi kölcsönnel kapcsolatos kérdéseit az OTP Bank munkatársai  
a 06 1/20/30/70 3 666 666 telefonszámok 7. menüpontjában is készséggel megválaszolják.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jövőben nem szeretne értesülni akcióinkról, egyedi ajánlatainkról, új szolgáltatásainkról, akkor a további 
marketing célú megkereséseket az Ön azonosításához szükséges adatok (neve, tagsági okirat száma) megadásával az info@otpnyugdij.hu 
e-mail címen, vagy a 06-1-3666 555 telefonszámon, illetve az OTP Nyugdíjpénztárnál személyesen (1133 Budapest, Váci út 80.)  
az ügyfélszolgálati időben (H: 7:45-17:00-ig, K-P: 7:45-16:00-ig) is korlátozás és indoklás nélkül, bármikor ingyenesen lemondhatja.

Reprezentatív példa

Termék Akciós Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott Személyi kölcsön
Kölcsön devizaneme forint
Kölcsön összege 500 000 Ft 3 000 000 Ft 5 000 000 Ft
Kölcsön futamideje 36 hónap 60 hónap

Kamat típusa
referencia kamat alapján a 3 havi BUBOR1 változásának megfelelően 3 havonta változó,
kamatfelár tekintetében a H2F2 kamatfelár változtatási mutató értékének megfelelően  

3 évente változtatható
Ügyleti kamat mértéke3 évi 7,12% évi 5,12% évi 4,12%

Törlesztési mód Annuitásos4

THM3,6 8,1% 5,7% 4,6%
Havi törlesztőrészlet várható 
összege

15 466 Ft 56 779 Ft 92 354 Ft

Utolsó törlesztőrészlet várható 
összege

15 466 Ft 56 779 Ft 92 354 Ft

Kölcsön teljes díja várhatóan 61 774 Ft 436 727 Ft 591 217 Ft
Fogyasztó által fizetendő teljes 
összeg várhatóan

561 774 Ft 3 436 727 Ft 5 591 217 Ft

Törlesztési mód Egyösszegű5

THM3,6 7,7% 5,5% 4,4%
Havi törlesztőrészlet várható 
összege

2 967 Ft 12 800 Ft 17 167 Ft

Utolsó törlesztőrészlet várható 
összege

502 967 Ft 3 012 800 Ft 5 017 167 Ft

Kölcsön teljes díja várhatóan 111 812 Ft 798 000 Ft 1 080 020 Ft
Fogyasztó által fizetendő teljes 
összeg várhatóan

611 812 Ft 3 798 000 Ft 6 080 020 Ft

1A 3 hónapos BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate) Budapesti bankközi kamatláb, annak mérőszáma, hogy 3 hónapos futamidőre vonatkozóan milyen 
kamatláb mellett hajlandók a kereskedelmi bankok egymásnak fedezetlen hitelt nyújtani a bankközi piacon.
2A Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu) közzétett kamatfelár-változtatási mutató
32018. december 21-én érvényes 3 hónapos BUBOR figyelembe vételével, amelynek mértéke évi 0,13%. 
4A kamatperióduson belül egyenlő összegű törlesztőrészletek tőkerészt is tartalmaznak.
5Havi kamatfizetés mellett tőketörlesztés lejáratkor egy összegben esedékes.
6A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok 
figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. Az adatok tájékoztató jellegűek, a feltételek változása esetén a havi 
törlesztőrészlet és a THM nagysága módosulhat. A THM számítása a 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet 9.§ (1) bekezdésében megjelölt szabályozáson alapul.

Jelen OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott Személyi kölcsön tájékoztatóban megjelölt termékjellemzők és feltételek  
– a referencia kamat változás kivételével – 2019. február 1-től 2019. március 31-ig igényelt kölcsönök esetén érvényesek, az ezt követően 
benyújtott igénylésekre vonatkozóan az OTP Bank jogosult a feltételek változtatására.

Budapest, 2019. január

Tisztelettel: 
OTP Nyugdíjpénztár


