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Tájékoztató a Tagi kölcsön halasztás feltételeiről 

1. A tagi kölcsön futamidejének lejárata előtt az alábbi lehetőségek állnak a
pénztártag rendelkezésére:

1.1.  A pénztártag a kölcsön összegét a futamidő lejárata előtt visszafizeti. 

1.2.  A pénztártag a tagi kölcsön összegének érvényesítését kéri. 

Tájékoztatjuk, hogy az Öpt. 46. § (3) értelmében a tagi kölcsön vissza nem fizetése 
esetén a hátralék összege a tag jövedelmének számít, amelyet személyi 
jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terhel. Felhívjuk
szíves figyelmét, hogy a 281/2001. kormányrendelet 27. §. (4) a) pontjában 
foglaltaknak megfelelően, valamint az Alapszabály rendelkezései alapján azon 
pénztártagok részére, akik a tagi kölcsön érvényesítését kérték, újabb tagi kölcsön 
igénylésére nincs lehetőség. 

1.3. A pénztártag a tagi kölcsön halasztását kéri az alábbiak szerint. 

A pénztártag legkorábban a lejárat előtt 31 nappal, de még a felszólítást megelőzően 
írásban kérheti a tagi kölcsön visszafizetési határidejének halasztását. A Pénztár - a 
futamidő végét követő 4. napig - a visszafizetés határidejének legfeljebb 160 nappal 
történő meghosszabbítását engedélyezheti.   

A halasztás idejére felszámított kamat (mindenkori jegybanki alapkamat +5%) az 

engedélyezett halasztás (tagi kölcsön visszafizetésének utolsó napja) zárónapján 
esedékes a kölcsönösszeggel és az elszámolás egyszeri költségével (3.980 Ft) 
egyidejűleg. 
Az engedélyezett halasztás lejárata előtt 15 nappal a Pénztár tájékoztató levelet küld 
a pénztártag részére, amely tartalmazza a tagi kölcsön - kamattal, egyéb költséggel 
növelt – összegét, valamint a Pénztár bankszámlaszámát, amelyre az utalást 
teljesíteni kell. 
Amennyiben a visszafizetés nem történik meg az előírt határidőre, a Pénztár a 
lejáratot követően a tagi kölcsönből származó követelés összegét (tagi kölcsön 
összege+halasztási kamat+halasztási költség) érvényesíti a pénztártag egyéni 
számlájával szemben. 

2. A tagi kölcsön futamidejének lejáratát követően az alábbi lehetőségek állnak a
pénztártag rendelkezésére:

2.1.  A tagi kölcsön futamidejének lejáratát követő 4. napig a pénztártagnak 
lehetősége van a 1.3. pont szerint a halasztás lehetőségével élni. 

2.2.  A lejáratot követő 5. naptól a tagi kölcsön felszólított állapotba kerül a 
Pénztári Alapszabályban foglaltak szerint. A felszólított állapotban lévő tagi 
kölcsön visszafizethető, vagy érvényesíthető. 
 A lejáratot követő 5. naptól a tagi kölcsön visszafizetési határidejének 
halasztása már nem engedélyezhető. 



* a halasztás futamideje minimum 30 nap, maximum 160 nap lehet
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Tisztelt OTP Nyugdíjpénztár! 

Alulírott _______________________________________ kérem, hogy a 

T______________ számú tagi kölcsönöm lejáratát __________ nappal*

meghosszabbítani szíveskedjenek. 

Tagsági okiratszámom: _____________________  

Kelt:____________________________, __ __ __ __.__ __.__ __. 

________________________________

Pénztártag/Igénylő aláírása 


