HIRDETMÉNY

Az ATM-eken a befizetéshez használt kártya mögötti kártyaszámlától
eltérő számlára történő készpénzbefizetésről
A hatályba lépés napja: 2020.03.01.
A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!
1. oldal

Az ATM-eken a befizetéshez használt kártya mögötti kártyaszámlától eltérő
számlára történő készpénzbefizetés
Jelen Hirdetmény kizárólag az azonnali befizetésre alkalmas ATM-eken végzett, nem a
kártyaszámlára, azaz nem a befizetés során használt forint betéti kártyához tartozó
számlára történő forint készpénzbefizetésre vonatkozik.
A szolgáltatást az OTP Bank által kibocsátott lakossági forint betéti kártyával és üzleti forint betéti
kártyával rendelkező 18. életévet betöltött ügyfelek vehetik igénybe, a következő feltételek mellett:









A befizetési tranzakcióhoz a forint betéti kártya és a PIN kód szükséges.
A befizetett összeg jóváírása azon OTP Banknál forintban vezetett fizetési vagy betét számlán
történik meg, amelyet a befizető a befizetés során kedvezményezett számlaként megad.
Lehetőség van a behelyezett összegnél kisebb összeg befizetésére a kedvezményezett
számára, ebben az esetben a befizetésre megjelölt és a behelyezett összeg közötti különbözet
– visszajáró összegként - a befizetési tranzakcióhoz használt kártyához kapcsolódó
kártyaszámlán kerül jóváírásra.
A befizetési tranzakció keretében a kedvezményezett számára közlemény adható meg. (A
befizetés során megadott közlemény kizárólag a befizető és a kedvezményezett számára
jelentenek információt, az OTP Bank Nyrt. részére nem tartalmaz semmilyen
kötelezettségvállalást.)
Az egy tranzakcióval befizethető készpénz maximális összege 3.599.500 Ft (max. 200 db
bankjegy).
Amennyiben a befizetésre megjelölt összeget az ATM-be behelyezett és valódinak talált
bankjegyek összege több mint 20 000 Ft-tal meghaladja, úgy a befizetési tranzakció
megszakításra kerül.

Az ATM-eken a befizetéshez használt kártya mögötti kártyaszámlától eltérő számlára
történő készpénzbefizetés díjtételei
A kedvezményezett számlát terhelő díjak

Kedvezményezett forint
számla típusa

A díj mértéke a jóváírt összeg
után, ha a kedvezményezett
számlához kapcsolódik kártya

A díj mértéke a jóváírt összeg
után, ha a kedvezményezett
számlához nem kapcsolódik kártya

Lakossági ügyfelek fizetési
0 Ft
számlái (***) és betétszámlái
Közép- és nagyvállalati
0,054%, min. 234 Ft
ügyfelek, viziközművek
akciósan díjmentes*
számlái
Közszolgálati szervezetek és
23 Ft + 0,539%
önkormányzatok számlái
akciósan díjmentes*
Mikro-, és kisvállalkozói
0,05%, min. 220 Ft
ügyfelek számlái (kivéve Bázis
akciósan díjmentes*
számlacsomag)
Kisvállalkozói Bázis
607 Ft + 0,50%
számlacsomag
akciósan díjmentes*
* Az akciós díj visszavonásig, de legkésőbb a KSH (Központi Statisztikai Hivatal)

0 Ft
0,054%, min. 234 Ft
akciósan díjmentes*
23 Ft + 0,539%
akciósan díjmentes*
0,05%, min. 220 Ft
akciósan díjmentes*
607 Ft + 0,50%
akciósan díjmentes*

2020. évi infláció közzétételét
követő 2. hónap első napjáig érvényes.
*** A feltüntetett díjak a 2019. október 28. napján értékesíthető, valamint a már nem értékesíthető lakossági
fizetési számla típusokra érvényesek.
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A befizetéshez használt kártyához tartozó számlát terhelő díjak

A díj mértéke a befizetéshez
A befizetéshez használt
használt forint betéti kártyához
forint betéti kártyához
tartozó számlától eltérő számlára
tartozó forint számla típusa
történő jóváírás után
Lakossági ügyfelek fizetési
számlái
Közép- és nagyvállalati
ügyfelek, viziközművek
számlái
Közszolgálati szervezetek és
önkormányzatok számlái
Mikro-, és kisvállalkozói
ügyfelek számlái (kivéve Bázis
számlacsomag)

33 Ft + 0,25%
akciósan díjmentes**
0,054%, min. 234 Ft
akciósan díjmentes**
23 Ft + 0,539%
akciósan díjmentes**
0,05%, min. 220 Ft
akciósan díjmentes**

A díj mértéke a visszajáró
összegnek a befizetéshez
használt forint betéti kártyához
tartozó számlára történő
jóváírása után
33 Ft + 0,25%
akciósan díjmentes**
díjmentes**
0,054%, min. 234 Ft
akciósan díjmentes**
23 Ft + 0,539%
akciósan díjmentes**
0,05%, min. 220 Ft
akciósan díjmentes**
607 Ft + 0,50%
akciósan díjmentes**

Kisvállalkozói Bázis
607 Ft + 0,50%
számlacsomag
akciósan díjmentes**
** Az akciós díj visszavonásig, de legkésőbb a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 2020. évi infláció közzétételét
követő 2. hónap első napjáig érvényes.

A díjak megfizetése forintban a felmerüléskor esedékes az elszámolás időpontjában érvényes
kondícióknak megfelelően. Ha a kedvezményezett nem lakossági ügyfél a jóváírás után terhelendő
díjak a feleket közösen, megosztva terhelik, így a kedvezményezett számlára jóváírt összeg után mind
a kedvezményezett számlát terhelő díj, mind a befizetéshez használt kártyához kapcsolódó számlát
terhelő díj felszámításra kerül. A visszajáró összeg utáni díj kizárólag a befizetéshez használt
kártyához kapcsolódó számlán kerül felszámításra.

A szolgáltatás a következő lakossági forint betéti kártyákkal és üzleti betéti kártyákkal
nem vehető igénybe:









Mastercard Online Junior Start kártya
Mastercard Online Junior Start Sajátkártya
Mastercard Online Junior kártya – 18. év alatti kártyabirtokos esetén
Mastercard Online Junior Sajátkártya – 18. év alatti kártyabirtokos esetén
Mastercard Online ISIC Junior kártya – 18. év alatti kártyabirtokos esetén
Mastercard Online PTE Junior kártya – 18. év alatti kártyabirtokos esetén
webKÁRTYA
Virtuális Vámkártya
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A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a kártyabirtokos azonosítása az alábbiak
szerint:



a kártyabirtokos a kártyát behelyezi a terminálba és megadja a kártya PIN kódját vagy
a kártyabirtokos a kártyát hozzáérinti a terminálhoz és megadja a kártya PIN kódját.

A szolgáltatás nem vehető igénybe az alábbi lakossági számlákra történő befizetésekhez:
 Lakossági devizaszámla, Smart devizaszámla
 Lombard hitel fedezeti számla
 Tartós Befektetési Értékpapír Pénzszámla és Nyugdíj-előtakarékossági Pénzszámla
 Tartós Befektetési Betétszámla
 Gyámhatósági forint- és devizaszámla
 Start betétszámla
 Számlacsomagok részét képző megtakarítási számlák
A szolgáltatás nem vehető igénybe az alábbi vállalkozói számlákra
befizetésekhez:
 Óvadéki céllal, hitelfedezetként nyitott fedezeti számlák
 Vagyoni biztosíték elkülönítésre szolgáló számlák
 Munkáltatói lakásépítési számlák
 Vállalkozói devizaszámlák
 OKÉ vállalkozói pénzforgalmi, megtakarítási és ügyvédi letéti számlák

történő

Érintett Adatkezelési tájékoztatók:
 Általános Adatvédelmi Tájékoztató
 Lakossági betéti kártyákra vonatkozó kiegészítő adatkezelési tájékoztató
 Üzleti betéti kártyákra vonatkozó kiegészítő adatkezelési tájékoztató
 Bankszámla szerződésekre vonatkozó kiegészítő adatkezelési tájékoztató
 Lakossági betétekre vonatkozó adatkezelési tájékoztató
A
fenti
adatkezelési
tájékoztatók
a
(https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok) elérhetők.

Bank

honlapján

Jelen Hirdetmény az alábbi Üzletszabályzatok rendelkezéseit egészíti ki:
 Pénzforgalmi Üzletszabályzat
 Betéti Kártya Üzletszabályzat
 Üzletszabályzat a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről – Fizetési
számlák (Bankszámlák), Betétek

Záró rendelkezések
A Hirdetmény módosításának oka:
 a 2019. évi infláció - a fogyasztó árakban bekövetkező emelkedés -, amelynek mértékével a
megjelölt díjak emelkednek a Betéti Kártya Üzletszabályzatban foglaltak szerint, valamint
 az egyes akciósan meghirdetett kedvezmények meghosszabbítása.
Jelen Hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg a jövőre nézve hatályát veszíti a 2019. október 28-tól
hatályos Az ATM-eken a befizetéshez használt kártya mögötti kártyaszámlától eltérő számlára történő
készpénzbefizetésről szóló Hirdetmény.
OTP BANK Nyrt.

Közzététel: 2020. február 14.

