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A jelen Üzletszabályzat az Adósvédelmi Programba bevont lakossági hitelkártyákra vonatkozó speciális eljárásokat 
tartalmazza. Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések illetve meghatározások tekintetében a Lakossági 
Hitelkártya Üzletszabályzatban foglaltak az irányadóak. Jelen Üzletszabályzat a Lakossági hitelkártya Üzletszabályzattal 
együtt érvényes. A Bank a Hitelkártya termék esetében 2021.01.01-től megszünteti a 6 és 12 havi Törlesztőrészlet 
csökkentést valamint a Fix törlesztésű hitelkártya konstrukció igénylésének lehetőségét. 
 
I. MEGHATÁROZÁSOK 
 
Adósvédelmi Program (a továbbiakban: AVP) - Hitelkártya 
Fizetési nehézség esetén igénybe vehető Program, melynek keretében a Szerződő félnek lehetősége van a havi 
törlesztési kötelezettségeinek csökkentésére. Lakossági hitelkártya esetében az Adósvédelmi Program az alábbi 
lehetőségeket kínálja: 

a) Törlesztőrészlet csökkentés 6 hónapra – 2021.01.01-től nem igényelhető 
b) Törlesztőrészlet csökkentés 12 hónapra – 2021.01.01-től nem igényelhető 
c) Fix törlesztésű hitelkártya konstrukció (12-84 hónap) – 2021.01.01-től nem igényelhető 
d) Egyenlegrendező 

 
Aktuális tartozás 
Az Adósvédelmi Eszköz (továbbiakban: AVP eszköz) igénylésekor könyvelt egyenleg valamint az elhatárolt hitelkamat 
összege. A zárolt tételek figyelembevételre nem kerül sor az Aktuális tartozás megállapításakor.  
 
Egyenlegrendező 
Egyenlegrendező igénylése esetén a Szerződő fél a hitelkártya felhasznált hitelkeretét – a Fizetési Moratórium hatálya 
alá tartozó felhasznált hitelkeret után meg nem fizetett kamat és díj kivételével - részletfizetésbe helyezheti, annak 
érdekében hogy a tartozását havonta egyenlő részletekben fizesse meg a választott futamidő alatt. Az Egyenlegrendező 
összege megegyezik a jelen szerződésmódosítás szerinti részletfizetéssel érintett egyenleg összegével. 
 

Elszámolási nap 
Az a nap, amelyen a Bank havi gyakorisággal Számlakivonatot készít és eljuttat a Szerződő félnek. Abban az esetben, 
ha az Elszámolási nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor az adott periódus Elszámolási napja az ezt 
követő első munkanap lesz. Az Elszámolási napot követő naptári nappal kezdetét veszi a Türelmi időszak. Az 
Elszámolási nap minden hónapban azonos naptári nap, mely Törlesztőrészlet csökkentés esetén nem módosul, 
megegyezik az eredeti szerződés szerinti havi zárlat napjával. Fix törlesztésű hitelkártya konstrukció esetén mindig 
minden hónap 9-e – figyelembe véve a munkaszüneti- vagy pihenő napra vonatkozó speciális rendelkezéseket.  
 
Elő- és végtörlesztés 
Az AVP ideje alatt, amennyiben a Szerződő fél a vállalt törlesztő részletnél nagyobb összeget fizet meg, a Bank azt 
Előtörlesztésnek tekinti, és csökkenti az összeggel a tőketartozást. Az Előtörlesztés nem jelent mentesítést a következő 
havi fizetési kötelezettség teljesítése alól. 
Amennyiben az AVP ideje alatt a Szerződő fél a teljes fennálló tartozását kiegyenlíti, vagy azt meghaladó összeget fizet 
be a hitelszámlára, a Bank azt Végtörlesztésnek tekinti. Az Elő- év végtörlesztés díját a mindenkor hatályos Hirdetmény 
tartalmazza.  
 

Felhasználható hitelkeret 
Adósvédelmi Programba bevont hitelkártya esetén a felhasználható hitelkeret 0 Ft. Egyenlegrendező esetében, 12 havi 
szerződésszerű törlesztést követően a visszafizetett törlesztőrészletek egyenlege, illetve az Egyenlegrendező igénylését 
megelőzően még rendelkezésre álló Felhasználható hitelkeret ismét elérhetővé válik.  
 
Felhasznált hitelkeret 
Az az összeg, melyet a Hitelszámlán rendelkezésre álló Hitelkeretből a Szerződésmódosítás (az AVP igénylésének) 
napján a Hitelszámláról már felhasználtak, ide értve a Hirdetményben közzétett mértékű, a Hitelszámla terhére elszámolt 
költségeket, díjakat és kamatokat is. A Felhasznált hitelkeret nem tartalmazza a már zárolt, de még le nem könyvelt 
tételeket. Az AVP eszközök igénylésekor a kalkuláció minden esetben a Felhasznált hitelkeret összegére történik. A  
 
Fix törlesztésű hitelkártya konstrukció 
Olyan hitelkártya konstrukció, melynek futamideje alatt a Szerződő fél a teljes fennálló tartozását egyenlő részletben fizeti 
vissza. A konstrukció futamideje 12-84 hónap közötti lehet. A törlesztőrészlet nagysága a vonatkozó 
Szerződésmódosítás forduló napján felülvizsgálja a Bank. A felülvizsgálat során a Szerződő fél fizetési kötelezettségeit, a 
Szerződő fél által a hitelszámlára teljesített törlesztéseket, valamint a Hitelkártya szerződés alapján a Bank által 
végrehajtott kamat, díj és költség módosításokat veszi figyelembe. A törlesztő-részlet felülvizsgált és esetleg módosított 
összegéről a Bank a forduló napot követően az ügyfél belföldi postázási címére levél útján tájékoztatást küld. 
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Fizetési határidő 
A Fizetési határidő a Türelmi időszak utolsó napja. Amennyiben a Fizetési határidő napja pihenőnapra vagy 
munkaszüneti napra esik, akkor a Fizetési határidő az ezt követő első munkanap lesz. 
 

Fizetési moratórium 
A vészhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. 
törvény, valamint az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások 
helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény által biztosított fizetési haladék. 
 
Főszámla 
Hitelkártya számla, amin a tranzakciók a díjak és a kamatok könyvelésre kerülnek, és amelyre a Szerződő fél befizetést 
teljesít. 
 

Futamidő 
A Szerződésmódosítás időbeli hatálya, amely törlesztőrészlet csökkenté esetén 6 vagy 12 hónap, Fix törlesztésű 
hitelkártya konstrukció eseté n 12-túl 84 hónapig terjedhet. 
 

Hátralék 
A Számlatulajdonos által a Fizetési határidőig meg nem fizetett Törlesztőrészlet(ek) összege. Több egymást követő 
hátralékba esés esetén a meg nem fizetett Törlesztőrészletek összeadódnak. Hátralék esetén a Bank a hitelszámlát a 
mindenkor hatályos Hirdetményben közzétett mértékű késedelmi díjjal és Késedelmi kamattal terheli meg. 
 
Hirdetmény 
A jelen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó jogviszonyra irányadó szerződéskötési feltételeket, díjak, költségek és 
kamatok mértékét, az azokkal összefüggő rendelkezéseket, egyéb információkat, valamint a Szerződés módosítással 
létrehozott jogviszonyt érintő, a Bank által végrehajtott egyoldalú módosításokat tartalmazó a Bank bankfiókjaiban 
kifüggesztett illetve a Bank internetes oldalán közzétett dokumentum. 
 
Hitelkeret 
Az AVP igénylésekor meglévő szerződött hitelkeret. 
 
Késedelmi díj 
Hátralék esetén a Bank által felszámított díj, melynek mértékét a mindenkor hatályos „Hirdetmény az Adósvédelmi 
Programba bevont hitelkártya termékről” című dokumentum tartalmazza.  
 
Késedelmi kamat 
A Szerződő fél késedelembe esése esetén – legalább a minimum fizetendő összeget nem fizeti meg a Türelmi időszak 
utolsó napjáig – a lejárt, meg nem fizetett tartozás összege után, a Bank által a Hitelkártya szerzdőés alapján felszámított 
késedelmi kamat. A késedelmi kamat mértékét a Lakossági Hitelkártya Üzletszabályzat VII.10. pontja és a mindenkor 
hatályos a Lakossági Hitelkártya Üzletszabályzatban meghatározott Hirdetmény tartalmazza. 
 

Minimum fizetendő összeg 
Az AVP ideje alatt a Minimum fizetendő összeg a Szerződő fél által vállalt törlesztő részlettel egyezik meg, és melynek 
összege nem lehet kisebb havi 5.000 Ft-nál. 
 
Részletfizetési alszámla 
Az Egyenlegrendező keretében megnyitott – a főszámlához tartozó – alszámla, amin a Bank az Egyenlegrendező 
összegét nyilvántartja az Egyenlegrendező futamideje alatt. Az alszámlára díj és kamat terhelés nem történik, illetve az 
alszámlára közvetlenül befizetni nem lehet. 
 
Szerződésmódosítás 
Az AVP igénylés  Bank általi jóváhagyása esetén a Hitelkártya szerződés AVP igénybe vételére vonatkozó módosítása. A 
Szerződésmódosítás az eredeti szerződéssel együtt érvényes, a jóváhagyott AVP-tól függően 6-84 hónapra jön létre. Az 
Egyenlegrendező esetében a futamidő egységesen 72 hónap. A Szerződésmódosítás a szerződött AVP futamidejének 
lejártával hatályát veszti, mely időponttal a Szerződésmódosítást megelőző eredeti szerződés lép ismét hatályba. 
 
Törlesztőrészlet 
Az AVP ideje alatt a Szerződő fél által havonta fizetendő összeg. A Törlesztőrészlet összege függetlenül a választott AVP 
eszköztől minimum 5.000 Ft, Egyenlegrendező esetében minimum 3.000 Ft. A Törlesztő részlet összege nem haladhatja 
meg az AVP eszköz igénylésekor fennálló hitelkeret tartozás 5%-át. Amennyiben a Törlesztőrészletet a Szerződő fél a 
Fizetési határidőig nem fizeti meg, hátralékba kerül.  
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Törlesztőrészlet csökkentés 
AVP eszköz, melynek futamideje alatt a Szerződő fél – függetlenül a felhasznált hitelkeret mértékétől – a vállalt Törlesztő 
részletet köteles megfizetni a Bank részére. A futamidő a vállalt tölresztőrészlet nagyságának függvényében 6 illetve 12 
hónap lehet.  
 
II. ADÓSVÉDELMI ESZKÖZÖK 

(1)  Amennyiben a szerződő fél a fennálló hitelkártya tartozása alapján megállapított minimum fizetendő 
összeg megfizetését nem tudja vállalni, az alábbi AVP eszközök közül választhat:  
a. Törlesztőrészlet csökkentés 6 hónapra – 2021.01.01-től nem igényelhető 
b. Törlesztőrészlet csökkentés 12 hónapra – 2021.01.01-től nem igényelhető 
c. Fix törlesztésű hitelkártya konstrukció (12-84 hónap) – 2021.01.01-től nem igényelhető 
d. Egyenlegrendező 

 

1. Törlesztőrészlet csökkentés 6 hónapra 

(1)  A 6 hónapos törlesztőrészlet csökkentést a Szerződő fél a Felhasznált hitelkeretének nagyságától 
függetlenül választhatja. 

(2)  A 6 hónapos törlesztőrészlet csökkentés esetében a Szerződő félnek a felhasznált hitelkeretétől 
függetlenül minimum havi 5.000 Ft-os törlesztési kötelezettséget kell vállalnia. 

(3)  A szerződő fél 1-6 hónap közötti futamidőt választhat. 
(4)  Az AVP eszköz igénybevétele alatt a hitelszámlához kapcsolódó díjak és kamatok változatlanok. 
(5)  A Szerződő fél által választott futamidő lejáratát követően a következő havi minimum fizetendő összeg a 

lejáratot követő havi zárást követően felhasznált hitelkeret alapján kerül meghatározásra. Amennyiben a 
hitelszámlán kerettúllépés van, a kerettúllépés összege az AVP eszköz futamidejének lejáratát követően 
azonnal esedékessé válik. 

 
2. Törlesztőrészlet csökkentés 12 hónapra 

(1)  A 12 hónapos törlesztőrészlet csökkentést a Szerződő fél a Felhasznált hitelkeretének nagyságától 
függetlenül választhatja. 

(2)  A 12 hónapos törlesztőrészlet csökkentés esetében a Szerződő félnek a felhasznált hitelkerete 
függvényében, a Bank által kerül meghatározásra az AVP eszköz igénybevétele alatt fizetendő minimum 
fizetendő összege. 

(3)  A szerződő fél 1-12 hónap közötti futamidőt választhat. 
(4)  Az AVP eszköz igénybevétele alatt a hitelszámlához kapcsolódó díjak és kamatok változatlanok. 
(5)  A Szerződő fél által választott futamidő lejáratát követően a következő havi minimum fizetendő összeg a 

lejáratot követő havi zárást követően felhasznált hitelkeret alapján kerül meghatározásra. Amennyiben a 
hitelszámlán kerettúllépés van, a kerettúllépés összege az AVP eszköz futamidejének lejáratát követően 
azonnal esedékessé válik. 

3. Fix törlesztésű hitelkártya konstrukció 

(1)  Kizárólag 100.000 Ft és 2.800.000 Ft közötti felhasznált hitelkeret esetén igényelhető. 2.800.000 Ft feletti 
felhasznált hitelkeret esetén AVP eszközként a Bank az Adósságrendező hitelt tudja biztosítani a Szerződő 
fél számára. 

(2)  A konstrukció 12-84 hónap futamidőre igényelhető. Amennyiben az igényelt futamidő nem éri el a 84 
hónapot, a Szerződő fél 1 alkalommal kérheti a futamidő növelését, azonban a konstrukció teljes 
futamideje nem haladhatja meg a 84 hónapot. 

(3)  A konstrukcióra egységes kamatok és díjak vonatkoznak melynek mértéke a mindenkor hatályos 
„Hirdetmény az Adósvédelmi Programba bevont hitelkártya termékről” című dokumentum tartalmaz. 

(4)  A konstrukcióra új Törlesztési biztosítás nem köthető, azonban a konstrukcióváltást megelőzően kötött 
biztosítás változatlan feltételekkel érvényes. 

 
4. Egyenlegrendező 

(1)  Az Egyenlegrendezőt a Szerződő fél a Felhasznált hitelkeretének nagyságától függetlenül választhatja. 
(2)  Az Egyenlegrendező futamideje fixen 72 hónap. 
(3)  Az AVP eszköz igénybevétele alatt a hitelszámlához kapcsolódó díjak változatlanok, a terhelhető díjak 

listáját a Szerződésmódosítás tartalmazza. A hitelszámlához kapcsolódó kamat az Egyenlegrendező 
futamideje alatt csökkentésre kerül, mértékét a mindenkor hatályos „Hirdetmény az Adósvédelmi 
Programba bevont hitelkártya termékről” című dokumentum tartalmazza.  

(4)  Egyenlegrendező igénybevétele alatt új Törlesztési biztosítás nem köthető, azonban a 
Szerződésmódosítást megelőzően kötött biztosítás változatlan feltételekkel érvényes. 
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III. AZ ADÓSVÉDELMI PROGRAMRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK  

1. Igénylés feltételei 

(1)  AVP eszköz igénylése kizárólag a Bank magyarországi fiókjaiban, személyesen a Szerződő fél által 
lehetséges. 

(2)  Amennyiben a Szerződő fél több hitelkártya szerződéssel is rendelkezik a Banknál, és az AVP eszközt 
valamennyi hitelkártya szerződésére igénybe kívánja venni, az AVP-t szerződésenként külön-külön 
szükséges igényelnie. 

(3)  Az igénylés alapfeltétele, hogy a Szerződő fél, a hitelkártya szerződése megkötése vagy 2009 novembere 
óta – amelyik dátum későbbi – legalább 3 alkalommal a hitelkártya minimum fizetendő összeget 
szerződésszerűen teljesítette, azaz a minimum fizetendő összeget a Fizetési határidőig megfizette. 

(4)  AVP eszköz igényelhető hátralékos számlához is, amennyiben a számla még nem került felmondásra. 
(5)  Amennyiben a hitelkártya számla egyenlege túlhívott, azaz a felhasznált hitelkeret meghaladja a szerződés 

szerinti hitelkeret mértékét, az igénylést megelőzően a Szerződő félnek a túlhívás összegét rendeznie kell 
(kivéve Egyenlegrendező esetében). Egyenlegrendező igénylése esetén a hitelkeret túlhívás is beleszámít 
a Felhasznált hitelkeret összegébe, így az AVP eszköz a túlhívott egyenlegre is kiterjed. 

(6)  AVP eszköz igényléséhez szükséges dokumentumok: 
a. Személyazonosító igazolvány 
b. Lakcímkártya – amennyiben van. 

(7)  Az igénylés során minimum havi 5.000 Ft-os Törlesztőrészlet megfizetését kell vállalnia a Szerződő félnek, 
Egyenlegrendező esetében minimum havi 3.000 Ft-ot. 

(8)  Nem igényelhet AVP eszközt az a Szerződő fél, aki a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 
2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési (Magáncsőd védelmi) eljárást kezdeményezett. 

(9)  Fix törlesztésű hitelkártya konstrukció kizárólag 100.000 Ft és 2.800.000 Ft közötti felhasznált hitelkeret 
esetén igényelhető. 

(10)  Társkártya birtokos nem igényelhet AVP eszközt. 

2. Kapcsolódó bírálat 

(1)  Az igénylés során a Szerződő fél által megadott, valamint a Bank rendszereiben nyilvántartott adatok 
alapján a Bank bírálatot végez, melynek eredménye elutasítás is lehet.  

(2)  Pozitív bírálat esetén, a Bank írásban tájékoztatja a Szerződő felet a bírálat eredményéről. 
(3)  A bírálat során a Bank, Felhasznált hitelkeretként az igénylés napjáig lekönyvelt összegeket (hitelkeret 

túlhívást is) veszi figyelembe, a zárolt tételeket nem. 

2.1. A 6 hónapos Törlesztőrészlet csökkentéshez tartozó speciális rendelkezése 

(1)  Amennyiben a Szerződő fél 6 hónapra kér törlesztőrészlet csökkentést a Törlesztőrészlet minimális 
összege 5.000 Ft. 

(2)  Amennyiben a Szerződő fél a minimum havi 5.000 forintos törlesztőrészlet megfizetését nem vállalja, az 
igénylés elutasítására kerül sor. 

2.2. A 12 hónapos Törlesztőrészlet csökkentéshez tartozó speciális rendelkezések 

(1)  Amennyiben a Szerződő fél 12 hónapra kér törlesztőrészlet csökkentést a Törlesztőrészlet minimális 
összegét a Bank határozza meg a felhasznált hitelkeret alapján. 

(2)  Amennyiben a Szerződő fél nem fogadja el a Bank által kalkulált Törlesztőrészletet, az igénylés 
elutasítására kerül sor. 

2.3. Fix törlesztésű hitelkártya konstrukcióhoz tartozó speciális rendelkezések 

(1)  A Bank kalkulációt készít a Szerződő fél számára a felhasznált hitelkeret alapján, 60 hónapos futamidőre. 
A kalkuláció eredményét a Bank a „Tájékoztató fizetéskönnyítő eszközökről” nyomtatványon közli a 
Szerződő féllel. A nyomtatvány a Szerződésmódosítás elválaszthatatlan része, a két dokumentum 
kizárólag együtt érvényes. 

(2)  A kalkuláció során a Bank az alábbi tételeket veszi figyelembe: 
a. aktuális, könyvelt tartozás 
b. elhatárolt kamat 
c. elhatárolt vásárlási visszatérítés (amennyiben az eredeti termékhez tartozik, és az összege nem került 

korábban hátralék miatt nullázásra) 
d. havi számlavezetési díj 
e. OTPdirekt havi díj (amennyiben az Szerződő fél rendelkezik OTPdirekt szerződéssel, aminek 

költségviselő számlája a hitelkártyaszámla) 
f. tájékoztató sms díja  
g. minimum beszedés díja 
h. törlesztési biztosítás díja (amennyiben a Szerződő fél rendelkezik aktivált Törlesztési biztosítással) 
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(3)  A kalkuláció során a Bank minden kapcsolódó szolgáltatás költségét figyelembe veszi. A törlesztőrészlet 
csökkentése érdekében lehetőség van a kapcsolódó szolgáltatások lemondására. 

(4)  A Szerződő félnek lehetősége van a kalkuláció eredménye alapján a futamidő módosítására 12 és 84 
hónap közötti értékre.  

2.4. Egyenlegrendezőhöz tartozó speciális rendelkezések 

(1)  A hitelkártya számla egyenlege a Szerződésmódosítást követő 12 hónapban 0 Ft lesz. A hitelkártyaszámla 
terhére adott csoportos beszedési megbízások teljesítését a Bank fedezethiánnyal vissza fogja utasítani.  

(2)  A hitelkártyaszámlához tartozó valamennyi hitelkártya (fő-, társ-, és duál kártya) időarányos 
díjvisszatérítéssel automatikusan megszüntetésre kerül, amennyiben korábban hátralék miatt még nem 
került letiltásra.  

(3)  Amennyiben a Szerződésmódosítást követően a Szerződő fél 12 hónapig szerződésszerűen teljesít, a 
Bank 12 hónap leteltét követően automatikusan új hitelkártyát és PIN kódot bocsájt a rendelkezésre az 
eredeti szerződésben megadott módon (bankfióki átvétellel vagy postai úton) így fontos, hogy az esetleges 
címváltozást a Szerződő fél a Bank részére haladéktalanul bejelentse. 

(4)  Amennyiben a hitelszámlához tartozott duál kártya azt a Bank véglegesen szünteti meg és a szolgáltatást 
a későbbiekben sem, az Egyenlegrendező megszűnését követően sem biztosítja. 

(5)  A 12 havi szerződésszerű teljesít követően a Bank a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja a 
Felhasználható hitelkeret összegét, ami az Egyenlegrendező igénylésekor még fel nem használt 
hitelkeretből valamint az Egyenlegrendező megfizetett törlesztő részleteiből áll. Amennyiben a Szerződő fél 
a rendelkezésére bocsátott Felhasználható hitelkeretből költ (vásárlás, csoportos beszedési megbízás, 
készpénzfelvétel) a fizetési kötelezettsége emelkedni fog, az Egyenlegrendező törlesztő részletén felül a 
felhasznált hitelkeret után is meg kell fizetnie a szerződő félnek a Minimum fizetendő összeget (Felhasznált 
hitelkeret 5%, minimum 5.000 Ft). 

 

3. Szerződésmódosítás 

(1)  Az AVP eszköz igénylését és a pozitív bírálatot követően a Szerződő fél és a Bank kétoldalú írásban 
rögzített Szerződésmódosítás keretében módosítja az eredeti hitelkártya szerződést. 

(2)  Pozitív bírálat esetén a hitelszámlához tartozó valamennyi kártya megszüntetésére (Fő-, társ-, és duál 
kártya).  
a. Amennyiben a hitelszámlához tartozó kártyákat a Szerződő fél a bírálatot követően leadja, a Bank 

időarányos díjvisszatérítés mellett megszünteti azokat.  
b. Amennyiben a hitelszámlához tartozó kártyákat a Szerződő fél a bírálatot követően nem adja le, a 

Bank letiltja azokat. 
(3)  Fix törlesztésű hitelkártya pozitív bírálat esetén az igénylés napjáig elhatárolt hitelkamattal a Bank a 

hitelszámlát megterheli. 
(4)  Fix törlesztésű hitelkártya konstrukció esetén a Szerződésmódosítás során konstrukcióváltást végez a 

Bank, a hitelszámla szám változatlanul hagyása mellett. 

3.1. A Szerződésmódosítás hitelszámlához és hitelkártyához kapcsolódó általános következményei 

(1)  A hitelszámlához tartozó hitelkártyák az AVP ideje alatt nem használhatóak. Amennyiben a Szerződő fél a 
hitelszámlához tartozó valamennyi hitelkártyát leadja a Szerződésmódosításkor (fő- és társkártyák valamint 
duál kártyák), a kártyák megszüntetésre kerülnek az időarányos kártyadíj visszatérítése mellett. 
Amennyiben a kártyák nem kerülnek leadásra, a Bank letiltja azokat. Az AVP ideje alatt a hitelszámlához 
új-, pót-, vagy társkártya nem igényelhető. Egyenlegrendező esetén a Bank 12 hónap szerződésszerű 
teljesítést követően új hitelkártyá(ka)t biztosít a Szerződő fél számára (fő-, és társkártya). 

(2)  Az AVP ideje alatt a hitelkártya számla felhasználható egyenlege 0 (nulla) forint, így a számla terhére 
tranzakciók nem végezhetőek, a korábbi felhatalmazás alapján végzett tranzakciók – szolgáltatói csoportos 
beszedési megbízások – fedezet hiány miatt visszautasításra kerülnek. Egyenlegrendező esetén a Bank 
12 havi szerződésszerű teljesítést követően a Felhasználható hitelkeretet a Szerződő fél rendelkezésére 
bocsátja. 

(3)  Az APV időszaka alatt (kivéve Egyenlegrendező) a hitelkeret terhére Tranzakciók nem kerülnek 
elszámolásra, így a hitelkeret felhasználás kizárólag a hitelszámlán terhelődő költségek, díjak és kamatok 
lehetnek. 

(4)  Az AVP eszköz igénybevételét követő 18 hónapig a Szerződő fél nem jogosult a Banktól új hitel felvételére.  
(5)  Az AVP ideje alatt új Hitelkártya Törlesztési Biztosításra vonatkozó szerződés nem köthető. A korábban 

megkötött szerződés az AVP ideje alatt változatlan feltételekkel érvényes, a díja havonta kerül 
elszámolásra a hitelszámlán, mely a Felhasznált hitelkeretet növeli. 

(6)  Az AVP ideje alatt a szerződött hitelkeret mértékét a Bank által nem vizsgálja felül. A Szerződő fél sem 
kezdeményezhet hitelkeret emelést, sem hitelkeret maximum beállítást, azonban a hitelkeret mértékének 
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csökkentését Szerződésmódosítás keretében kezdeményezheti. A Hitelkeret mértéke az aktuális tartozás 
mértéke alá illetve a terméknél meghatározott, a Lakossági Hitelkártya Üzletszabályzatban megjelölt 
Hirdetményben közzétett mértékű minimális hitelkeret alá nem csökkenthető. 

(7)  Az AVP ideje alatt az ügyfél konstrukcióváltást nem kezdeményezhet. Fix törlesztésű hitelkártya 
konstrukció esetén ismételt konstrukcióváltás akkor lehetséges, ha a Szerződő fél a Teljes felhasznált 
hitelkeretét rendezte. 

(8)  AVP eszköz igénylése esetén a Bank a fizetéskönnyítő eszköz igénybevételére vonatkozó adatot a KHR 
részére továbbítja. 

(9)  Amennyiben a Szerződő fél rendelkezik a hitelkártya szerződése tekintetében OTPdirekt Internetes 
szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel, az AVP ideje alatt annak funkcióit csak korlátozottan tudja 
használni.  

3.2. Hitelszámla kezelése a Szerződésmódosítást követően 

(1)  Fix törlesztésű hitelkártya esetén a Szerződésmódosítás napján a hitelkártya számlavezető rendszer 
elszámolást készít, azaz az elhatárolt kamatok a hitelszámlán terhelésre kerülnek.  

(2)  Amennyiben a Szerződésmódosítás a szerződés szerinti Türelmi időszakban valósult meg, a Minimum 
fizetendő összeg mértéke 0 Ft-ra módosul.  

(3)  Amennyiben a hitelszámlához kamatfelár vagy kedvezmény kapcsolódik, a felár és a kedvezmény a 
Szerződésmódosítással megszűnik. 

(4)  Az AVP eszköz igénybevétele alatt az ügyfél új szolgáltató beszedésre megbízást a hitelszámla terhére 
nem adhat, illetve a Szerződésmódosítást követően a meglévő megbízásokat a hitelszámláról törölni kell. 

(5)  Egyenlegrendező kivételéve az AVP eszköz igénybevétele alatt a Törlesztőrészlet a Szerződő fél által 
vállalt havi törlesztőrészlet nagyságával egyezik meg függetlenül a Felhasznált hitelkeret mértékétől. 
Egyenlegrendező esetében a Törlesztő részlet összege az Egyenlegrendező havi részletéből, illetve a 
Felhasznált hitelkeret (amennyiben van) alapján számított Minimum fizetendő összegből áll. Amennyiben a 
Szerződő fél rendelkezik Fizetési Moratórium hatálya alá tartozó felhasznált hitelkeret után meg nem 
fizetett kamattal és díjjal, azok havi részletét is az Egyenlegrendező havi részletén felül kell megfizetnie. 

(6)  Amennyiben a Szerződő fél a Türelmi időszak végéig a Törlesztő részletet nem fizeti meg hátralékos lesz. 
Amennyiben a hitelszámla hátralékossá válik a Szerződő fél által fizetendő Törlesztőrészletek – az 
Egyenlegrendező kivételével – összeadódnak. Egyenlegrendező esetében a meg nem fizetett 
törlesztőrészletet a Bank főszámlára terheli, így a meg nem fizetett törlesztő részlet a Felhasznált hitelkeret 
egyenlegét növeli. Amennyiben az Egyenlegrendező törlesztő részlet 2 egymást követő hónapban nem 
kerül megfizetésre, a Bank fenntartja a jogot, hogy a mindenkor hatályos Lakossági hitelkártya 
üzletszabályzat kiegészítés részletfizetési szolgáltatásokról szóló dokumentumban foglaltak szerint az 
Egyenlegrendező keretében nyitott részletfizetési alszámlát megszüntesse.  Amennyiben az 
Egyenlegrendező keretében nyitott részletfizetési alszámla hátralék miatt megszüntetésre kerül, a 
Szerződő fél fizetési kötelezettsége ismételten a felhasznált hitelkeret 5%-a, de minimum 5.000 forintra 
módosul. 

(7)  Amennyiben a hitelszámla felhasznált hitelkerete meghaladja a Szerződő fél szerződés szerinti hitelkeretét, 
Hitelkeret túllépés keletkezik a hitelszámlán. A Hitelkeret túllépés összege azonnal esedékes. 

(8)  Amennyiben a Szerződő fél a vállalt Törlesztőrészletnél magasabb összeget fizet a hitelszámlára a 
Törlesztőrészleten felül rész – Egyenlegrendezőt leszámítva – Előtörlesztésnek minősül és csökkenti a 
Felhasznált hitelkeret összegét. A Szerződő fél által teljesített magasabb összegű befizetés nem 
befolyásolja a következő havi Törlesztőrészlet mértékét. Egyenlegrendező esetében az Egyenlegrendező 
törlesztőrészletét meghaladó befizetéseket a Bank a hitelszámlán jóváírja a felhasznált – nem 
részletfizetésben lévő – hitelkeret erejéig. Azonban ha a hitelszámlának (főszámla) nincs felhasznált 
egyenlege, az összeget a Bank túlfizetésként tartja nyilván a mindenkor hatályos Hitelkártya 
Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően. Túlfizetés esetén a Szerződő fél által fizetendő 
Egyenlegrendezőhöz tartozó havi Törlesztőrészlet összege automatikusan nem változik. A Szerződő fél 
rendelkezhet úgy, hogy a túlfizetés összegével előtörlesztést hajt végre az Egyenlegrendező részletfizetési 
alszámlán, ami díjmentes. 
 

3.2.1. Fix törlesztésű hitelkártya konstrukcióhoz tartozó speciális rendelkezések 

(1)  Amennyiben az eredeti konstrukcióhoz tartozott vásárlási visszatérítés, melynek összege hátralék miatt 
még nem került nullázásra, a vásárlási visszatérítés gyűjtött egyenleg a konstrukcióváltáskor a 
hitelszámlán jóváírásra kerül. 

(2)  A konstrukcióváltás hátralékos számla esetében is megvalósul.   
(3)  Fix törlesztésű hitelkártya konstrukció esetében a Teljes beszedéssel történő törlesztés nem lehetséges. 

Amennyiben az eredeti hitelkártya konstrukcióhoz a törlesztés módjaként Teljes beszedés került 
rögzítésre, a Szerződésmódosítás során azt módosítani szükséges.  

(4)  A Törlesztőrészlet összege a szerződésmódosítás napjától 12 havonta kerül meghatározásra. A 
Törlesztőrészlet összegének megállapításakor a Bank figyelembe veszi a Szerződő fél által az előző 12 
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hónapban teljesített befizetéseket valamint az esetleges kamat és díjmódosításokat. A Bank a módosult 
Törlesztőrészlet nagyságáról a Szerződő felet levélben értesíti. 

(5)  A Bank az ügyfél által választott futamidő lejáratát 2 hónappal megelőzően vagy amennyiben a Felhasznált 
hitelkeret mértéke a vállalt törlesztőrészlet alá csökken levélben értesítést küld a Szerződő fél részére. 

(6)  A Szerződő fél a futamidő lejáratát követően vagy a teljes Felhasznált hitelkeret megfizetését követően 
bankfiókban köteles a Hitelkártya szerződés sorsáról nyilatkozni, melyek az alábbiak lehetnek: 
a. Szerződés megszüntetése 
b. Az eredeti hitelkártya konstrukció bírálatot követő visszaállítása 
A hitelszámlához kapcsolódó díjak (pl. zárlati díj) a Szerződő fél nyilatkozatának megtételéig a 
hitelszámlán terhelődnek. 

(7)  Amennyiben a Szerződő fél a futamidő lejáratát követően 6 hónapon belül nem nyilatkozik, a Bank a 
hitelkártya szerződést a mindenkor hatályos Hitelkártya Üzletszabályzat II.4. pontjának megfelelően 
felmondja.  

3.2.2. Egyenlegrendezőhöz tartozó speciális rendelkezések 

(1)  Amennyiben a hitelszámlához tartozik vásárlási visszatérítés, melynek összege hátralék miatt még nem 
került nullázásra, a vásárlási visszatérítés gyűjtött egyenlege megmarad, a jóváírás a mindenkor hatályos 
Hitelkártya Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően fog megvalósulni. 

(2)  A hitelszámlához tartozó fizetési mód a Szerződésmódosítás során nem változik, azaz marad a korábban 
megadott Minimum fizetendő összeg beszedése, Teljes felhasznált hitelkeret beszedése vagy Egyéb. A 
választott törlesztési módnak megfelelő díjat a Bank a hitelszámlára (főszámla) annak esedékességekor 
ráterheli. 

(3)  Amennyiben a fizetési mód Teljes felhasznált összege beszedése, a Bank az Egyenlegrendező 
törlesztőrészletén felül a Főszámla teljes tartozását is megkísérli kiegyenlíteni a törlesztő számláról. 

(4)  Amennyiben az Egyenlegrendező igénylésekor a hitelszámla Túlhívott (azaz a Felhasznált hitelkeret 
összege meghaladja a Szerződés szerinti hitelkeret mértékét) és a főszámlán terhelés történik (pl. díj, 
kamat, utón lévő tétel lekönyvelése) az Egyenlegrendező havi részletén felül a Túlhívás megszűnéséig a 
Főszámla teljes felhasznált egyenlege esedékes lesz. 

 
 
4. Adósvédelmi eszközre vonatkozó Szerződésmódosítás megszűnése 

(1)  Az AVP eszközre vonatkozó Szerződésmódosítás az alábbi esetekben megszűnik: 
a. a választott futamidő lejáratával automatikusan, 
b. a Teljes felhasznált hitelkeret megfizetésével, 
c. a Szerződő fél nyilatkozata alapján a választott futamidőn belül.  

(2)  Az AVP eszköz futamidejének lejáratáról az Egyenlegrendező kivételével a Bank postai úton a Szerződő 
fél belföldi levelezési címére értesítést küld. 

(3)  A Szerződésmódosítás szerinti AVP futamidejének lejáratát követően – a Fix törlesztésű hitelkártya 
konstrukciót kivéve – a hitelszámla automatikusan visszaáll az AVP eszköz igénybevételét megelőző 
működésre, azaz a következő hónaptól a Szerződő fél által megfizetendő minimum fizetendő összeg meg 
fog egyezni a felhasznált hitelkeret 5%-ával, minimum 5.000 Ft-tal. 

4.1. Fix törlesztésű hitelkártya konstrukcióhoz tartozó speciális rendelkezések 

(1)  Fix törlesztésű hitelkártya esetében 1 alkalommal lehetőség van a futamidő módosítására a 
Szerződésmódosítás időtartama alatt az alábbi feltételek teljesítése esetén: 
a. az eredeti futamidő nem érte el a 84 hónapot 
b. a futamidő hosszabbítással a Szerződésmódosítás összfutamideje nem haladja meg a 84 hónapot. 
c. a Szerződésmódosítás futamideje alatt a Szerződő fél még nem kért futamidő módosítást 

(2)  Fix törlesztésű hitelkártya konstrukció esetében a futamidő lejáratát követően nem történik automatikus 
konstrukcióváltás, azt a Szerződő félnek kell kezdeményezni. A futamidő lejáratát követően a Szerződő fél 
a Bank által aktuálisan értékesített hitelkártya konstrukciókból választhat, melyet hitelbírálatot követően 
kaphat meg.  

(3)  Amennyiben a Szerződő fél a futamidő lejáratát követően nem nyilatkozik bankfiókban a 
konstrukcióváltásról vagy a számla megszűntetéséről a Bank a hitelszámlát a futamidő lejáratát követő 6. 
hónapban felmondja. 

 
 
 
Budapest, 2021.01.01.  

OTP BANK NYRT. 
 

 

 


