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A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI 

A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2018. május 25-vel az alábbiakban módosul: 
 
1. Betéti Kártya Üzletszabályzat I. Általános rendelkezések rész változásai: 
 
Az Általános Adatvédelmi Rendelet kapcsán az alábbiak módosultak: 

 A „Bevezető rendelkezések” rész kiegészítésre került az alábbi bekezdéssel: 
o „Az OTP Banknak, mint adatkezelőnek a betéti és prepaid kártyákkal, valamint 

az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó direkt marketing ajánlatokkal 
összefüggő adatkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást az OTP Bank 
Általános Üzletszabályzata és az alábbi adatkezelési tájékoztatók rögzítik: 

a) a „Lakossági betéti kártyákra vonatkozó kiegészítő adatkezelési 
tájékoztató” vagy  

b) az „Üzleti betéti kártyákra vonatkozó kiegészítő adatkezelési 
tájékoztató” vagy 

c) a „Prepaid kártyákra vonatkozó kiegészítő adatkezelési tájékoztató. 
Az adatkezelési tájékoztatók elérhetőek a bankfiókokban és a Bank honlapján 
keresztül (www.otpbank.hu).” 

 A „III. 1. Információszolgáltatás, együttműködés” rész (26) és (29) bekezdése: 
o „(26) A Szerződő Fél a Szerződés megkötésével hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy: 
a) tudomásul veszi, hogy az általa önként megadott adatokat a Bank 

központi adós-nyilvántartási rendszerébe felveszi-felvegye és kezeli-
kezelje, 

b) tudomásul veszi, hogy az általa önként megadott és a törvényben 
meghatározott adatoknak adatokat a Bank a „központi hitelinformációs 
rendszerről” szóló 2011. évi CXXII. törvény alapján, a hiteladat-
szolgáltatók által működtetett központi hitelinformációs rendszer 
részére történő átadására vonatkozó szabályokat az Általános 
Üzletszabályzatnak a központi hitelinformációs rendszerről szóló 
melléklete tartalmazza rendszernek átadja, 

c) felhatalmazza a Bankot arra, hogy a Bankkal szemben fennálló 
tartozása tartozás behajtásához szükséges személyes adatait az 
érintett nyilvántartási szervek erre irányuló, írásos kérelem alapján a 
Bank részére kiszolgáltassák.” 

o „(29) A Bank a Szerződéssel összefüggésben tudomására jutott személyes 
adatok tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU 
rendeletben (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) az „információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. 
törvényben foglaltaknak megfelelően jár el. 

 A „III. 3. Felelősségviselés” rész (60) bekezdése törlésre került: 
o „(60) A Bank a bejelentésekről olyan nyilvántartást vezet, amely 18 hónapig 

biztosítja a bejelentések időpontjának és tartalmának bizonyítását. 
 A „IV. 1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések” rész (77), (78), 

(79), (80) és (81) bekezdése: 
o „(77) Az OTP Bank Nyrt. jogosult a szerződésben foglalt szolgáltatás, valamint 

a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, a Szerződő Fél, Kártyabirtokos 

http://www.otpbank.hu/
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és egyéb kötelezett személyes személyi adataira vonatkozó, és a velük 
szemben fennálló kockázat mértékének megállapításához szükséges 
dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni. Az ügyfél és a kötelezettek 
jogosultak megismerni minden olyan adatot, amelyet az OTP Bank Nyrt. 
személyükkel kapcsolatban kezel. 

o (78) A rendelkezésre bocsátott adatok kezelésének célja: elsősorban a 
szerződésben foglalt szolgáltatások nyújtása, a szerződéses jogok és 
kötelezettségek teljesítése teljesítésének igazolása, az adatkezelő 
szerződésből fakadó igényeinek jogos érdekeinek érvényesítése, a 
szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, kockázat-elemzés és 
értékelés, kapcsolattartás. Az adatkezelés részletes szabályait az Általános 
Üzletszabályzat vagy az alábbi adatkezelési tájékoztatók rögzítik: 

a) a „Lakossági betéti kártyákra vonatkozó kiegészítő adatkezelési 
tájékoztató” vagy 
b) az „Üzleti betéti kártyákra vonatkozó kiegészítő adatkezelési 
tájékoztató” vagy 
c) a „Prepaid kártyákra vonatkozó kiegészítő adatkezelési tájékoztató. 

Az Általános Üzletszabályzat és az adatkezelési tájékoztatók elérhetőek a 
bankfiókokban és a Bank honlapján keresztül (www.otpbank.hu). 

o (79) Az adatkezelés időtartama: jogszabály, az Általános Üzletszabályzat vagy 
az előző bekezdésben megjelölt adatkezelési tájékoztatók eltérő rendelkezése 
hiányában a jogviszony megszűnését követő 58. év vége. A „pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról” szóló 2017. 
évi LIII. törvényben megjelölt személyes adatokat, az OTP Bank Nyrt. – a 
hivatkozott törvény rendelkezése szerint – a jogviszony megszüntetését 
követően 8 évig, azonban a felügyeletet ellátó szerv, a pénzügyi információs 
egységként működő hatóság, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság 
megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb 10 évig 
köteles megőrizni. 

o (80) Az adatkezelést és feldolgozást az OTP Bank Nyrt. saját szervezetében 
végzi. Amennyiben kiszervezés keretében adatátadásra, illetve az 
adatfeldolgozó igénybe vételére kerülne sor, egyfelől a „hitelintézetekről és a 
pénzügyi vállalkozásokról” szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján a 
kiszervezett tevékenység körét és a kiszervezett tevékenység végzőjét az OTP 
Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatában, másfelől az igénybe vett 
adatfeldolgozókat az Általános Üzletszabályzatban vagy az alábbi adatkezelési 
tájékoztatókban feltünteti: 

a) a „Lakossági betéti kártyákra vonatkozó kiegészítő adatkezelési 
tájékoztató” vagy 
b) az „Üzleti betéti kártyákra vonatkozó kiegészítő adatkezelési 
tájékoztató” vagy 
c) a „Prepaid kártyákra vonatkozó kiegészítő adatkezelési tájékoztató. 

o (81) Adós és egyéb kötelezett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira – ideértve a 
jogorvoslati lehetőséget is – az Általános Adatvédelmi Rendelet és az 
„információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. 
évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.” 

 Az „V. 1. 1. A sürgősségi szolgáltatások igénybe vétele” rész (92) bekezdése: 
o „(92) A Szerződő Félnek a sürgősségi szolgáltatások igénybevételéhez meg 

kell adnia a Bankkártya HelpDesk által kért adatokat: 
a) a Kártyabirtokos neve, 

http://www.otpbank.hu/
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b) a kártya típusa, 
c) a Kártyabirtokos útlevél vagy személyi igazolvány száma, 
d) az igényelt sürgősségi szolgáltatás: készpénzfelvétel és/vagy 
kártyapótlás, 
e) sürgősségi készpénzfelvétel esetén az igényelt készpénz összege, 
f) a cím, ahova a Kártyabirtokos a sürgősségi készpénzt vagy sürgősségi 
kártyát kéri, és 
g) a Kártyabirtokos azon telefonszáma, ahol elérhető.” 

 
A reklamációra vonatkozó bekezdések a Betéti Kártya Üzletszabályzatból átillesztésre 
kerültek az Általános Üzletszabályzat Panaszkezelési szabályzatába: 

 A „III. 3. Reklamáció” fejezet törlésre került 
o „(40) A Szerződő Fél és a Kártyabirtokos, a szükséges dokumentumok 

másolatát mellékelve jogosult reklamációt bejelenteni, a Szerződéssel 
létrehozott jogviszonnyal kapcsolatos, Bank által rendelkezésére bocsátott 
Kártyával, a Kártya használatával, vagy az elszámolt tranzakciókkal 
kapcsolatos problémák miatt. 

o (41) A tranzakciók elszámolásával összefüggő probléma miatt kizárólag a 
Szerződő Fél jelenthet be reklamációt. 

o (42) A reklamáció bejelentése történhet: 
a) a Bank bármely fiókjában személyesen a hivatali órákban, ebben az 

esetben a Bank a reklamáció bejelentőjének rendelkezésére bocsátja a 
reklamációval kapcsolatosan kitöltött adatlap másolatát, 

b) írásban, 
c) telefonon az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatásán vagy a 

Bankkártya HelpDesk szolgáltatáson keresztül, 
d) Interneten keresztül (www.otpbank.hu\reklamacio vagy 

reklamacio@otpbank.hu). 
o (43) Zárolt tételekkel kapcsolatos probléma esetén a Honos fiók felé igazolni 

kell a zárolás feloldhatóságának jogosságát (pl. készpénzfizetésről szóló 
bizonylat, az elfogadóhely levele a zárolás feloldhatóságáról). 

o (44) A Szerződő Fél és a Kártyabirtokos köteles minden, a reklamáció 
jogosságát alátámasztó dokumentumot a reklamáció benyújtásával 
egyidejűleg a Bank rendelkezésére bocsátani. Ezek hiányában a reklamáció 
elutasításra kerül, az ebből eredő károk a Kártyabirtokost terhelik. 

o (45) Reklamáció a kérdéses Tranzakciót feltüntető számlakivonaton szereplő 
elszámolási időszak zárónapjától vagy a fizetett áru, szolgáltatás várható 
teljesítésének dátumától számított 40 napon belül jelenthető be. A várható 
teljesítési dátumnak igazoltnak és ellenőrizhetőnek kell lennie, ezért a fizetett 
áru, szolgáltatás várható teljesítési dátumát a Szerződő 
Félnek/Kártyabirtokosnak dokumentummal szükséges alátámasztania. Az 
elfogadóhely által kiadott áruvisszavét bizonylat keltétől vagy az elfogadóhely 
jóváírásról szóló írásos értesítésének dátumától számított 40 napon belül 
jelenthető be a reklamáció. A fenti határidők közül az az irányadó, ami a 
konkrét reklamáció esetében legkésőbb jár le. 

o (46) Amennyiben a Szerződő Fél vagy a Kártyabirtokos a reklamációt rajta 
kívülálló okból nem tudta bejelenteni a fenti határidőn belül, a bejelentést a 
kérdéses Tranzakció időpontjától számított 13 hónapos jogvesztő határidőn 
belül megteheti. 
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o (47) A reklamáció ügyintézésének határideje – OTP Bank elfogadói 
hálózatában OTP által kibocsátott Kártyával végzett tranzakció esetén a 
bejelentés időpontjától számított 15 nap, egyéb esetben a Nemzetközi 
Kártyaszervezetek előírásainak megfelelően –, a bejelentés időpontjától 
számított 360 nap. 

o (48) A jóvá nem hagyott fizetési műveletek jóváírásának és kivizsgálásának 
tekintetében a mindenkor érvényes Üzletszabályzat a pénzforgalmi 
szolgáltatásról X. Felelősségi szabályok fejezetében foglaltak a mérvadók. 

o (49) A Bank a reklamált, ügyfél által jóváhagyott és elszámolt Tranzakciót a 
reklamáció központi panaszkezelésre való beérkezését követő 7 (hét) 
munkanapon belül előzetesen jóváírja, az eredeti értéknappal. A jóváírás csak 
akkor tekinthető véglegesnek, ha a reklamáció jogosságáról a reklamációs 
folyamat során a Bank meggyőződött, és erről a Szerződő Felet – a panasz 
benyújtásakor az általa megjelölt módon – értesítette. A Szerződő Fél 
bejelentésében rendelkezhet arról, hogy az OTP Bank Nyrt. központi 
panaszkezelésétől  milyen formában vár választ megkeresésére. A válasz 
kérhető elektronikus levél vagy hagyományos postai levél formájában, 
valamint telefaxon keresztül. A reklamáció kivizsgálásának érdemi 
befejezéséig az érintett Kártyaszámla nem szüntethető meg. Telefonon 
keresztül történő kommunikáció esetében a beszélgetés hanganyaga 
rögzítésre kerül.  

o (50) Amennyiben a reklamáció jogtalannak bizonyul a reklamált tétel 
fedezetvizsgálat nélkül visszaterhelésre kerül a Szerződő Fél számlájára, az 
eredeti értéknappal. 

o (51) Bank nem teljesít előzetes jóváírást különösen, de nem kizárólagosan az 
alábbi esetekben: 

a) Kártyabirtokos által jóvá nem hagyott tranzakciók esetén ((48) 
bekezdés szerint), 

b) zárolt tétel esetében, valamint 
c) amennyiben hatósági eljárás van folyamatban az ügyben. 

o (52) Abban az esetben, ha a Szerződő Fél olyan bankközi reklamációs 
eljárásra ad megbízást, amelyet a Bank nem tart indokoltnak, úgy annak a 
Nemzetközi Kártyaszervezetek által felszámított költségét a Szerződő Fél viseli. 
Az eljárás várható áthárított költségéről a Bank az eljárás elindítása előtt 
tájékoztatja a Szerződő Felet. 

o (53) Amennyiben a reklamáció korábban már elutasításra került, új eljárás az 
elutasítást tartalmazó dokumentum kézhezvételének időpontjától számított 15 
napon belül kezdeményezhető, a kérelem indokoltságát alátámasztó további 
információk feltárásával.” 

 A „III. 3. Felelősségviselés” rész (67) és (68) bekezdése törlésre került: 
o „(67) A Bank nem részese a Kártyabirtokos és az Elfogadóhely között 

felmerülő, a nem közvetlenül Kártya használatával összefüggő jogvitának. 
Ezen jogvitában a szükséges tájékoztatás és adat megadására a banktitokra 
vonatkozó jogszabályok, a Szerződésben foglaltak és a Kártyabirtokos erre 
vonatkozó írásbeli nyilatkozata szerint jogosult. 

o (68) A Kártyabirtokos kérésére a Bank minden ésszerű segítséget megad 
ahhoz, hogy a vitás kérdés megnyugtatóan rendeződjék.” 

 
A kártya letiltási díjak 0-ra csökkentése kapcsán az alábbiak módosultak: 

 A „IV. Egyéb rendelkezések” rész (72) bekezdése: 
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o „(72) Amennyiben a Szerződő Fél a Szerződést meg kívánja szüntetni, de a 
Kártyát felhívás ellenére nem szolgáltatja vissza, a Szerződő Fél terhére a 
Kártyát a Bank az adott kártyára vonatkozó Hirdetményben közzétett díj 
felszámításával letiltja.” 

 
Jogszabály változás kapcsán az alábbi bekezdés módosult: 

 A „III. 3. Felelősségviselés” rész (41) bekezdése: 
o  „(41) Nem terheli a Szerződő Felet a (40) bekezdésben meghatározott 

felelősség, ha 
a) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz ellopását, birtokából történő 

kikerülését vagy jogosulatlan használatát a Szerződő fél a fizetési 
művelet teljesítését megelőzően nem észlelhette, vagy 

b) a kárt a Bank alkalmazottjának, pénzforgalmi közvetítőjének, 
fióktelepének vagy a Bank részére kiszervezett tevékenységet 
végzőnek az intézkedése vagy mulasztása okozta, vagy 

c) a kárt készpénz-helyettesítő fizetőeszköznek minősülő olyan személyre 
szabott eljárással okozták, amely információtechnológiai eszköz vagy 
távközlési eszköz használatával történt vagy a személyes biztonsági 
elemek – így a PIN kód vagy egyéb kód – nélkül használták, vagy 

d) a Bank nem biztosította a bejelentés lehetőségét a Szerződő Fél 
részére tett eleget annak a kötelezettségének, hogy az ügyfél bármikor 
díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen 
megtehesse a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz birtokából történő 
kikerülését, ellopását, valamint jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott 
használatának bejelentését, 

e) a Bank nem ír elő erős ügyfél-hitelesítést.” 
 
 
2. Betéti Kártya Üzletszabályzat II. Lakossági betéti és Prepaid kártyák rész 
változásai: 
 
A reklamációra vonatkozó bekezdések a Betéti Kártya Üzletszabályzatból átillesztésre 
kerültek az Általános Üzletszabályzat Panaszkezelési szabályzatába: 

 A „III. 9.4. Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése (vásárlás, szolgáltatás kifizetése)” 
rész (194) bekezdése törlésre került: 

o „(194) A Kereskedői elfogadóhelyen a Tranzakcióval kapcsolatos reklamáció 
elfogadása esetén nincs lehetőség közvetlenül készpénzt visszafizetésére. 
Ilyen esetben a kérdéses összeg a Bank közreműködésével kerülhet jóváírásra 
a Számlán.”  

 Az „V. 1. Sajátkártyákra vonatkozó speciális rendelkezések” rész (268) bekezdése 
törlésre került: 

o „(268) Sajátkártya esetén a fénykép minőségére vonatkozó reklamációkat a 
Bank nem fogad el.”  

 Az „V. 4. MCO ISIC kártyára vonatkozó speciális rendelkezések” rész (281) és (282) 
bekezdése törlésre került: 

o „(281) Az ISIC kártya diákigazolvány funkciójával kapcsolatos reklamációt 
(nem fogadták el a diákigazolványt, stb.) a www.isic.org címen a „contact” 
fülön keresztül e-mailben, valamint a +44/20 87628110 telefonszámon lehet 
bejelenteni.” 
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o „(282) MCO ISIC kártya esetén az igazolványkép minőségére vonatkozó 
reklamációkat a Bank nem fogad el.”  

 Az „V. 8. A Meglepetés (Prepaid) kártyákra vonatkozó speciális rendelkezések” rész 
(311) és (312) bekezdése törlésre került: 

o „(311) Meglepetés (Prepaid) Kártya esetén reklamáció a vitatott tranzakció 
vagy esemény napjától számított 30 napon belül, vagy jogvesztő határidővel a 
későbbiekben, a szerződés megszűnése előtt nyújtható be. 

o (312) A reklamáció ügyintézésének határideje – OTP Bank elfogadói 
hálózatában OTP által kibocsátott Kártyával végzett tranzakció esetén a 
bejelentés időpontjától számított 30 nap, egyéb esetben a Nemzetközi 
Kártyaszervezetek előírásainak megfelelően –, a bejelentés időpontjától 
számított 360 nap. A jóváírást a Bank a panasz kivizsgálásának eredményétől 
függően haladéktalanul teljesíti.” 

 Az „V. 10. A WORLD JUDO TOUR Prepaid kártyára vonatkozó speciális rendelkezések” 
rész (336) és (337) bekezdése törlésre került: 

o „(336) WORLD JUDO TOUR Prepaid Kártya esetén reklamáció a vitatott 
tranzakció vagy esemény napjától számított 30 napon belül, vagy jogvesztő 
határidővel a későbbiekben, a szerződés megszűnése előtt nyújtható be. 

o (337) A reklamáció ügyintézésének határideje – OTP Bank elfogadói 
hálózatában OTP által kibocsátott Kártyával végzett tranzakció esetén a 
bejelentés időpontjától számított 30 nap, egyéb esetben a Nemzetközi 
Kártyaszervezetek előírásainak megfelelően –, a bejelentés időpontjától 
számított 360 nap. A jóváírást a Bank a panasz kivizsgálásának eredményétől 
függően haladéktalanul teljesíti.” 

 
A kártya letiltási díjak 0-ra csökkentése kapcsán az alábbiak módosultak: 

 A „III. 3. A Kártya letiltása, felfüggesztése” rész (118) bekezdése módosult: 
o „(118) A letiltás visszavonása esetén 

a) a letiltás joghatásai nem állnak be, 
b) a Bank a letiltási díjat nem téríti vissza, 
c)b) a letiltás feloldása a bejelentést követően azonnal megvalósul.” 

 A „III. 3. A Kártya letiltása, felfüggesztése” rész (110) bekezdése törlésre került: 
o „(110) A Kártya letiltása letiltási díj felszámítása mellett történik.” 

 Az „V. 8. A Meglepetés (Prepaid) kártyákra vonatkozó speciális rendelkezések” rész 
(315) bekezdése törlésre került: 

o „(315) A kártya letiltása esetén a Bank nem számol fel letiltási díjat.” 
 
Jogszabály változás kapcsán az alábbiak módosultak: 

 A „III. 3. A Kártya letiltása, felfüggesztése” rész (108) bekezdése módosult: 
o „(108) A Kártya vagy a kártyaadatok elvesztése, ellopása vagy olyan nem a 

Kártyabirtokos megbízásán alapuló tranzakció (tehát nem a Kártyabirtokos 
által kezdeményezett vagy hozzájárulásával végrehajtott tranzakció) esetén a 
Szerződő Fél vagy a Kártyabirtokos köteles haladéktalanul letiltani a Kártyát. 
Amennyiben a Szerződő Fél vagy a Kártyabirtokos lopás vagy visszaélés 
esetén nem tesz rendőrségi feljelentést, azt a Bank megteheti. 

a) letiltani a Kártyát, továbbá  
b) lopás vagy egyéb visszaélés estén rendőrségi feljelentést tenni.” 
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Egyéb módosítás: 

 A „V. 8. A Meglepetés (Prepaid) kártyákra vonatkozó speciális rendelkezések” rész 
(301) bekezdése módosult: 

o „(301) A kártya inaktív, azt a Bank a Kártyabirtokos által a szerződés és a 
kártya aláírási panelén történt aláírását követően a bankfiókban aktiválja. Az 
aláírásnak meg kell egyeznie a személyi azonosító okiratban szereplő 
aláírással, ellenkező esetben a Kártya elfogadásakor felmerülő azonosítási 
problémáért probléma esetén a Bank reklamációt nem vállal felelősségetfogad 
el.” 

 
3. Betéti Kártya Üzletszabályzat III. Üzleti betéti kártyák rész változásai: 
  
A reklamációra vonatkozó bekezdések a Betéti Kártya Üzletszabályzatból átillesztésre 
kerültek az Általános Üzletszabályzat Panaszkezelési szabályzatába: 

 A „III. 9.3. Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése (vásárlás, szolgáltatás kifizetése)” 
rész (144) bekezdése törlésre került: 

o „(144) A Kereskedői elfogadóhelyen a Tranzakcióval kapcsolatos reklamáció 
elfogadása esetén nincs lehetőség közvetlenül készpénzt visszafizetésére. 
Ilyen esetben a kérdéses összeg a Bank közreműködésével kerülhet jóváírásra 
a Kártyaszámlán.”  

 
A kártya letiltási díjak 0-ra csökkentése kapcsán az alábbiak módosultak: 

 A „II. 3. A Szerződés megszűnése” rész (35) bekezdése módosult: 
o „(35) A Szerződést a Szerződő Fél a Honos fiókban mondhatja fel. A Szerződő 

Fél köteles a Szerződés felmondásának időpontját követően haladéktalanul 
visszaszolgáltatni a Bank részére a Kártyaszámlához kapcsolódó valamennyi 
Kártyát. Amennyiben a Szerződő Fél a Kártyát nem szolgáltatja vissza a Bank 
számára, a Bank a Kártyát a Szerződő Fél költségére az adott kártyára 
vonatkozó Hirdetményben közzétett díj felszámításával letiltja.” 

 A „III. 3. A Kártya letiltása, felfüggesztése” rész (83) bekezdése módosult: 
o „(83) A letiltás visszavonása esetén 

a) a letiltás joghatásai nem állnak be, 
b) a Bank a letiltási díjat nem téríti vissza, 
c)b) a letiltás feloldása a bejelentést követően azonnal megvalósul.” 

 A „III. 3. A Kártya letiltása, felfüggesztése” rész (78) bekezdése törlésre került: 
o „(78) A Kártya letiltása letiltási díj felszámítása mellett történik.” 

 Az „V. A Kártyaforgalom számára Elkülönített számlára vonatkozó speciális 
rendelkezések” rész (216) bekezdése módosult: 

o „(216) Az Elkülönített számla Szerződés megszűnése esetén a Bank  
a) a vissza nem szolgáltatott Kártyát a megszűnés időpontjától a 

Szerződő Fél költségére letiltja, és  
b) kizárólag az Elkülönített számla zárásáig beérkező függő tételeket 

számolja el ezen számlán.” 
 
Jogszabály változás kapcsán az alábbi bekezdés módosult: 

 A „III. 3. A Kártya letiltása, felfüggesztése” rész (76) bekezdése módosult: 
o „(76) A Kártya elvesztése, ellopása vagy olyan nem a Kártyabirtokos 

megbízásán alapuló tranzakció (tehát nem a Kártyabirtokos által 
kezdeményezett vagy hozzájárulásával végrehajtott tranzakció) esetén a 
Szerződő Fél vagy a Kártyabirtokos köteles haladéktalanul letiltani a Kártyát. 
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Amennyiben a Szerződő Fél vagy a Kártyabirtokos lopás vagy visszaélés 
esetén nem tesz rendőrségi feljelentést, azt a Bank megteheti. 

a) letiltani a Kártyát, továbbá  
b) lopás vagy egyéb visszaélés estén rendőrségi feljelentést tenni.” 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg a jövőre nézve hatályát veszíti a 2018. 
január 13-tól hatályos Betéti Kártya Üzletszabályzat módosításáról szóló Hirdetmény. 
 
OTP Bank Nyrt.    Közzététel: 2018. május 17. 
 

 


