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A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI 

A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2019. február 1-jével az alábbiakban módosul: 
 
1. Betéti Kártya Üzletszabályzat I. Általános rendelkezések rész változásai: 
 
A betéti és prepaid kártyákra vonatkozóan a zárolás kivezetésre kerül, helyette a kártyával 
végzett tranzakciók előjegyzésbe kerülnek. 

 A „I. Meghatározások” rész „Elő-authorizáció” és a „Zárolás” fogalma módosításra 
került: 

o „Elő-authorizáció 
Olyan Engedélyezés, amelyet nem közvetlenül követ a Tranzakció 
lebonyolítása. Ezen Engedélyezés a Tranzakció várható összegére történik, 
amelynek erejéig a Kártyaszámla egyenlege zárolásra előjegyzésre kerül. Az 
előjegyzés zárolás 

a) nem jelent terhelést, csupán a Tranzakció tényleges összegének 
fedezetét hivatott biztosítani, 

b) a kibocsátó Bank által meghatározott ideig, de legkésőbb a Tranzakció 
elszámolási szakaszának befejezéséig (a Tranzakció tényleges 
összegének terheléséig) vagy a Tranzakció meghiúsulásáig áll fenn. 

Elő-authorizációt végezhetnek többek között a kereskedői elfogadóhelyek: 
szállodák, autókölcsönző cégek, repülőjegy értékesítés, utazási irodák, stb.” 

o „Zárolás Előjegyzés, előjegyzett kártyaforgalom 
A kibocsátó Bank döntése alapján meghatározott ideig a számlán foglalásra 
előjegyzésre kerül a kártyával végzett tranzakció összege, amely csökkenti 
vagy növeli a felhasználható egyenleg összegét. Az előjegyzés 

a) a Bank által meghatározott ideig, vagy 

b) a tranzakció elszámolási szakaszának befejezéséig – a tranzakció 
tényleges összegének terheléséig vagy jóváírásáig – vagy 

c) a tranzakció meghiúsulásáig  

áll fenn. 

Az előjegyzett kártyás tranzakciók az előjegyzett kártyaforgalmak között egy 
összegben kerülnek feltüntetésre.” 

 
 
2. Betéti Kártya Üzletszabályzat II. Lakossági betéti és Prepaid kártyák rész 
változásai: 
 
Az Internetes biztonsági kód meghatározása kiegészítésre került. 

 A „I. Meghatározások” részben az „Internetes biztonsági kód (3D Secure Code)” 
fogalom módosításra került: 

o „Internetes biztonsági kód (3D Secure Code) 
A Bank által generált kód, amely az internetes fizetési felületen megadva 
igazolja, hogy adott személy a jogosult Kártyabirtokos. A kódot a Bank küldi 
meg a Kártyabirtokos mobileszközére, amennyiben a Szerződő Fél kérte az 
internetes biztonsági kód szolgáltatás beállítását. 

a) Az internetes fizetési felületen Mastercard és Maestro kártyák esetén 
Mastercard SecureCode / ID Check logó, VISA kártyák esetén Verified 
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by VISA logó jelenik meg, amennyiben az adott kereskedő alkalmazza 
az internetes biztonsági kód szolgáltatást. 

b) A kártya adatok és az internetes biztonsági kód együttes megadása 
erős ügyfél-hitelesítésnek minősül. 

A már beállított internetes biztonsági kód szolgáltatást nem lehet törölni.”  
 
A lakossági betéti és prepaid kártyákra vonatkozóan a zárolás kivezetésre kerül, helyette a 
kártyával végzett tranzakciók előjegyzésbe kerülnek. 

 A „III. 9.4. Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése (vásárlás, szolgáltatás kifizetése)” 
rész (198) bekezdése módosításra került: 

o (198) A VISA Nemzetközi Kártyaszervezet előírásainak megfelelően VISA 
típusú kártyával automata benzinkutaknál végzett tranzakció menete: 

a) Európában végzett tranzakciók esetén a Kártyabirtokos által választott 
összegnek megfelelő forint összeg kerül zárolásra előjegyzésre a 
kártyaszámlán. Amennyiben a kártyaszámlán nem áll rendelkezésre a 
Kártyabirtokos által választott összeg, az elő-authorizáció 
válaszüzenetében a Bank megjeleníti a felhasználható egyenleget, amit 
a Kártyabirtokos elfogadhat vagy elutasíthat. Elfogadás esetén a 
rendelkezésre álló egyenleg kerül zárolásra előjegyzésre a 
kártyaszámlán. 

b) Európán kívül a Kártyabirtokos által választott összegtől függetlenül 
chipes tranzakció esetén 100 USD-nek, nem chipes tranzakció esetén 
75 USD-nek megfelelő forint összeg kerül zárolásra előjegyzésre a 
kártyaszámlán. 

Az előjegyzés zárolás a tranzakció végleges összegének terhelésekor kerül 
feloldásra.” 

 
A kártyák érvényességi ideje 2019. február 1-vel 4 évről 3 évre módosul. 

 A „III. 2. A Kártya érvényessége, Kártyamegújítás, a Kártya megsemmisítése” rész 
kiegészítésre kerül a (86) bekezdéssel: 

o „(86) A Kártya érvényessége 3 év, kivéve: 
a) A Mastercard Online ISIC kártya érvényessége 2 év.  
b) A Mastercard Online ISIC Junior kártya érvényessége 2 év, kivéve, ha 

a Kártyabirtokos a kártya kibocsátásától számított 2 éven belül betölti 
a 24. életévét, ez esetben a kártya a 24. születésnap hónapjának 
utolsó napján jár le. Amennyiben a Mastercard Online ISIC Junior 
kártya kibocsátásától számítva a Kártyabirtokos 24. születésnapjáig 2 
év és maximum 6 hónap van hátra, akkor a kártya érvényessége 
maximálisan 2 év és 6 hónap is lehet. 

c) A Junior Start kártya és Junior Start Sajátkártya érvényessége 
kevesebb, mint 3 év, ha a Kártyabirtokos a kártya kibocsátásától 
számított 3 éven belül betölti a 14. életévét, ez esetben a kártya a 14. 
születésnap hónapjának utolsó napján jár le. Amennyiben a Junior 
Start kártya kibocsátásától számítva a Kártyabirtokos 14. 
születésnapjáig 3 év és maximum 6 hónap van hátra, akkor a kártya 
érvényessége maximálisan 3 év és 6 hónap is lehet. 

d) A Mastercard Online Junior kártya, Mastercard Online Junior 
Sajátkártya és PTE Mastercard Online Junior kártya érvényessége 
kevesebb, mint 3 év, ha a Kártyabirtokos a kártya kibocsátásától 
számított 3 éven belül betölti a 24. életévét, ez esetben a kártya a 24. 
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születésnap hónapjának utolsó napján jár le. Amennyiben a 
Mastercard Online Junior kártya, a Mastercard Online Junior 
Sajátkártya vagy a PTE Mastercard Online Junior kártya kibocsátásától 
számítva a Kártyabirtokos 24. születésnapjáig 3 év és maximum 6 
hónap van hátra, akkor a kártya érvényessége maximálisan 3 év és 6 
hónap is lehet. 

e) A Mastercard Online Jump kártya érvényessége kevesebb, mint 3 év, 
ha a Kártyabirtokos a kártya kibocsátásától számított 3 éven belül 
betölti a 28. életévét, ez esetben a kártya a 28. születésnap 
hónapjának utolsó napján jár le. 

f) A Prepaid Meglepetés kártya érvényessége 2 év.” 
 
2019. február 1-vel bevezetésre kerül a VISA Online kártya. 

 A „I. Meghatározások” rész „Logok a lakossági betéti és prepaid kártyákhoz” 
meghatározása kiegészítésre került a „VISA Online” definícióval: 

o „VISA Online 
VISA logo, amely nem dombornyomott kártyára kerül elhelyezésre. 
Világviszonylatban a következőket jelöli: 

1) Készpénzfelvétel 
a) ATM-ből,  
b) bankfiókban POS terminálon, 
c) beváltóhelyen POS terminálon. 

2) Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése 
a) személyesen POS terminálon és ATM-en,  
b) telefonon, levélben és interneten keresztül.” 

 
Egyéb módosítás: 

 A „III. 5. Pótkártya” rész (129) bekezdése pontosítása került: 
o „(129) Pótkártyára automatikusan érvényes lesz a jogelőd – pótolt – 

Kártyához tartozó TeleKód és lejárati dátum.” 

 A „III. 8. A kártyához kapcsolódó limitek és egyéb beállítások” rész (165), (166), 
(167) és (170) bekezdései módosultak: 

o „(165) A betéti kártyákhoz kapcsolódó ATM készpénzfelvételi limitek alsó és 
felső korlátait, oszthatóságát, valamint az ATM készpénzfelvételi liimit 
alapértékeét a mindenkor hatályos, az adott megfelelő kártyákhoz tartozó 
mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. A Szerződő Fél a 
szerződéskötéskor rendelkezhet a limitek mértékéről. Amennyiben a Szerződő 
Fél nem határoz meg limitet, 

a) ATM készpénzfelvételi limit esetén az adott kártyákhoz tartozó 
mindenkor hatályos Hirdetményben közzétett alaplimit, 

b) vásárlási limit esetén az adott kártyához tartozó mindenkor hatályos 
Hirdetmény szerinti vásárlási limit minimum értéke   

kerül beállításra. 
o (165) A lakossági forint betéti kártyákhoz az ATM készpénzfelvételi limit 

konstans és időkorlátos értékre állítható be. A limiteket módosítani a 
bankfiókban, valamint az OTPdirekt csatornáin keresztül lehet. Az OTPdirekt 
szolgáltatásokon keresztüli limitmódosítás szabályait a mindenkor hatályos „A 
lakossági ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról” szóló 
Hirdetmény tartalmazza. 
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o (166) Lakossági forint betéti kártyák esetén az ATM készpénzfelvételi limit és 
a vásárlási limit lehet konstans vagy időkorlátos. A konstans limit mértékét a 
Szerződő Fél a szerződéskötéskor határozhatja meg. Amennyiben nem 
határoz meg a Szerződésen konstans vásárlási limitet, a limit a mindenkor 
hatályos, az adott kártyákhoz tartozó Hirdetmény szerinti vásárlási limit 
minimum értékére kerül beállításra. A konstans és az időkorlátos limitet az 
ügyfél különböző csatornákon módosíthatja. A limitmódosítás csatornáiról és 
hatályba lépéséről a III.9.9. Limitek módosítása fejezet rendelkezik. 

o (167) Virtuális vásárlási limit esetén kizárólag konstans érték állítható be.” 
o „(170) A konstans és az időkorlátos limitet az ügyfél különböző csatornákon 

módosíthatja. A limitmódosítás csatornáiról és hatályba lépéséről a III.9.9. 
Limitek módosítása fejezet rendelkezik.Virtuális vásárlási limit esetén kizárólag 
konstans érték állítható be. 

o (170) Akár a konstans, akár az időkorlátos limitet módosítja a Kártyabirtokos, 
mindig az utolsónak megadott érték érvényes.” 

o A „III. 9.9. Limitek és egyéb beállítások módosítása” rész (237) és (241) 
bekezdései módosultak: 

o „(237) A lakossági betéti kártyákkal lehetőség van a kártyalimitek és egyéb 
beállítások módosítására, az alábbi csatornákon.  A limitek és egyéb 
beállítások módosíthatók:  

a) bankfiókban, 
b) az OTP Bank által üzemeltetett ATM-eken keresztül lakossági forint 

betéti kártyák vásárlási limite módosítható, kivéve: webKÁRTYÁ-t, 
c) az OTPdirekt internetes szolgáltatás igénybevételével a lakossági forint 

betéti kártyák limitei és egyéb beállításai, kivéve: Junior Start kártya és 
Junior Start Sajátkártya, 

d) az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás igénybevételével a 
lakossági forint betéti kártyák limitei és egyéb beállításai, kivéve: 
Junior Start kártya és Junior Start Sajátkártya.” 

o „(241) Az OTPdirekt szolgáltatáson keresztüli limitmódosítás szabályait a 
mindenkor hatályos „A lakossági ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt 
szolgáltatásokról” szóló Hirdetmény tartalmazza.” 

 
 
3. Betéti Kártya Üzletszabályzat III. Üzleti betéti kártyák rész változásai: 
 
Az Internetes biztonsági kód meghatározása kiegészítésre került. 

 A „I. Meghatározások” részben az „Internetes biztonsági kód (3D Secure Code)” 
fogalom módosításra került: 

o „Internetes biztonsági kód (3D Secure Code) 
A Bank által generált kód, amely az internetes fizetési felületen megadva 
igazolja, hogy adott személy a jogosult Kártyabirtokos. A kódot a Bank küldi 
meg a Kártyabirtokos mobileszközére, amennyiben a Szerződő Fél kérte az 
internetes biztonsági kód szolgáltatás beállítását. 

a) Az internetes fizetési felületen Mastercard kártyák esetén Mastercard 
SecureCode / ID Check logó, VISA kártyák esetén Verified by VISA 
logó jelenik meg, amennyiben az adott kereskedő alkalmazza az 
internetes biztonsági kód szolgáltatást. 

b) A kártya adatok és az internetes biztonsági kód együttes megadása 
erős ügyfél-hitelesítésnek minősül. 
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A már beállított internetes biztonsági kód szolgáltatást nem lehet törölni.”  
 
Az üzleti betéti kártyákra vonatkozóan a zárolás kivezetésre kerül, helyette a kártyával 
végzett tranzakciók előjegyzésbe kerülnek. 

 A „III. 9.3. Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése (vásárlás, szolgáltatás kifizetése)” 
rész (148) bekezdése módosításra került: 

o (148) A VISA Nemzetközi Kártyaszervezet előírásainak megfelelően VISA 
típusú kártyával automata benzinkutaknál végzett tranzakció menete: 

a) Európában végzett tranzakciók esetén a Kártyabirtokos által választott 
összegnek megfelelő forint összeg kerül zárolásra előjegyzésre a 
kártyaszámlán. Amennyiben a kártyaszámlán nem áll rendelkezésre a 
Kártyabirtokos által választott összeg, az elő-authorizáció 
válaszüzenetében a Bank megjeleníti a felhasználható egyenleget, amit 
a Kártyabirtokos elfogadhat vagy elutasíthat. Elfogadás esetén a 
rendelkezésre álló egyenleg kerül zárolásra előjegyzésre a 
kártyaszámlán. 

b) Európán kívül a Kártyabirtokos által választott összegtől függetlenül 
chipes tranzakció esetén 100 USD-nek, nem chipes tranzakció esetén 
75 USD-nek megfelelő forint összeg kerül zárolásra előjegyzésre a 
kártyaszámlán. 

Az előjegyzés zárolás a tranzakció végleges összegének terhelésekor kerül 
feloldásra.” 

 
A kártyák érvényességi ideje 2019. február 1-vel 4 évről 3 évre módosul. 

 A „III. 2. A Kártya érvényessége, Kártyamegújítás, a Kártya megsemmisítése” rész 
(59) bekezdése módosításra került: 

o „(59) A Kártya érvényessége 4 3 év, kivéve: a Mastercard Széchenyi kártya és 
a Mastercard Agrár Széchenyi kártya érvényessége 1 év. 

a) a VISA Arany Üzleti kártya érvényessége 3 év,  
b) a Mastercard Széchenyi kártya és a Mastercard Agrár Széchenyi kártya 

érvényessége 1 év.”  
 
Egyéb módosítás: 

 A „III. 5. Pótkártya” rész (91) bekezdése pontosítása került: 
o „(91) Pótkártyára automatikusan érvényes lesz a jogelőd – pótolt – Kártyához 

tartozó TeleKód és lejárati dátum.” 
 

 

4. A Lakossági betéti kártyákra vonatkozó adatkezelési tájékoztató változásai: 
 
A kártyahasználathoz kapcsolódó adatok köre kiegészítésre került az egyéb adatokkal: 

 A „2.2. A kezelt adatok köre” kiegészítésre került: 
o „A kártyahasználathoz kapcsolódó adatok: 

 Kártyaszám és számlaszám 
 Kártyabirtokos ügyfélszáma 
 Kártyabirtokos kártyaneve 
 Kártya limitek és egyéb beállítások 
 a kártya állapotváltozáshoz kapcsolódó dátumok 
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 fénykép (Mastercard Standard Sajátkártyához, Mastercard Online 
Sajátkártyához, Mastercard Online Junior Sajátkártyához és Junior 
Start Sajátkártyához) 

 igazolványkép (Mastercard Online ISIC kártyához és Mastercard Online 
ISIC Junior kártyához)” 

 
Az Adatkezelési tájékoztató kiegészítésre került a kártyához köthető visszaélések 
nyilvántartásával. 

 A „2.4.3. Az Adatkezelő jogos érdeke” rész módosításra került: 
o „Az Adatkezelő az Érintettek a 2.2. pontban meghatározott személyes adatait 

az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 8. pontjában meghatározott jogos 
érdekeken felül az alábbi jogos érdekek alapján is nem kezeli. 
Az Adatkezelő nyilvántartást vezet az Érintetthez köthető, korábban 
elkövetett, igazolt csalásokról és igazolt csalás kísérletekről. Nyilvántartásra 
kerülnek továbbá olyan korábbi adatok, amelyek adat manipulációra vagy 
egyéb visszaélésre utalnak. Az Adatkezelő a nyilvántartás adatait az Érintett 
későbbi ügyleteihez szükséges minősítéshez, elemzésekhez és egyéb 
kötelezettségek teljesítéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeli. 
Az ilyen adatokat az Adatkezelő a csalás, vagy annak kísérlete tudomására 
jutásától számított öt évig kezeli.” 

 
Az automatizált döntéshozatal módosításra került: 

 A „2.5. Automatizált döntéshozatal, beleértve az e célból végzett profilalkotást is” rész 
módosításra került: 

o „Multipont Mastercard Prémium kártyaszolgáltatás nyújtása során az 
Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Érintett és az Adatkezelő közötti 
Szerződés megkötése és teljesítése érdekében olyan automatizált adatkezelés 
során is kezeli, amelynek eredményeként megszülető döntés az Érintettre 
nézve a Multipont Mastercard Prémium kártya kedvezmény érvényesítésével 
vagy annak elutasításával jár. 
Az Adatkezelő a fenti automatizált döntéshozatal során az Érintettnek a 
lakossági betéti kártya szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés 
megkötéséhez, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges adatait használja 
fel beleértve különösen: 

 kártyahasználati adatok 
 tranzakciós adatok 

az alábbiak szerint: Az Adatkezelő a kedvezményre való jogosultság 
megállapítása érdekében meghatározott személyes adatokat számítástechnikai 
eszközzel végrehajtott, automatizált adatfeldolgozás keretében összesíti. 
Az automatizált döntéshozatalhoz használt logikát, azaz a vásárlási forgalom 
számításának szabályait a Betéti Kártya Üzletszabályzat II. Lakossági betéti és 
prepaid kártyák részének V. 3. Multipont Mastercard Prémium kártyára 
vonatkozó speciális rendelkezések fejezete tartalmazza. 
Az Adatkezelő továbbá tájékoztatja az Érintettet, hogy az automatizált 
döntéshozatal során megszületett döntés az alábbi következményekkel jár az 
Érintettre nézve: a Multipont Mastercard Prémium kártya kedvezmény 
érvényesítése vagy annak elutasítása.   
Az automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás 

 célja: kedvezmény nyújtása 

 érdekében felhasznált adatok köre: 
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o kártyahasználati adatok 
o tranzakciós adatok 

 eredményeként az Érintettre nézve bekövetkező joghatás: a Multipont 
Mastercard Prémium kártya kedvezmény érvényesítése (az éves díj 
nem kerül felszámításra) vagy elutasítása (az éves díj felszámításra 
kerül). 

Az automatizált döntéshozatal eredményéről az Adatkezelő tájékoztatja az 
Érintettet.” 

 
 
5. Az Üzleti betéti kártyákra vonatkozó adatkezelési tájékoztató változásai: 
 
Az Adatkezelési tájékoztató kiegészítésre került a kártyához köthető visszaélések 
nyilvántartásával. 

 A „2.4.3. Az Adatkezelő jogos érdeke” rész módosításra került: 
o „Az Adatkezelő az Érintettek a 2.2. pontban meghatározott személyes adatait 

az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 8. pontjában meghatározott jogos 
érdekeken felül az alábbi jogos érdekek alapján is nem kezeli. 
Az Adatkezelő nyilvántartást vezet a Kártyabirtokoshoz köthető, korábban 
elkövetett, igazolt csalásokról és igazolt csalás kísérletekről. Nyilvántartásra 
kerülnek továbbá olyan korábbi adatok, amelyek adat manipulációra vagy 
egyéb visszaélésre utalnak. Az Adatkezelő a nyilvántartás adatait a 
Kártyabirtokos későbbi ügyleteihez szükséges minősítéshez, elemzésekhez és 
egyéb kötelezettségek teljesítéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeli. 
Az ilyen adatokat az Adatkezelő a csalás, vagy annak kísérlete tudomására 
jutásától számított öt évig kezeli.” 

 
 
6. A Prepaid kártyákra vonatkozó adatkezelési tájékoztató változásai: 
 
A kártyahasználathoz kapcsolódó adatok köre kiegészítésre került az egyéb adatokkal. 

 A „2.2. A kezelt adatok köre” kiegészítésre került: 
o „A kártyahasználathoz kapcsolódó adatok: 

 Kártyaszám és számlaszám 

 Kártyabirtokos ügyfélszáma 
 Kártya limitek és egyéb beállítások 
 a kártya állapotváltozáshoz kapcsolódó dátumok” 

 
Az adatkezelés céljai pontosításra kerültek. 

 A „2.3. Az adatkezelés céljai” pontosításra kerültek: 
o „Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott adatokat az Általános 

Adatvédelmi Tájékoztató 3. pontjában meghatározott célokon felül a 
következő célokból, illetve az ott meghatározottak szerint kezeli: 

 az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 3.1. c) pontjában foglaltakon 
belül különösen a jövőben esetlegesen felmerülő csalárd, a Bank 
érdekeit sértő ügyfélmagatartás észlelése és megelőzése, 

 az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 3.1. c) pontjában foglaltakon 
belül különösen a követelés engedményezése esetén az engedményes 
által a követelés behajtásának eredményével, az engedményezett 
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követeléssel kapcsolatos eljárással kapcsolatos adatokra vonatkozóan 
kockázatkezelés és kockázatelemzés, 

 a fizetéssel kapcsolatos csalások megelőzése, felderítése és vizsgálata. 
Az Adatkezelő jelen adatkezelés kapcsán nem folytat az Általános Adatvédelmi 
Tájékoztató 3.1. e) pontjában írt célok szerinti adatkezelést.” 

 
Az Adatkezelési tájékoztató kiegészítésre került a kártyához köthető visszaélések 
nyilvántartásával. 

 A „2.4.3. Az Adatkezelő jogos érdeke” rész módosításra került: 
o „Az Adatkezelő az Érintettek a 2.2. pontban meghatározott személyes adatait 

az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 8. pontjában meghatározott jogos 
érdekeken felül az alábbi jogos érdekek alapján is nem kezeli. 

Az Adatkezelő nyilvántartást vezet az Érintetthez köthető, korábban 
elkövetett, igazolt csalásokról és igazolt csalás kísérletekről. Nyilvántartásra 
kerülnek továbbá olyan korábbi adatok, amelyek adat manipulációra vagy 
egyéb visszaélésre utalnak. Az Adatkezelő a nyilvántartás adatait az Érintett 
későbbi ügyleteihez szükséges minősítéshez, elemzésekhez és egyéb 
kötelezettségek teljesítéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeli. 
Az ilyen adatokat az Adatkezelő a csalás, vagy annak kísérlete tudomására 
jutásától számított öt évig kezeli.” 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Hirdetmény hatálybalépésével egyidejűleg a jövőre nézve hatályát veszíti a 2018. 
december 17-től hatályos Betéti Kártya Üzletszabályzat módosításáról szóló Hirdetmény. 
 
OTP Bank Nyrt.    Közzététel: 2018. december 1. 
 


