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A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI 

A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2019. július 1-vel az alábbiakban módosul: 
 
1. Betéti Kártya Üzletszabályzat I. Általános rendelkezések rész változásai: 
 
Bevezetésre kerül a Mastercard Online Junior Start kártya és a Mastercard Online Junior Start 
kártya, ennek kapcsán módosul: 

 A „I. Meghatározások” fejezetben a „Szerződő Fél” fogalom módosításra került: 
o „Szerződő Fél 

A Bankkal a Szerződést megkötő jogalany, aki 

a) Junior Start kártya, és Junior Start Sajátkártya, Mastercard Online 
Junior Start kártya és Mastercard Online Junior Start Sajátkártya 
esetén a törvényes képviselő, 

b) minden további lakossági betéti kártya esetén a számla 
tulajdonosa/tulajdonosai, 

c) üzleti betéti kártya esetén a számlatulajdonos képviseletére jogosult 
személy/személyek, 

d) prepaid kártya esetén a Kártyabirtokos.” 

 
 
2. Betéti Kártya Üzletszabályzat II. Lakossági betéti és Prepaid kártyák rész 
változásai: 
 
Bevezetésre kerül a Mastercard Online Junior Start kártya és a Mastercard Online Junior Start 
kártya, ennek kapcsán módosul: 

 A „II. 2. A kártya igénylése, a Szerződés megkötése” fejezet (38) bekezdés: 
o „(38) A Kártyához kapcsolódó limit mértékét - a III.8. A kártyához kapcsolódó 

limitek és egyéb beállítások fejezet figyelembevételével - a főkártya birtokosa 
saját kártyájára vonatkozóan, társkártya esetében kizárólag a 
Számlatulajdonos, gondnokolt részére vezetett számlához kapcsolódó 
Társkártya esetén a Számlatulajdonos nevében eljáró Gondnok, Junior Start 
kártya, és Junior Start Sajátkártya, Mastercard Online Junior Start kártya és 
Mastercard Online Junior Start Sajátkártya esetén kizárólag a Törvényes 
képviselő határozhatja meg 

a) a szerződéskötés során a Szerződésben, vagy 
b) a szerződéskötést követően kétoldalú szerződésmódosítással.” 

 A „III. 2. A Kártya érvényessége, Kártyamegújítás, a Kártya megsemmisítése” fejezet 
(86) és (93) bekezdése: 

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, Mastercard Online 
Junior Start kártya és Mastercard Online Junior Start Sajátkártya 
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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, Junior Start Sajátkártya, Mastercard 
Online Junior Start kártya és Mastercard Online Junior Start 
Sajátkártya 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. 
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.” 

o „(93) A cserekártyákat a Bank a kártyapostázási címre küldi ki, kivéve:  

a) ha a cserekártyát a Kártyabirtokos a bankfiókba kérte. 
b) A Mastercard Privát Banki Limited Edition kártya cserekártyája 

kizárólag bankfiókban vehető át. 
c) Ha a Junior Start kártyával és/vagy Junior Start Sajátkártyával és/vagy 

Mastercard Online Junior Start kártyával és/vagy Mastercard Online 
Junior Start Sajátkártyával rendelkező Kártyabirtokos betölti 14. 
életévét, a Junior Start kártyája és/vagy Junior Start Sajátkártyája 
és/vagy Mastercard Online Junior Start kártyája és/vagy Mastercard 
Online Junior Start Sajátkártyája helyett készülő Mastercard Online 
Junior kártya és/vagy MasterCard Online Junior Sajátkártya kizárólag a 
honos fiókban vehető át. 

d) A webKÁRTYA cserekártyájának adatai kizárólag az OTPdirekt 
internetes szolgáltatás „Bankkártya, hitelkártyák / webKÁRTYA adatok” 
menüpontjában és az OTPdirekt SmartBank szolgáltatás „Bankkártyák” 
menüpontjában kérdezhetők le. A webKÁRTYA cserekártyájának 
elkészültéről a Bank a Kártyabirtokost az OTPdirekt internetes 
szolgáltatás postaládájába küldött üzenettel értesíti.” 

 A „III. 9.3. Vásárlás készpénzfelvétellel” fejezet (193) bekezdés: 
o „(193) Az alábbi kártyákkal vásárlás készpénzfelvétellel tranzakció nem 

végezhető: 

a) Junior Start kártya és Junior Start Sajátkártya,  
b) Mastercard Online Junior Start kártya és Mastercard Online Junior Start 

Sajátkártya, 
c) webKÁRTYA, 
d) Lakossági Mastercard Devizakártya, 
e) Meglepetés (Prepaid) kártya, 
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f) WORLD JUDO TOUR Prepaid kártya és 
g) a 2015. szeptember 9-ig kibocsátott Mastercard Online, valamint 

Mastercard kártyák. A Mastercard Online és Mastercard típusú kártyák 
esetén – kivéve az előző pontokban felsorolt Mastercard típusú 
kártyákat – a szolgáltatás igénybe vehető a 2015. szeptember 10-ét 
követően kibocsátott új és pótkártyákkal, valamint a 2015. októbertől 
lejáró kártyák cserekártyáival.” 

 A „III. 9.4.3. Szerencsejáték fogadások ellenértékének kiegyenlítése” fejezet (212) 
bekezdés: 

o „(212) Szerencsejáték-fogadás ellenértékének kiegyenlítésére az alábbi 
kártyák nem használhatóak: 

a) Számlakártya, 
b) Junior Start kártya és Junior Start Sajátkártya,  
c) Mastercard Online Junior Start kártya és Mastercard Online Junior Start 

Sajátkártya, 
d) Mastercard Online Junior kártya és Mastercard Online Junior 

Sajátkártya, 
e) Mastercard Online Junior ISIC kártya és 
f) PTE MCO Junior kártya.” 

 A „III. 9.9. Limitek és egyéb beállítások módosítása” fejezet (241) és (243) 
bekezdése módosult: 

o „(241) A lakossági betéti kártyákkal lehetőség van a kártyalimitek és egyéb 
beállítások módosítására, az alábbi csatornákon: 

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

betéti kártyák vásárlási limite, kivéve: webKÁRTYÁ-t, Mastercard 
Online Junior Start kártyát és Mastercard Online Junior Start 
Sajátkártyát, 

c) az OTPdirekt internetes szolgáltatás igénybevételével a lakossági forint 
betéti kártyák limitei és egyéb beállításai, kivéve: Junior Start kártya, 
és Junior Start Sajátkártya, Mastercard Online Junior Start kártya és 
Mastercard Online Junior Start Sajátkártya, 

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

o „(243) A Junior Start kártya, és Junior Start Sajátkártya, Mastercard Online 
Junior Start kártya és Mastercard Online Junior Start Sajátkártya limitei és 
egyéb beállításai kizárólag bankfiókban módosíthatóak.” 

 A „III. 9.10. Kártyafedezet biztosítására végzett tranzakció” fejezet (248) bekezdés: 
o „(248) Kártyafedezet biztosítására végzett tranzakció nem kezdeményezhető: 

a) Junior Start kártyával és Junior Start Sajátkártyával, 
b) Mastercard Online Junior Start kártyával és Mastercard Online Junior 

Start Sajátkártyával, 
c) Számlakártyával, 
d) Lakossági Mastercard Devizakártyával, 
e) Meglepetés (Prepaid) kártyával és 
f) WORLD JUDO TOUR Prepaid kártyával. 
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A Külföldi használat korlátozása „Európában használható” beállítása kiegészült további 
európai országokkal: 

 A „I. Meghatározások” fejezetben a „Külföldi használat korlátozása” fogalom 
módosításra került: 

o „Külföldi használat korlátozása 
A kártyahasználat földrajzi korlátozása kizárólag Card present, azaz a kártya 
vagy a kártyaadatokat hordozó eszköz fizikai jelenlétében végzett 
tranzakciókra vonatkozik. A Szerződő Fél a kártyához az alábbi korlátozásokat 
állíthatja be: 

a) a kártya csak Magyarországon használható.  
b) a kártya Európában, azaz az Európai Unió tagországaiban, valamint az 

alábbi európai országokban használható: Albánia, Androrra, Bosznia-
Hercegovina, Izland, Liechtenstein, Macedónia, Monaco, Montenegró, 
Norvégia, San Marino, Svájc, Szerbia, Törökország és Ukrajna, 

c) a kártya földrajzi korlátozás nélkül világszerte használható. 

Az alábbi kártyák beállítása nem módosítható: 

a) Junior Start kártya és Junior Start Sajátkártya kizárólag 
Magyarországon használható. 

b) Meglepetés (Prepaid) kártya és WORLD JUDO TOUR Prepaid kártya 
világszerte használható.”  

 
 
3. Betéti Kártya Üzletszabályzat III. Üzleti betéti kártyák rész változásai: 
 
A Külföldi használat korlátozása „Európában használható” beállítása kiegészült további 
európai országokkal: 

 A „I. Meghatározások” fejezetben a „Külföldi használat korlátozása” fogalom 
módosításra került: 

o „Külföldi használat korlátozása 
A kártyahasználat földrajzi korlátozása kizárólag Card present, azaz a kártya 
vagy a kártyaadatokat hordozó eszköz fizikai jelenlétében végzett 
tranzakciókra vonatkozik. A Szerződő Fél a kártyához az alábbi korlátozásokat 
állíthatja be: 

a) a kártya csak Magyarországon használható.  
b) a kártya Európában, azaz az Európai Unió tagországaiban, valamint az 

alábbi európai országokban használható: Albánia, Androrra, Bosznia-
Hercegovina, Izland, Liechtenstein, Macedónia, Monaco, Montenegró, 
Norvégia, San Marino, Svájc, Szerbia, Törökország és Ukrajna, 

c) a kártya földrajzi korlátozás nélkül világszerte használható. 

A Vámkártya kizárólag Magyarországon használható, a beállítás nem 
módosítható. Virtuális Vámkártyához a Külföldi használat korlátozása nem 
állítható be.” 

 
 
4. A Lakossági betéti kártyákra vonatkozó adatkezelési tájékoztató változásai: 
 
Bevezetésre kerül a Mastercard Online Junior Start kártya és a Mastercard Online Junior Start 
kártya, ennek kapcsán módosul: 

 A „2.2. A kezelt adatok köre” fejezet „A kártyahasználathoz kapcsolódó adatok” rész:  
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 „A kártyahasználathoz kapcsolódó adatok: 
o Kártyaszám és számlaszám 
o Kártyabirtokos ügyfélszáma 
o Kártyabirtokos kártyaneve  
o Kártya limitek és egyéb beállítások 
o a kártya állapotváltozásához kapcsolódó dátumok  
o fénykép (Mastercard Standard Sajátkártyához, Mastercard Online 

Sajátkártyához, Mastercard Online Junior Sajátkártyához, Mastercard Online 
Junior Start Sajátkártyához és Junior Start Sajátkártyához) 

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

 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Hirdetmény hatálybalépésével egyidejűleg a jövőre nézve hatályát veszíti a 2019. 
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