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A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI 

A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2019. szeptember 1-vel az alábbiakban módosul: 
 
1. Betéti Kártya Üzletszabályzat I. Általános rendelkezések rész változásai: 
 
A 2015/2366 sz. Irányelv a belső piaci pénzforgalmi EU szolgáltatásokról rendelkezései 
alapján 2019. szeptember 14-től az Internetes biztonsági kód használata kötelező: 

 Az „I. Meghatározások” fejezetben a „Fizetési művelet jóváhagyása” fogalom 
módosításra került: 

o „Fizetési művelet jóváhagyása 
A Bank a Kártyabirtokos által végrehajtott tranzakciókat jóváhagyottnak 
tekinti, amennyiben a Kártyabirtokos a tranzakció során megadta  

a) a PIN kódját és/vagy a tranzakcióról készült bizonylatot aláírta, vagy  
b) a tranzakció során megadta kártyaadatait és az internetes biztonsági 

kódot azon kereskedőknél, amelyek részére amennyiben a kártyához 
beállításra került az internetes biztonsági kód szolgáltatás és azt a 
kártyát elfogadó kereskedő kéri, vagy  
ba) az Európai Unión belüli pénzforgalmi szolgáltató nyújt 

kártyaelfogadói szolgáltatást, vagy 
bb) az Európai Unión kívüli pénzforgalmi szolgáltató nyújt 

kártyaelfogadói szolgáltatást, de a kereskedő alkalmazza az 
internetes biztonsági kód szolgáltatást, vagy 

c) érintés, azaz érintéses tranzakció esetén a kártyát vagy a 
kártyaadatokat hordozó eszközt (pl. mobiltelefon) a terminálhoz 
érintette.  

A tranzakció jóváhagyásához szükséges kártyaadat a Kártya száma és lejárati 
dátuma. Ezen túl a fizető felületet üzemeltető bank – saját döntése alapján – 
kérheti a Kártya CVC2 vagy CVV2 kódját, a Kártyabirtokos nevét, címét stb.” 

 
A 2015/2366 sz. Irányelv a belső piaci pénzforgalmi EU szolgáltatásokról rendelkezései 
alapján 2019. szeptember 1-től a kártyatársaságok által biztosított sürgősségi kártyapótlás 
szolgáltatás megszüntetésre kerül: 

 Az „V. 1. Sürgősségi szolgáltatások” fejezet címe, (82), (83) és (85) bekezdése 
módosításra módosításra került: 

o „V. 1. Sürgősségi készpénzfelvétel szolgáltatások” 
o „(82) A Kártyabirtokos a Ssürgősségi készpénzfelvétel szolgáltatások díjának 

felszámítása mellett a következő Ssürgősségi készpénzfelvételt 
szolgáltatásokat veheti igénybe.:  

a) sürgősségi készpénzfelvétel és  
b) sürgősségi kártyapótlás.” 

o „(83) A sürgősségi készpénzfelvétel szolgáltatások díját az adott kártyákra 
vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.” 

o „(85) A Ssürgősségi készpénzfelvételt szolgáltatásokat az alábbi kártyákkal 
lehet igénybe venni: 

a) Mastercard Privát Banki Limited Edition kártya, 
b) Mastercard Online ISIC kártya, 
c) Mastercard Online ISIC Junior kártya, 
d) Lakossági Mastercard Devizakártya, 
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e) VISA Arany Üzleti kártya, 
f) Mastercard Nemzetközi Üzleti kártya, 
g) Mastercard Unembossed Üzleti kártya, 
h) Mastercard Széchenyi kártya, 
i) Mastercard Agrár Széchenyi kártya, 
j) Mastercard Üzleti Devizakártya, 
k) Mastercard Üzleti OKÉ kártya.” 

 Az „V. 1. Sürgősségi szolgáltatások” fejezet korábbi (85) bekezdése törlésre került: 
o „(85) Sürgősségi kártyapótlás esetén a sürgősségi Kártya érvényessége az 

alábbiak szerint korlátozott:  
a) érvényességi ideje 1 hónap,  
b) kizárólag bankfiókban történő készpénzfelvételre használható.” 

 Az „V. 1. Sürgősségi szolgáltatások igénybevétele” fejezet címe, (86), (87), (88) és 
(90) bekezdése módosításra módosításra került: 

o „V. 1. Sürgősségi készpénzfelvétel szolgáltatások igénybevétele” 
o „(86) A Szerződő Fél abban az esetben veheti igénybe a Ssürgősségi 

készpénzfelvételt szolgáltatásokat, ha  

a) külföldön tartózkodik, és  
b) Kártyáját elvesztette, ellopták, meghibásodott vagy az ATM bevonta és 

azt a berendezés üzemeltetője nem szolgáltatta vissza.” 

o „(87) A Ssürgősségi készpénzfelvétel szolgáltatások a Nemzetközi 
Kártyaszervezetek által kiépített hálózat segítségével, Magyarország 
kivételével, a világ bármely országában igénybe vehetők.” 

o „(88) A Ssürgősségi készpénzfelvétel szolgáltatások igénybevétele telefonon a 
Bankkártya HelpDesk szolgáltatásán keresztül történik: 

a) VISA Arany Üzleti kártya és a Mastercard Privát Banki Limited Edition 
kártya esetén az Aranykártya HelpDesk-en, 

b) egyéb kártyák esetén a Bankkártya HelpDesk-en.” 
o „(90) A Szerződő Félnek a sürgősségi készpénzfelvétel szolgáltatások 

igénybevételéhez meg kell adnia a Bankkártya HelpDesk által kért adatokat: 
a) a Kártyabirtokos neve, 
b) a kártya típusa, 
c) a Kártyabirtokos útlevél vagy személyi igazolvány száma, 
d) az igényelt sürgősségi szolgáltatás: készpénzfelvétel és/vagy 

kártyapótlás, 
de) sürgősségi készpénzfelvétel esetén az igényelt készpénz összege, 
ef) a cím, ahova a Kártyabirtokos a sürgősségi készpénzt vagy sürgősségi 

kártyát kéri, és 
fg) a Kártyabirtokos azon telefonszáma, ahol elérhető.” 

 Az „V. 1. Sürgősségi szolgáltatások igénybevétele” fejezet korábbi (89) bekezdése 
törlésre került: 

o „(89) A Sürgősségi szolgáltatásokat a Szerződő Fél átmeneti megoldásként 
veheti igénybe, ezért  

a) az elveszett, ellopott Kártya pótlása érdekében haladéktalanul 
intézkednie kell,  

b) a sürgősségi Kártyát a hazaérkezést követően haladéktalanul át kell 
adni a Banknak.” 
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2019. szeptember 1-jével a Junior Start kártyák és Junior Start Sajátkártyák megszüntetésre 
kerülnek: 

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

A Bankkal a Szerződést megkötő jogalany, aki 

a) Junior Start kártya, 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: 
 
A 2015/2366 sz. Irányelv a belső piaci pénzforgalmi EU szolgáltatásokról rendelkezései 
alapján 2019. szeptember 14-től az Internetes biztonsági kód használata kötelező: 

 Az „I. Meghatározások” fejezetben az „Internetes biztonsági kód” 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 
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. 
Az internetes biztonsági kód használata 2019. szeptember 14-től kötelező 
azon kereskedőknél, amelyek részére 

a) Európai Unión belüli pénzforgalmi szolgáltató nyújt kártyaelfogadói 
szolgáltatást, valamint 

b) Európai Unión kívüli pénzforgalmi szolgáltató nyújt kártyaelfogadói 
szolgáltatást, de a kereskedő alkalmazza az internetes biztonsági kód 
szolgáltatást. 

A Bank 2019. szeptember 14-től kezdődően a fent megjelölt kereskedőknél 
csak olyan kártyákkal engedélyezi az internetes vásárlásokat, amelyekhez az 
internetes biztonsági kód szolgáltatás beállításra került.” 

 A „III. 9.4.1. Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése telefonon, levélben és interneten 
keresztüli megrendelés esetén” fejezet (200) bekezdésre módosításra került: 
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o „(200) Interneten keresztüli vásárlás esetén az internetes biztonsági kód 
megadása 2019. szeptember 14-től kötelező azon kereskedőknél, amelyek 
részére amennyiben: 

a) az adott kereskedő alkalmazza az internetes biztonsági kód 
szolgáltatást és Európai Unión belüli pénzforgalmi szolgáltató nyújt 
kártyaelfogadói szolgáltatást, valamint 

b) a Szerződő Fél kérte a kártyához az Internetes biztonsági kód 
szolgáltatás beállítását Európai Unión kívüli pénzforgalmi szolgáltató 
nyújt kártyaelfogadói szolgáltatást, de a kereskedő alkalmazza az 
internetes biztonsági kód szolgáltatást. 

Ezen kereskedőknél az internetes biztonsági kód nélkül kezdeményezett 
vásárlásokat a Bank visszautasítja.” 

 
A 2015/2366 sz. Irányelv a belső piaci pénzforgalmi EU szolgáltatásokról rendelkezései 
alapján: 

 A „III. 9.4.2. Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése érintéssel” fejezet (208) 
bekezdésre módosításra került: 

o „(208) Az Érintőkártyát elfogadó kereskedőknél POS terminálon, az 
Érintőkártya limit összegéig végzett érintések, azaz érintéses tranzakciók 
alapesetben a Kártyabirtokos PIN kód és/vagy aláírás alapú CVM ellenőrzéssel 
történő azonosítása nélkül kerülnek engedélyezésre. Az Érintőkártya limit 
összege feletti érintéses tranzakciók CVM ellenőrzéssel végezhetők, kivéve: a 
felügyelet nélküli termináloknál közlekedési viteldíj vagy parkolási díj 
megfizetése esetén a PIN kód megadása nem kötelező.” 

 
2019. szeptember 1-jével a Junior Start kártyák és Junior Start Sajátkártyák megszüntetésre 
kerülnek: 

 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, Andorra, Bosznia-
Hercegovina, Izland, Liechtenstein, Macedónia, Monaco, Montenegró, 
Norvégia, San Marino, Svájc, Szerbia, Törökország és Ukrajna, 

c) a kártya földrajzi korlátozás nélkül világszerte használható. 

Az Meglepetés (Prepaid) kártya és WORLD JUDO TOUR Prepaid kártya 
világszerte használható, alábbi kártyák a 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.”  

 A „I. Meghatározások” fejezetben a „Limitek a lakossági betéti kártyákhoz / 
Összesített napi limit” fogalom törlésre került: 
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o „Összesített napi limit 
Junior Start kártyára és Junior Start Sajátkártyára vonatkozóan egy nap alatt 
készpénzfelvételre és vásárlásra költhető összeg, amelyet kizárólag a 
Szerződő Fél határozhat meg és módosíthat.” 

 A „II. 2. A kártya igénylése, a Szerződés megkötése” fejezet (38) bekezdése 
módosításra került: 

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, 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 módosításra került: 

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, Junior Start Sajátkártya, Mastercard Online 
Junior Start kártya és Mastercard Online 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, 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 
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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. 8. A kártyákhoz kapcsolódó limitek és egyéb beállítások” (161) bekezdése 
módosításra került: 

o „(161) A lakossági betéti kártyák limitei és egyéb beállításai (kivéve: Junior 
Start kártya, Junior Start Sajátkártya és webKÁRTYA): 

a) ATM készpénzfelvételi limit, 
b) vásárlási limit, 
c) virtuális vásárlási limit, 
d) külföldi használat korlátozása és 
e) internetes biztonsági kód és az ehhez kapcsolódó mobiltelefonszám.” 

 A „III. 8. A kártyákhoz kapcsolódó limitek és egyéb beállítások” korábbi (163) 
bekezdése törlésre került: 

o „(163) A Junior Start kártyához és Junior Start Sajátkártyához összesített napi 
limit állítható be.” 

 A „III. 9.2. Készpénzfelvétel” fejezet (181) bekezdésre módosításra került: 
o „(181) A Kártya segítségével készpénz vehető fel: 

a) ATM-ből, 
b) bankfiókban POS terminálon,  
c) beváltóhelyen POS terminálon, kivéve: Junior Start kártyával és Junior 

Start Sajátkártyával beváltóhelyen készpénz nem vehető fel.” 

 A „III. 9.3. Vásárlás készpénzfelvétellel” fejezet (192) bekezdése módosításra került: 
o „(192) Az alábbi kártyákkal vásárlás készpénzfelvétellel tranzakció nem 

végezhető: 

a) Junior Start kártya és Junior Start Sajátkártya,  
ab) Mastercard Online Junior Start kártya és Mastercard Online Junior 
Start Sajátkártya, 
bc) webKÁRTYA, 
cd) Lakossági Mastercard Devizakártya, 
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de) Meglepetés (Prepaid) kártya, 
ef) WORLD JUDO TOUR Prepaid kártya és 
fg) 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. Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése (vásárlás, szolgáltatás kifizetése)” 
fejezet (195) bekezdése módosításra került: 

o „(195) Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítésére a Kártyaszámla egyenlegének 
erejéig vagy a Szerződésen megadott napi vásárlási limit erejéig van 
lehetőség: 

a) ha a kártyához még nincs virtuális vásárlási limit beállítva: a vásárlási 
limit erejéig végezhetőek  
aa) a Card present, azaz a kártya vagy a kártyaadatokat hordozó 

eszköz fizikai jelenlétében végzett vásárlási tranzakciók: a 
kereskedői POS terminálon és ATM-en keresztül végzett 
vásárlások, valamint  

ab) a Card not present vásárlási tranzakciók: telefonon, levélben és 
interneten végzett vásárlások.  

b) ha a kártyához már a vásárlási limit és a virtuális vásárlási limit is be 
van állítva:  
ba) a vásárlási limit erejéig végezhetőek a Card present, azaz a kártya 

vagy a kártyaadatokat hordozó eszköz fizikai jelenlétében végzett 
vásárlási tranzakciók: a kereskedői POS terminálon és ATM-en 
keresztül végzett vásárlások, és 

bb) a virtuális vásárlási limit erejéig végezhetőek a Card not present 
vásárlási tranzakciók: telefonon, levélben és interneten végzett 
vásárlások.” 

c) Junior Start kártya és Junior Start Sajátkártya esetén az összesített 
napi limit erejéig végezhetőek a vásárlási tranzakciók.” 

 A „III. 9.4.3. Szerencsejáték fogadások ellenértékének kiegyenlítése” fejezet (211) 
bekezdése módosításra került: 

o „(211) Szerencsejáték-fogadás ellenértékének kiegyenlítésére az alábbi 
kártyák nem használhatóak: 

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

Start Sajátkártya, 
cd) Mastercard Online Junior kártya és Mastercard Online Junior 

Sajátkártya, 
de) Mastercard Online Junior ISIC kártya és 
ef) PTE MCO Junior kártya.” 

 A „III. 9.6. Egyenleg lekérdezése” fejezet (232) bekezdése módosításra került: 
o „(232) Nem lehet egyenleget lekérdezni a Magyar Posta hivatalaiban POS 

terminálon keresztül az alábbi kártyákkal: 

a) Junior Start kártyával és Junior Start Sajátkártyával, 
ab) Meglepetés (Prepaid) kártyával és 
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bc) WORLD JUDO TOUR Prepaid kártyával.” 
 A „III. 9.9. Limitek és egyéb beállítások módosítása” fejezet (240) és (242) 

bekezdése módosításra került: 
o „(240) 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, 
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, Junior Start Sajátkártya, Mastercard Online Junior Start kártya 
és Mastercard Online Junior Start Sajátkártya.” 

o „(242) A Junior Start kártya, 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 (247) bekezdése 
módosításra került: 

o „(247) Kártyafedezet biztosítására végzett tranzakció nem kezdeményezhető: 
a) Junior Start kártyával és Junior Start Sajátkártyával, 
ab) Mastercard Online Junior Start kártyával és Mastercard Online Junior 

Start Sajátkártyával, 
bc) Számlakártyával, 
cd) Lakossági Mastercard Devizakártyával, 
de) Meglepetés (Prepaid) kártyával és 
ef) WORLD JUDO TOUR Prepaid kártyával.” 

 Az „V. 5. Junior Start kártyára és Junior Start Sajátkártyára vonatkozó speciális 
rendelkezések” fejezet törlésre került: 

o „V. 5. Junior Start kártyára és Junior Start Sajátkártyára vonatkozó speciális 
rendelkezések 

o (283) Csak OTP hálózaton (OTP ATM, OTP bankfiók, kereskedőknél 
elhelyezett OTP POS terminál) belül használható a kártya. 

o (284) A Junior Start kártyához és Junior Start Sajátkártyához napi összevont 
limit tartozik, amely a készpénzfelvételek és vásárlási tranzakciók összevont 
összegére vonatkozó megkötés. A napi összevont limit szerződéskötéskor, 
vagy szerződés módosításkor adható meg. 

o (285) Junior Start kártyával és Junior Start Sajátkártyával az alábbi pénzügyi 
tranzakciók végezhetők: 

a) ATM-ből a napi összevont limit vagy limitmaradvány erejéig vehető fel 
készpénz.  

b) A kártyával bankfiókban a Kártyabirtokos önállóan a napi összevont 
limit vagy limitmaradvány erejéig vehet fel készpénzt. A napi 
összevont limitet meghaladó készpénzfelvétel kizárólag a törvényes 
képviselő jelenlétében lehetséges, a bizonylatot neki kell aláírnia. 
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Bankfióki készpénzfelvétel esetében a PIN kódot Kártyabirtokos adja 
meg. 

c) Junior Start kártya és Junior Start Sajátkártya esetén a napi összevont 
limit vagy limitmaradvány erejéig teljesíthető a pénzbeli 
ellenszolgáltatás kiegyenlítése.” 

 
A vásárlási limit módosítási díja az „OTPdirelt szolgáltatások Kondíciós Lista – Lakossági 
ügyfelek részére”-ből átkerült az adott kártyára vonatkozó Hirdetménybe: 

 A „III. 8. A kártyákhoz kapcsolódó limitek és egyéb beállítások” (170) bekezdésre 
módosításra került: 

o „(170) A limitek és a külföldi használat korlátozásának módosítása az adott 
kártyához tartozó mindenkor hatályos Hirdetményben közzétett tranzakciós díj 
felszámítása mellett történik. Az OTPdirekt csatornákon keresztül 
kezdeményezett vásárlási limitmódosítás díjának mértékét a mindenkor 
hatályos „OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista - Lakossági ügyfelek 
részére” tartalmazza.”  

 
 
3. Betéti Kártya Üzletszabályzat III. Üzleti betéti kártyák rész változásai: 
 
A 2015/2366 sz. Irányelv a belső piaci pénzforgalmi EU szolgáltatásokról rendelkezései 
alapján 2019. szeptember 14-től az Internetes biztonsági kód használata kötelező: 

 Az „I. Meghatározások” fejezetben az „Internetes biztonsági kód” 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. 

A már beállított internetes biztonsági kód szolgáltatást nem lehet törölni. 
Az internetes biztonsági kód használata 2019. szeptember 14-től kötelező 
azon kereskedőknél, amelyek részére 

a) Európai Unión belüli pénzforgalmi szolgáltató nyújt kártyaelfogadói 
szolgáltatást, valamint 

b) Európai Unión kívüli pénzforgalmi szolgáltató nyújt kártyaelfogadói 
szolgáltatást, de a kereskedő alkalmazza az internetes biztonsági kód 
szolgáltatást. 

A Bank 2019. szeptember 14-től kezdődően a fent megjelölt kereskedőknél 
csak olyan kártyákkal engedélyezi az internetes vásárlásokat, amelyekhez az 
internetes biztonsági kód szolgáltatás beállításra került.” 

 A „III. 9.3.1. Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése telefonon, levélben és interneten 
keresztüli megrendelés esetén” fejezet (152) bekezdésre módosításra került: 
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o „(152) Interneten keresztüli vásárlás esetén az internetes biztonsági kód 
megadása 2019. szeptember 14-től kötelező azon kereskedőknél, amelyek 
részére amennyiben: 

a) az adott kereskedő alkalmazza az internetes biztonsági kód 
szolgáltatást és Európai Unión belüli pénzforgalmi szolgáltató nyújt 
kártyaelfogadói szolgáltatást, valamint 

b) a Szerződő Fél kérte a kártyához az Internetes biztonsági kód 
szolgáltatás beállítását Európai Unión kívüli pénzforgalmi szolgáltató 
nyújt kártyaelfogadói szolgáltatást, de a kereskedő alkalmazza az 
internetes biztonsági kód szolgáltatást. 

Ezen kereskedőknél az internetes biztonsági kód nélkül kezdeményezett 
vásárlásokat a Bank visszautasítja.” 

 
A 2015/2366 sz. Irányelv a belső piaci pénzforgalmi EU szolgáltatásokról rendelkezései 
alapján: 

 A „III. 9.3.2. Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése érintéssel” fejezet (159) 
bekezdésre módosításra került: 

o „(159) Az Érintőkártyát elfogadó kereskedőknél POS terminálon, az 
Érintőkártya limit összegéig végzett érintések, azaz érintéses tranzakciók 
alapesetben a Kártyabirtokos PIN kód és/vagy aláírás alapú CVM ellenőrzéssel 
történő azonosítása nélkül kerülnek engedélyezésre. Az Érintőkártya limit 
összege feletti érintéses tranzakciók CVM ellenőrzéssel végezhetők, kivéve: a 
felügyelet nélküli termináloknál közlekedési viteldíj vagy parkolási díj 
megfizetése esetén a PIN kód megadása nem kötelező.” 

 
 
4. A Lakossági betéti kártyákra vonatkozó adatkezelési tájékoztató változásai: 
 
2019. szeptember 1-jével a Junior Start kártyák és Junior Start Sajátkártyák megszüntetésre 
kerülnek: 

 A „2.2. A kezelt adatok köre” fejezet „A kártyahasználathoz kapcsolódó adatok” rész:  
 „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, és 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. július 
1-től hatályos Betéti Kártya Üzletszabályzat módosításáról szóló Hirdetmény. 
 
OTP Bank Nyrt.    Közzététel: 2019. július 1. 


