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A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI 

A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2019. szeptember 13-val az alábbiakban 
módosul: 
 
1. Betéti Kártya Üzletszabályzat I. Általános rendelkezések rész változásai: 
 
Bevezetésre kerül a bankfióki önkiszolgáló terminál:  

 A Bevezető rendelkezések 1. pontjában felsorolt dokumentumok köre kiegészítésre 
került egy új hirdetménnyel: 

o „1. A Bank és a Szerződő Fél közötti, a Betéti Kártya Üzletszabályzat tárgyát 
képező jogviszony tartalmát az adott jogviszonyra vonatkozó: 

a) egyedi szerződés, 
b) a Multipont kártyákhoz kapcsolódóan a Multipont Programszabályzat, 
c) a Saját kártyákhoz kapcsolódóan a képfeltöltés általános feltételeiről 

szóló Nyilatkozat, 
d) a MCO ISIC kártyákhoz kapcsolódóan a hallgatói jogviszonyról szóló 

Nyilatkozat, 
e) az adott jogviszonyra vonatkozóan a Betéti Kártya Üzletszabályzat II. 

Lakossági betéti és Prepaid kártyák című része, 
f) az adott jogviszonyra vonatkozóan a Betéti Kártya Üzletszabályzat III. 

Üzleti betéti kártyák című része, 
g) a Betéti Kártya Üzletszabályzat I. Általános rendelkezések című része, 
h) Üzletszabályzat a Pénzforgalmi szolgáltatásról, 
i) OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata, 
j) Hirdetmény a Lakossági forint alapú kártyákról, 
k) Hirdetmény a Multipont kártyákról, 
l) Hirdetmény a Lakossági deviza alapú kártyáról, 
m) Hirdetmény a Mastercard Privát Banki Limited Edition kártyáról, 
n) Hirdetmény az Üzleti betéti kártyákról, 
o) Hirdetmény a Prepaid (Meglepetés) kártyákról a 2014. március 1 előtt 

kötött szerződések esetén, 
p) Hirdetmény a Prepaid (Meglepetés) kártyákról a 2014. március 1 után 

kötött szerződések esetén, 
q) Hirdetmény a Prepaid Maestro PayPass kártyáról, 
r) Hirdetmény a WORLD JUDO TOUR Prepaid Kártyáról, 
s) Hirdetmény a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) és betéti 

kártyák – OKÉ 5, OKÉ 6, OKÉ 7 és OKÉ Junior, 
t) HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. és az AXA Bank Europe SA 

Magyarországi Fióktelepe közti megállapodás alapján állomány 
átruházással érintett, forintban vezetett vállalkozói bankszámlák és 
üzleti betéti kártyák tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, 
költségekről, 

u) Hirdetmény az egyes szerződéseket érintő egyedi feltételekről, 
v) Hirdetmény az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott betéti kártyákba épített 

GB680 Balesetbiztosításról és Asszisztencia-szolgáltatásokról, 
w) az egyes Kártyákhoz tartozó, utasbiztosítási feltételeket tartalmazó 

Kiegészítések, 
x) Hirdetmény a bankfióki önkiszolgáló terminálról 

rendelkezései alapján kell megállapítani.” 
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2. Betéti Kártya Üzletszabályzat II. Lakossági betéti és Prepaid kártyák rész 
változásai: 
 
A VISA nemzetközi Kártyaszervezet a Verified by VISA logó mellett bevezeti a VISA Secure 
logót: 

 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 / VISA Secure 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.” 

 
Macedónia neve javításra került Észak-Macedóniára: 

 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, Észak-Macedónia, Izland, Liechtenstein, Monaco, 
Montenegró, Norvégia, San Marino, Svájc, Szerbia, Törökország és 
Ukrajna, 

c) a kártya földrajzi korlátozás nélkül világszerte használható. 

A Meglepetés (Prepaid) kártya és WORLD JUDO TOUR Prepaid kártya 
világszerte használható, a beállítás nem módosítható.” 
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Egyéb módosítás: 

 A „III. 6. Új PIN kód igénylése” fejezet (135) és (138) bekezdésében a szerződési 
dokumentum elnevezése módosításra került: 

o „(135) Új PIN kód igénylésére kizárólag 

a) a Kártyabirtokos jogosult,  
b) Társkártya esetén a Társkártya birtokos jogosult, 
c) 14 év alatti Kártyabirtokos esetén a törvényes képviselő jogosult, aki a 

kapcsolódó Junior forint fizetési folyószámla és kártya szerződést 
aláírta.” 

o  „(138) Az új PIN kód kizárólag személyesen vehető át: 

a) a Kártyabirtokos által.  
b) Társkártya esetén a Társkártya birtokos által, 
c) 14 év alatti Kártyabirtokos esetén a kapcsolódó Junior forint fizetési 

folyószámla és kártyaszerződést aláíró törvényes képviselő által 
bankfiókban. 

Meghatalmazott új PIN kódot nem vehet át.” 
 
 
3. Betéti Kártya Üzletszabályzat III. Üzleti betéti kártyák rész változásai: 
 
2019. szeptember 13-val a Vámkártyák 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, Észak-Macedónia, Izland, Liechtenstein, 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.” 

 A „II.1. A Szerződés megkötése” fejezet (2) bekezdése: 
o (2) A Kártyaszámlához tartozó üzleti betéti kártya (továbbiakban: Kártya) 

lehet pénzügyi és személyazonosító funkcióval bíró Kártya. A Vámkártya és a 
Virtuális Vámkártya kizárólag a vámeljárás során megfizetendő vám és egyéb 
nem közösségi adók és díjak megfizetésére alkalmas, egyéb pénzügyi 
tranzakció elvégzésére nem.” 

 A „III. 3. A Kártya letiltása, felfüggesztése” fejezet (82) bekezdése: 
o „(82) Az üzleti betéti kártyák – beleértve a Virtuális Vámkártyát is – letiltása – 

a 2019. június 17-től nem igényelhető Vámkártya kivételével – nem oldható 
fel. A Vámkártya Szerződő Fél vagy Kártyabirtokos által történő letiltása, a 
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Szerződő Fél írásbeli kérésére a Honos fiókban visszavonható, ha Pótkártya 
igénylés nem történt. A Virtuális Vámkártya letiltása nem oldható fel.”  

 A „III. 8. A kártyákhoz kapcsolódó limitek és egyéb beállítások” fejezet (120) és (121) 
bekezdése: 

o „(120) Az üzleti betéti kártyák limitei és egyéb beállításai (kivéve Vámkártya 
és Virtuális Vámkártya): 

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

o „(121) A Vámkártyához kizárólag POS készpénzfelvételi limit állítható be, a 
Virtuális Vámkártyához kizárólag vámfizetési limit állítható be.” 

 A „III. 9.2. Készpénzfelvétel” fejezet (144) bekezdése: 
o „(144) Vámkártyával és Virtuális Vámkártyával készpénzfelvétel nem 

végezhető.” 
 A „III. 9.3. Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése (vásárlás, szolgáltatás kifizetése)” 

fejezet (150) bekezdése: 
o „(150) Vámkártyával kizárólag Vámpénztári fiókokban elhelyezett POS 

terminálokon és interneten keresztüli Vámfizetés vehető igénybe, Virtuális 
Vámkártyával kizárólag interneten keresztüli vámfizetés vehető igénybe.” 

 A „III. 9.3.1. Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése telefonon, levélben és interneten 
keresztüli megrendelés esetén” fejezet (154) bekezdése 

o „(154) E Tranzakció virtuális jellegű, lebonyolítása során sem a Kártyabirtokos, 
sem a Kártya nincs jelen. Ezen tranzakciók során a PIN kódot és a TeleKódot 
egyetlen elfogadóhely sem jogosult kérni, kivéve: Vámkártya és Virtuális 
Vámkártya esetén a vámfizetéshez a TeleKód megadása szükséges.” 

 A „III. 9.4. Készpénz befizetése” fejezet (165) bekezdése: 
o „(165) Vámkártyával és Virtuális Vámkártyával készpénzbefizetés nem 

végezhető.” 

 A „III. 9.5. Egyenleg lekérdezése” fejezet (181) bekezdése: 
o „(181) Nincs lehetőség egyenleg lekérdezésre Virtuális Vámkártyával ATM-en 

keresztül, a Magyar Posta hivatalok és az OTP bankfiókok POS termináljain.” 
a) Vámkártyával a Magyar Posta hivatalok és az OTP bankfiókok POS 

termináljain, és 
b) Virtuális Vámkártyával ATM-en keresztül, a Magyar Posta hivatalok és 

az OTP bankfiókok POS termináljain.” 
 A „III. 9.7. ATM-en végezhető vásárlási tranzakció” fejezet (189) bekezdése: 

o „(189) Vámkártyával és Virtuális Vámkártyával ATM-en keresztüli vásárlás 
nem végezhető.” 

 A „III. 9.8. Kártyafedezet biztosítására végzett tranzakció” fejezet (190) bekezdése: 
o „(190) Kártyafedezet biztosítására végzett tranzakció nem kezdeményezhető: 

a) Mastercard Üzleti Devizakártyával, 
b) Mastercard Széchenyi kártyával, 
c) Mastercard Agrár Széchenyi kártyával, és 
d) Vámkártyával és 
de)  Virtuális Vámkártyával. 
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 A „IV. OTPdirekt szolgáltatásai” fejezet (207) bekezdése: 
o „(207) Vámkártyával, Virtuális Vámkártyával és Mastercard Üzleti 

Devizakártyával kizárólag az OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás 
Szűkített és Teljes funkciója vehető igénybe.” 

 A „VI. A kártyaforgalom számára elkülönített számlára vonatkozó speciális 
rendelkezések” fejezet (229) bekezdése:  

o „(229) A Bank az Elkülönített számlát a Szerződés megszűnésének napjától 
számított: 

a) 1 napon belül zárja le az Elkülönített számlához kapcsolódó Vámkártya 
és Virtuális Vámkártya esetén, és 

b) 30 napon belül zárja le az Elkülönített számlához kapcsolódó egyéb 
üzleti betéti kártya esetén.  

A Bank az Elkülönített számla záró egyenlegét ezen számla zárásának napján 
a Pénzforgalmi számlára vezeti át.” 

 
A VISA nemzetközi Kártyaszervezet a Verified by VISA logó mellett bevezeti a VISA Secure 
logót: 

 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 / 
VISA Secure 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.” 

 
Macedónia neve javításra került Észak-Macedóniára: 

 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 
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tranzakciókra vonatkozik. A Szerződő Fél a kártyához az alábbi korlátozásokat 
állíthatja be: 

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

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

f) 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.” 

 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Hirdetmény hatálybalépésével egyidejűleg a jövőre nézve hatályát veszíti a 2019. 
szeptember 1-től hatályos Betéti Kártya Üzletszabályzat módosításáról szóló Hirdetmény. 
 
OTP Bank Nyrt.    Közzététel: 2019. augusztus 16. 


