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A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI 

A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2020. október 20-val az alábbiakban módosul: 
 
1. Betéti Kártya Üzletszabályzat II. Lakossági betéti és Prepaid kártyák rész 
változásai: 
 
2020. október 20-tól a Maestro vagy Mastercard logós lakossági betéti kártyákkal és prepaid 
kártyákkal azokon POS terminálon keresztüli vásárlás esetén, amelyeknél ezt a kereskedő 
támogatja, ha a kártyaszámla egyenlege nem fedezi a vásárlás összegét, akkor a 
kártyabirtokos döntése alapján a vásárlás a számlaegyenleg erejéig teljesíthető, a 
maradványösszeg pedig készpénzzel vagy másik bankkártyával rendezhető:  

• A „III. 9.4. Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése (vásárlás, szolgáltatás kifizetése)” 
fejezet kiegészítésre került egy új (200) bekezdéssel: 

o „(200) A Mastercard Nemzetközi Kártyaszervezet előírásainak megfelelően 
Maestro és Mastercard típusú kártyával kezdeményezett Card present 
vásárlási tranzakciók esetén a szolgáltatást támogató kereskedőknél lehetőség 
van a vásárlási tranzakció összegének részben kártyával, részben  egyéb 
módon (pl. készpénz, másik bankkártya) történő kiegyenlítésére, amennyiben 
a kártyaszámlán nem áll rendelkezésre a vásárlási tranzakció teljes összege. 
Az engedélyezés válaszüzenetében a Bank megjeleníti a felhasználható 
egyenleget, ami a vásárlásra fordítható, és amit a Kártyabirtokos elfogadhat 
vagy elutasíthat. Elfogadás esetén a felhasználható egyenleg kerül terhelésre 
a kártyaszámlán.” 

 
Egyéb módosítás: 

• A „V. 5. A webKÁRTYÁ-ra vonatkozó speciális rendelkezések” fejezet (282) bekezdése 
módosításra került: 

o (282) A webKÁRTYA Számla az alábbi Hirdetményekben megjelölt számlák 
internetes vásárlások lebonyolítására elkülönített számlája: 

a) a mindenkor hatályos „A Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) 
díjairól és kamatairól” szóló Hirdetmény, 

b) a mindenkor hatályos „Smart számlacsomag Hirdetmény – a 
2014.12.31-ig kötött szerződések esetén”, 

c) a mindenkor hatályos „Smart számlacsomag Hirdetmény – a 
2015.01.01. után kötött szerződések esetén”, 

d) a mindenkor hatályos „A Lakossági Bázis Számla és Junior Számla 
kamatairól és díjairól” szóló Hirdetmény, 

e) a mindenkor hatályos „Privát banki üzletágban érvényes kamatokról, 
költségekről és díjakról” szóló Hirdetmény, és  

f) a mindenkor hatályos „Kiemelt privát banki üzletágban érvényes 
kamatokról, költségekről és díjakról” szóló Hirdetmény és 

g) a mindenkor hatályos „Direkt privát banki üzletágban érvényes 
kamatokról, költségekről és díjakról” szóló Hirdetmény. ” 

 
 
2. Betéti Kártya Üzletszabályzat III. Üzleti betéti kártyák rész változásai: 
 
2020. október 20-tól a Mastercard logós üzleti betéti kártyákkal azokon POS terminálon 
keresztüli vásárlás esetén, amelyeknél ezt a kereskedő támogatja, ha a kártyaszámla 



 HIRDETMÉNY  
a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

  
 A hatálybalépés napja: 2020. október 20. 
 2. oldal  
 

 

 

egyenlege nem fedezi a vásárlás összegét, akkor a kártyabirtokos döntése alapján a vásárlás 
a számlaegyenleg erejéig teljesíthető, a maradványösszeg pedig készpénzzel vagy másik 
bankkártyával rendezhető:  

• A „III. 9.3. Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése (vásárlás, szolgáltatás kifizetése)” 
fejezet kiegészítésre került egy új (151) bekezdéssel: 

o „(151) A Mastercard Nemzetközi Kártyaszervezet előírásainak megfelelően 
Mastercard típusú kártyával kezdeményezett Card present vásárlási 
tranzakciók esetén a szolgáltatást támogató kereskedőknél lehetőség van a 
vásárlási tranzakció összegének részben kártyával, részben  egyéb módon (pl. 
készpénz, másik bankkártya) történő kiegyenlítésére, amennyiben a 
kártyaszámlán nem áll rendelkezésre a vásárlási tranzakció teljes összege. Az 
engedélyezés válaszüzenetében a Bank megjeleníti a felhasználható 
egyenleget, ami a vásárlásra fordítható, és amit a Kártyabirtokos elfogadhat 
vagy elutasíthat. Elfogadás esetén a felhasználható egyenleg kerül terhelésre 
a kártyaszámlán.” 

 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Hirdetmény hatálybalépésével egyidejűleg a jövőre nézve hatályát veszíti a 2020. 
június 2-től hatályos Betéti Kártya Üzletszabályzat módosításáról szóló Hirdetmény. 
 
OTP Bank Nyrt.    Közzététel: 2020. augusztus 19. 


