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1A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI 

A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2020. december 7-vel az alábbiakban módosul: 

 

1. Betéti Kártya Üzletszabályzat II. Lakossági betéti és Prepaid kártyák rész 
változásai: 

 
Bővül a TeleKód módosítási csatornák köre:  

 A „III. 9.1. Lakossági betéti kártyák TeleKódja” fejezet (173) bekezdése módosításra 
került: 

o „(173) A TeleKód módosítását kizárólag a kártyabirtokos kezdeményezheti  

a) bankfiókban POS terminálon, ügyintéző közreműködésével, 
b) OTP forinttöltésű ATM-en keresztül, 
c) az OTPdirekt automata telefonos szolgáltatáson keresztül a kártya 

aktuális TeleKódjának ismeretében, 
d) főkártyák esetén OTPdirekt internetes szolgáltatáson, amennyiben a 

szolgáltatás igénybevételére van érvényes szerződése, 
e) főkártyák esetén OTPdirekt SmartBank szolgáltatáson, amennyiben a 

szolgáltatás igénybevételére van érvényes szerződése 
f) főkártyák esetén OTP Internetbank szolgáltatáson, amennyiben a 

szolgáltatás igénybevételére van érvényes szerződése és 
g) főkártyák esetén OTP Bank Mobilalkalmazás szolgáltatáson, 

amennyiben a szolgáltatás igénybevételére van érvényes szerződése.” 

 A „III. 9.2. Prepaid kártyák TeleKódja” fejezet (175) bekezdése módosításra került: 
o „(175) A TeleKód módosítását kizárólag a kártyabirtokos kezdeményezheti 

a) bankfiókban POS terminálon, ügyintéző közreműködésével, 
b) OTP forinttöltésű ATM-en keresztül, 
c) az OTPdirekt automata telefonos szolgáltatáson keresztül a kártya 

aktuális TeleKódjának ismeretében.” 

 
Az OTP Internetbank szolgáltatáson és az OTP Bank Mobilalkalmazás szolgáltatáson keresztül 
a lakossági forint betéti kártyák minden limite és egyéb beállítása módosítható:  

 A „III. 10.9. Limitek és egyéb beállítások módosítása” fejezet (241) bekezdése 
módosításra került: 

o „(241) A lakossági betéti kártyákkal lehetőség van a kártya limitek 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: webKÁRTYA, Mastercard Online 
Junior Start kártya és Mastercard Online Junior Start Sajátkártya, 

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

f) az OTP Internetbank szolgáltatás igénybevételével a lakossági forint 
betéti kártyák limitei és egyéb beállításai ATM készpénzfelvételi limite, 
vásárlási limite és külföldi használat korlátozása, kivéve: Mastercard 
Online Junior Start kártya és Mastercard Online Junior Start Sajátkártya 

g) az OTP Bank Mobilalkalmazás szolgáltatás igénybevételével a lakossági 
forint betéti kártyák limitei és egyéb beállításai ATM készpénzfelvételi 
limite és vásárlási limite, kivéve: Mastercard Online Junior Start kártya 
és Mastercard Online Junior Start Sajátkártya.” 

 
 
2. Betéti Kártya Üzletszabályzat III. Üzleti betéti kártyák rész változásai: 

 

Az üzleti betéti kártyákat a kártyabirtokos OTPdirekt igénybevevőként eléri a Szerződő Fél 
OTPdirekt internetes szolgáltatásán keresztül, valamint bővül a TeleKód módosítási csatornák 
köre: 

 A „III. 1. A Kártya rendelkezésre bocsátása” fejezet (54) bekezdése módosításra került: 
o „(54) A Kártya inaktívan kerül legyártásra, az átvételt követően a Kártyabirtokos 

az alábbi csatornákon keresztül aktiválhatja: 

a) bankfiókban ügyintéző közreműködésével, vagy 
b) ATM-en keresztül a „Kártya aktiválás” menüpontban vagy az első PIN 

alapú tranzakcióval, vagy 
c) OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás „Kártya aktiválása” 

menüpontjában:  
ba) Mastercard Unembossed Üzleti kártya esetén a Kártyabirtokos 
Bankkártya HelpDesk-en keresztüli azonosításával,  
bb) egyéb kártya esetén a kártyaszám utolsó 10 számjegye és a TeleKód 
megadásával, vagy   

d) Kereskedőnél POS terminálon az első sikeres PIN alapú vásárlási 
tranzakcióval, 

e) az OTPdirekt internetes szolgáltatás „Bankkártya adatok lekérdezése és 
módosítása” menüpontjában, ha Szerződő Fél rendelkezik OTPdirekt 
internetes szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel és azon belül a 
kártyabirtokos igénybevevőként hozzáfér a kártyaszámlához. 

f) Virtuális Vámkártya kizárólag az alábbi csatornákon keresztül 
aktiválható: 
fa) bankfiókban ügyintéző közreműködésével, vagy  
fb) OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás „Kártya aktiválása” 
menüpontjában a kártyaszám utolsó 10 számjegye és a TeleKód 
megadásával, vagy 
fc) az OTPdirekt internetes szolgáltatás „Bankkártya adatok lekérdezése 
és módosítása” menüpontjában, ha Szerződő Fél rendelkezik OTPdirekt 
internetes szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel és azon belül a 
kártyabirtokos igénybevevőként hozzáfér a kártyaszámlához.” 

 A „III. 3. A Kártya letiltása, felfüggesztése” fejezet (78) bekezdése módosításra került: 
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o „(78) A letiltás a bejelentés Bankhoz történő beérkezését követően lép életbe. 
A letiltás bejelentése történhet 

a) a Banknál 
aa) személyesen bármelyik fiókban a hivatali órákban, 
ab) telefonon bármelyik fiókban a hivatali órákban, 
ac) az OTPdirekt automata telefonos szolgáltatásán, 
ad) Bankkártya HelpDesk szolgáltatásán keresztül, 
ae) az OTPdirekt internetes szolgáltatás „Bankkártya adatok lekérdezése 
és módosítása” menüpontjában, ha Szerződő Fél rendelkezik OTPdirekt 
internetes szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel és azon belül a 
kártyabirtokos igénybevevőként hozzáfér a kártyaszámlához, valamint   

b) a Nemzetközi Kártyaszervezetek tagbankjainál, az azok által 
meghatározott szabályok szerint.” 

 A „III. 9. TeleKód” fejezet (128) bekezdése módosításra került: 
o (128) A TeleKód módosítását kizárólag a kártyabirtokos kezdeményezheti  

a) bankfiókban POS terminálon, ügyintéző közreműködésével, 
b) OTP forinttöltésű ATM-en keresztül, 
c) az OTPdirekt internetes szolgáltatás „Bankkártya adatok lekérdezése és 

módosítása” menüpontjában, ha Szerződő Fél rendelkezik OTPdirekt 
internetes szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel és azon belül a 
kártyabirtokos igénybevevőként hozzáfér a kártyaszámlához, 

d) az OTPdirekt automata telefonos szolgáltatáson keresztül a kártya 
aktuális TeleKódjának ismeretében. ” 

 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Hirdetmény hatálybalépésével egyidejűleg a jövőre nézve hatályát veszíti a 2020. 
november 2-tól hatályos Hirdetmény. 
 
OTP Bank Nyrt.    Közzététel: 2020. november 20. 


