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A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI 

A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2021. április 19-vel az alábbiakban módosul: 

 

1. Betéti Kártya Üzletszabályzat I. Általános rendelkezések rész változásai: 

 
Az 518/2019. EU rendelet alapján Bank a betéti kártya birtokosát tájékoztatja az alkalmazott 
árfolyamokról és az árrésről: 

 A „III. 5. Tranzakciók engedélyezése és elszámolása, valamint az alkalmazott 
árfolyamok” fejezet kiegészítésre került az új (57), (58), (59), (60) és (61) 
bekezdésekkel: 

o „(57) Lakossági betéti kártyákkal EGT államokban euróban vagy egy tagállam 
eurótól eltérő nemzeti pénznemében kezdeményezett azon tranzakciók esetén, 
ahol a tranzakcióhoz pénznemek közötti átváltási szolgáltatás is kapcsolódik, és 
az adott kártya mögött álló számlát a kártyabirtokos az OTPdirekt SmartBank 
vagy OTP Bank Mobilalkalmazás szolgáltatáson keresztül eléri, a Bank az alábbi 
értesítést küldi a kártyabirtokos OTPdirekt SmartBank vagy OTP Bank 
Mobilalkalmazás szolgáltatásába 

a) a Bank által alkalmazott árfolyam és Európai Központi Bank által kiadott 
legfrissebb euró devizaárfolyam közötti százalékos árrés, 

b) a Nemzetközi Kártyaszervezetek (Mastercard és VISA), valamint az 
Európai Központi Bank által alkalmazott árfolyam elérési útvonala. 

o (58) A Bank a fenti értesítést minden olyan tranzakcióhoz kapcsolódóan 
megküldi, ahol a tranzakció devizaneme eltér a kártyaszámla devizanemétől, 
tovább havonta egyszer minden olyan hónapban, amelyben a kártyabirtokos a 
kártyaszámlával megegyező devizanemű tranzakciót kezdeményez. 

o (59) A Bank nem küld ilyen értesítést üzleti betéti kártyákhoz és prepaid 
kártyákhoz kapcsolódóan. 

o (60) A Bank által alkalmazott árfolyam és Európai Központi Bank által kiadott 
legfrissebb euró devizaárfolyam közötti aktuális százalékos árrés, valamint a 
Nemzetközi Kártyaszervezetek (Mastercard és VISA), valamint az Európai 
Központi Bank által alkalmazott árfolyam elérési útvonala a Bank honlapján 
(www.otpbank.hu) is elérhető. 

o (61) EGT államok az Európai Unió országai, valamint Izland, Liechtenstein és 
Norvégia.” 

 

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

 
Egyéb módosítások: 

 A „Bevezető rendelkezések” alól törlésre került „Az internetes biztonsági kód (3D 
Secure Code) és virtuális vásárlási limit automatikus beállítása” meghatározás: 

o „Az internetes biztonsági kód (3D Secure Code) és virtuális vásárlási limit 
automatikus beállítás 
A Bank 2020. november 2-án automatikusan beállította az internetes biztonsági 
kódot és a Virtuális vásárlási limitet az alábbi főkártyákhoz: 

http://www.otpbank.hu/
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a) a főkártya birtokosa rendelkezett OTPdirekt internetes szolgáltatással, 
b) a főkártyával a kártyabirtokos interneten keresztül vásárolt 2019. 

október 1. és 2020. október 1. közötti időszakban, 
c) a főkártyához a kártyabirtokos 2020. október 29-ig nem állította be az 

internetes biztonsági kódot. 
Az internetes biztosági kód szolgáltatás arra a mobiltelefonszámra került 
beállításra, ami 2020. október 29-én az OTPdirekt internetes szolgáltatás Mobil 
Aláíráshoz be volt állítva. 
Virtuális vásárlási limitként a főkártya 2020. október 29-én beállított vásárlási 
limit összege került beállításra.” 

 A „II. 2. A kártya igénylése, a Szerződés megkötése” fejezet (9) bekezdése módosításra 
került: 

o „(9) A Bank Szerződést köthet az ügyféllel, ha: 

a) cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt nem áll, 
és a Kártya önálló használatára képes, 

b) az adott kártyához tartozó mindenkor hatályos Hirdetményben közzétett 
szerződéskötési feltételeknek megfelel és 

c) pénzügyi helyzetét a Bank megfelelőnek ítéli. 
d) Új kártya igénylésére az alábbi csatornákon keresztül van lehetőség: 

da) bankfiókban, Lakossági Mastercard Devizakártya esetén kizárólag 
devizaszámla kezelő bankfiókban,  
db) bank honlapján (www.otpbank.hu), kivéve Mastercard Privát Banki 
Limited Edition kártya és Mastercard Kiemelt Privát Banki Limited Edition 
kártya,   
dc) az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatáson, 
dd) az OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül elektronikus 
szerződéskötéssel, amennyiben a Számlatulajdonos betöltötte 18. 
életévét, kivéve Mastercard Privát Banki Limited Edition kártya és 
Mastercard Kiemelt Privát Banki Limited Edition kártya, 
de) a Bankkártya HelpDesk szolgáltatáson, 
df) a Központi Információs Vonal szolgáltatáson keresztül, 
dg) a VideoBank szolgáltatáson keresztüli bankszámla nyitásával együtt, 
dh) privát banki hangrögzített telefon vonalon keresztül kizárólag 
kiemelt privát banki, privát banki és direkt privát banki ügyfelek 
lakossági számláihoz kapcsolódóan.   

e) Mastercard Online Next kártya kizárólag bankfiókban igényelhető az 
alábbi esetekben: 
ea) Lakossági EU Alapszámlához, 
eb) Bázis számlához Minimum kedvezmény mellett és 
ec) gondnokolt részére vezetett számlához kizárólag a Számlatulajdonos 
nevében eljáró Gondnok saját használatára, 

f) Sajátkártya és ISIC kártya csak bankfiókban és a bank honlapján 
keresztül igényelhető. 

g) WebKÁRTYA csak bankfiókban igényelhető. 
h) VideoBank szolgáltatáson kizárólag az alábbi kártyák igénylésére van 

lehetőség 
ha) Mastercard Online Junior kártya és Mastercard Online Junior 
Sajátkártya, 
hb) Mastercard Online kártya és Mastercard Online Sajátkártya, 
hc) Mastercard Standard kártya és Mastercard Standard Sajátkártya, 

http://www.otpbank.hu/
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hd) Multipont Mastercard Prémium kártya és 
he) VISA Classic kártya.” 

 A „II. 2. A kártya igénylése, a Szerződés megkötése” fejezet (20) bekezdése 
módosításra került: 

o „(20) Bankfiókban Főkártyát és Társkártyát igényelni a Számlatulajdonos(ok) 
jelenléte nélkül, általa(uk) kifejezetten a Főkártya/Társkártya igénylésre 
vonatkozó eseti meghatalmazás alapján is lehet, amennyiben a 
Számlatulajdonos személyes azonosítása egy korábbi időpontban, pl. 
számlanyitás során már megtörtént.” 

 A „III. 1. A Kártya rendelkezésre bocsátása” fejezet (72) bekezdése módosításra került: 
o „(72) Amennyiben a Kártyabirtokos bankfiókban szeretné átvenni a kártyát, 

választania kell, hogy milyen csatornán kér értesítést a kártya kiválasztott 
bankfiókba történő megérkezéséről: e-mail vagy belföldi mobiltelefonszámra 
küldött sms üzenet formájában. Az a Kártyabirtokos, aki nem rendelkezik az 
előző elérhetőségek egyikével sem, az adott kártyához tartozó mindenkor 
hatályos Hirdetményben közzétett idő eltelte után veheti át bankkártyáját a 
kiválasztott bankfiókban, a bank nem küld értesítést a kártya bankfiókba 
történő megérkezéséről.” 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Hirdetmény hatálybalépésével egyidejűleg a jövőre nézve hatályát veszíti a 2021. 
március 1-től hatályos Hirdetmény. 
 
OTP Bank Nyrt.    Közzététel: 2021. február 19. 


