HIRDETMÉNY
a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A hatálybalépés napja: 2022. január 24.
1. oldal

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI
A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2022. január 24-vel az alábbiakban módosul:
1. Betéti Kártya Üzletszabályzat II. Lakossági betéti és Prepaid kártyák rész
változásai:
A Selfie számlanyitásban igényelhető kártyák köre kiegészítésre került a Mastercard Online
Smart kártyával.
• 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,
de) a Bankkártya HelpDesk szolgáltatáson,
df) a Központi Információs Vonal szolgáltatáson keresztül,
dg) a VideoBank szolgáltatáson keresztüli bankszámla nyitásával együtt,
dh) a Selfie számlanyitásban a bankszámla nyitásával együtt,
di) 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 VideoBank szolgáltatáson
keresztüli bankszámla nyitással együtt 2021. július 1-jétől és
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,
hb) Mastercard Online kártya,
hc) Mastercard Online Next kártya,
hd) Mastercard Standard kártya,
he) Multipont Mastercard Prémium kártya és
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i)

hf) VISA Classic kártya.
Selfie számlanyitásban kizárólag az alábbi kártyák igénylésére van
lehetőség
ia) Mastercard Online Junior kártya, és
ib) Mastercard Online kártya és
ic) Mastercard Online Smart kártya.”

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen Hirdetmény hatálybalépésével egyidejűleg a jövőre nézve hatályát veszíti a 2022. január
10-től hatályos Hirdetmény.
OTP Bank Nyrt.
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