
HIRDETMÉNY 
 

A SIMPLE KÁRTYÁRÓL  
A hatályba lépés napja: 2018.március 01.  

(A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 

 

 
  

1. oldal 

SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK 

A Kártyabirtokos minden esetben 14. életévét betöltött, a Simple Rendszerbe regisztrált természetes 
személy lehet. 

 

BANKKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK ÉS LIMITEK 

I. Bankkártyához kapcsolódó díjak 

 
Éves díj Letiltási díj Zárlati díj 

Simple kártya 0 Ft 0 Ft 307 Ft/hó 1 

 

II. Tranzakciós díjak 

 
Pénzbeli ellenszolgáltatás 

kiegyenlítésének díja (vásárlás) 
Feltöltési díj Visszavezetési díj 

Simple kártya 0 Ft 
1% minimum 

205 Ft 1 
1% minimum 205 Ft 

III. Egyéb díjak 

A Banktól írásban kért bizonylat beszerzés költségei: 

 másolat:            307 Ft /bizonylat, 

 eredeti példány:           1 025 Ft /bizonylat, 

 szállodák, utazási irodák, szórakoztatóipari egységek bizonylata:  4 100 Ft /bizonylat. 

IV. Limitek 

IV.1. Feltöltési limitek: 

A Simple kártya egyenleg korlátlan számú tranzakcióval feltölthető az alábbi korlátozás 
figyelembevételével: 

- a Simple kártya egyenleg maximum 65 000 Ft lehet. 

IV.2. Vásárlási limit 

A Simple kártyához konstans vásárlási limit kapcsolódik, amely az Ügyfél által nem módosítható. 
A vásárlási limit mértéke: 65.000 Ft /hónap 

V. Feltöltési bónusz 

A Bank a Simple rendszerbe regisztrált kártyáról kezdeményezett első sikeres Feltöltést követően 500 
Ft feltöltési bónuszt ír jóvá az Ügyfél Simple kártya egyenlegén. A feltöltési bónusz a Feltöltéshez 
használt, Ügyfél nevére kibocsátott bankkártyánként, és Simple felhasználónként csak egyszer vehető 
igénybe.  

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Hirdetmény a Simple kártya szerződéssel és az ÜZLETSZABÁLYZAT 
SIMPLE KÁRTYÁRÓL ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL együtt érvényes. 

 
 
 



HIRDETMÉNY 
 

A SIMPLE KÁRTYÁRÓL  
A hatályba lépés napja: 2018.március 01.  

(A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 

 

 

A hirdetmény módosítását az alábbiak indokolják: 

 a 2017. évi infláció - a fogyasztó árakban bekövetkező emelkedés -, amelynek mértékével a 
megjelölt díjak emelkednek, valamint 

 az egyes akciósan meghirdetett kedvezmények meghosszabbítása. 
 
Jelen Hirdetmény hatályba lépésével a jövőre nézve hatályát veszíti a „Hirdetmény a Simple kártyáról” 
című 2017. szeptember 05-től hatályos Hirdetmény, és a jelen Hirdetményben közzétett 
módosításokkal érintett valamennyi rendelkezés. 

 

 

OTP BANK NYRT.       Közzététel: 2018.február 13. 

 

                                                 
1 A díj akciósan elengedésre kerül, melyet a Bank visszavonásig, de legkésőbb 2019.02.28-ig biztosít. 


