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SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK 

WORLD JUDO TOUR Prepaid Kártyát igényelhet:  

 Nemzetközi Judo Szövetség (továbbiakban: IJF) 
 
Kártyabirtokos lehet az a legalább 14. életévét betöltött természetes személy (devizakülföldi vagy 
devizabelföldi), aki  

 a WORLD JUDO TOUR versenysorozaton díjazásban részesülő nyertes sportoló, 

 a WORLD JUDO TOUR versenysorozaton díjazásban részesülő nyertes sportoló edzője, 

 az IJF személyzetének tagja. 
 
A kártyabirtokos kizárólag Függő ügynök jelenlétében írhatja alá a kártyaszerződést és veheti át a 
kártyát a PIN borítékkal együtt. 
 

A KÁRTYÁKHOZ TARTOZÓ DÍJAK 

A kártya csomagdíja a befizetett összeg nagyságától függ. A csomagdíj magába foglalja a kártya 
rendelkezésre bocsátásának és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjaknak a költségét. A kártyával 
végzett tranzakciókért külön díjakat nem számít fel a Bank. 
 
Kártya csomagdíja a befizetett összegtől függően: 

 

Csomagdíj:   

500 USD-ig 15 USD 

500-1000 USD-ig 25 USD 

1000-2000 USD-ig 45 USD 

2000 USD felett  15 USD + 1,5% 

Zárlati díj/hó: 2 USD 

 
Zárlati díjat a Kártya lejárata után akkor számít fel a Bank, ha a Prepaid számlán maradványösszeg 
van. 
 
Érintőkártya limit/Pénztárca limit: 
A Pénztárca limit összege országonként eltérő, Magyarországon 5.000 Ft. A limit nem módosítható. 

SZOLGÁLTATÁS 

I. OTPdirekt telefonszámai: 
Az OTPdirekt telefonszámai: 

Vezetékes telefonról:               +36-1/366-6666                         
Mobiltelefonról:                                              

a) Telenor:                      +36-20/366-6666 
b) Magyar Telekom:        +36-30/366-6666 
c) Vodafone:                   +36-70/366-6666 

 
II. HelpDesk telefonszámai: 
A HelpDesk telefax száma:  +36-1/366-2444 
A HelpDesk telefonszámai: 

Vezetékes telefonról:                +36-1/366-6000                                    
Mobiltelefonról:                                              

a) Telenor:                        +36-20/366-6000            
b) Magyar Telekom:          +36-30/366-6000 
c) Vodafone:                   +36-70/366-6000 

 
A HelpDesk szolgáltatás igénybevétele díjtalan. 
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VEGYES RENDELKEZÉSEK 

A WORLD JUDO TOUR Prepaid Kártya érvényessége a kibocsátástól számított 4 év. Az 
érvényesség lejáratának dátuma a kártya előlapján hó/év bontásban megjelenítésre kerül. 
A Kártyabirtokos reklamációt nyújthat be bármely OTP bankfióknál, a reklamacio@otpbank.hu e-mail 
címen, vagy a HelpDesk telefonszámán. A reklamáció benyújtható a vitatott tranzakció vagy esemény 
napjától számított 30 napon belül, vagy jogvesztő határidővel a későbbiekben, a szerződés 
megszűnése előtt. A reklamált összeg az eljárás lefolytatása után, csak jogos reklamáció esetén kerül 
a számlán jóváírásra.  
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Hirdetmény 2017. április 20-án lép hatályba. 
 

OTP Bank Nyrt.        
Közzététel: 2017. április 20. 

 


