HIRDETMÉNY
A PREPAID (MEGLEPETÉS) KÁRTYÁKRÓL
2014. március 1. előtt kötött szerződések esetében
A hatályba lépés napja: 2019. március 01.

(A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók)
1. oldal

SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK
A Hirdetmény a 2014. március 01. előtt kötött szerződésekre vonatkozó díjakat, költségeket
tartalmazza. Jelen Hirdetményben található kondíciókkal új terméket már nem bocsát ki a Bank.
Prepaid Kártyát igényelhet:
- Jogi személy,
- Jogi személyiség nélküli vállalkozás,
- Önkormányzat,
- Önkormányzat szerve,
- Egyéb szervezet,
- Egyéni vállalkozó,
(Együtt: vállalkozói és önkormányzati üzletág ügyfélköre), aki a Bank által meghatározott pénzügyi
feltételeknek megfelel.
A Kártyabirtokos minden esetben 14. életévét betöltött természetes személy lehet, akinek a Kártya
átvételét követően annak aktiválása céljából a Bank fiókjában a Prepaid Kártya szerződést meg kell
kötnie.
18 év alatti Kártyabirtokos részére maximum 100.000 Ft helyezhető el egy Prepaid Kártyára.
BANKKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK
Zárlati díjat a kártya lejárata után akkor számítja fel a Bank, ha a Prepaid számlán maradványösszeg
van.
Zárlati díj:

545 Ft/hó

A Banktól írásban kért bizonylat beszerzés költségei:
• másolat:
• eredeti példány:
• szállodák, utazási irodák, szórakoztatóipari egységek bizonylata:

316 Ft /bizonylat,
1 054 Ft /bizonylat,
4 215 Ft /bizonylat.

SZOLGÁLTATÁS
I. OTPdirekt
Az OTPdirekt telefonszámai:
Vezetékes telefonról:
Mobiltelefonról:
a) Telenor:
b) Magyar Telekom:
c) Vodafone:
II. HelpDesk
A HelpDesk telefax száma:
A HelpDesk telefonszámai:
Vezetékes telefonról:
Mobiltelefonról:
a) Telenor:
b) Magyar Telekom:
c) Vodafone:

+36-1/366-6666
+36-20/366-6666
+36-30/366-6666
+36-70/366-6666
+36-1/366-2444
+36-1/366-6000
+36-20/366-6000
+36-30/366-6000
+36-70/366-6000

A HelpDesk szolgáltatás igénybevétele díjtalan.
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2. oldal

VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. Az ATM készpénzfelvétel mértéke
Az ATM készpénzfelvétel mértékéről a mindenkor hatályos „A bankjegyek és érmék forgalmazásának
díjtételeiről” szóló Hirdetmény rendelkezik.
2. ATM-en keresztül végezhető vásárlási tranzakciók
Az OTP forinttöltésű ATM berendezésein keresztül végezhető
vásárlási tranzakciók díja:
2.1. Telefonkártya feltöltése
2.2. Számla kiegyenlítése

0 Ft

A bankkártyával történő készpénzfelvétel valutanemét minden esetben az adott ország szabályai
határozzák meg, Magyarországon ATM-ből bankkártyával forint felvételére van lehetőség. Kivétel: az
OTP Bank által üzemeltetett eurótöltésű ATM-ből euró felvételére van lehetőség.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen Hirdetmény a Prepaid Kártya szerződéssel és a Betéti Kártya Üzletszabályzattal együtt
érvényes.
A Hirdetmény módosítását a 2018. évi infláció - a fogyasztó árakban bekövetkező emelkedés indokolja, mely mértékével a megjelölt díjak emelkednek.
Jelen Hirdetmény hatályba lépésével a jövőre nézve hatályát veszti a „Hirdetmény a Prepaid
(Meglepetés) kártyákról 2014. március 1. előtt kötött szerződések esetében” című 2018. március 01jén hatályba lépett Hirdetmény és a jelen Hirdetményben közzétett módosításokkal érintett valamennyi
rendelkezés.
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