
 

 

Hitelkártya igényléséhez szükséges dokumentumok 

Kérjük, hogy a hitelkártya igényléshez szíveskedjen magával vinni az alábbi okmányokat! 
 
Elsődleges azonosító dokumentumok  

 érvényes, magyar hatóság által kiállított személyi igazolvány vagy személyazonosító 

igazolvány és lakcímkártya, 

 ha a személyi igazolványban jelezve van, hogy abból a lakcím kivezetésre került, a 

lakcímkártya bemutatása kötelező. 

Amennyiben Ön nem rendelkezik érvényes, magyar hatóság által kiállított személyi 

igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal, akkor: 

 érvényes magyar hatóság által kiállított útlevél és lakcímkártya, vagy  

 érvényes magyar hatóság által kiállított kártya formátumú (fényképes) vezetői engedély, 

amelyben állampolgársága magyarként (HUN) került megjelölésre és lakcímkártya.  

A lakcímkártya csak magyarországi állandó lakcímre kiállított, azt igazoló hatósági 

igazolvány lehet.  

 legalább 3 hónapja vezetett lakossági folyó/bankszámla bármely hazai banknál, az 

alábbiak szerint: 

Ha Ön rendelkezik legalább 3 hónapja az OTP Banknál vezetett lakossági 

folyó/bankszámlával és 

Ön alkalmazott 

 bankszámla múlt igazolására egyéb dokumentum, valamint munkáltatói 

jövedelemigazolás bemutatása nem szükséges 

Ön nyugdíjas 

 a főigénylő nyugdíjas igazolványa (egyéb dokumentum bemutatása nem szükséges) 

Ön egyéni vállalkozó vagy egyéni cég vagy szellemi szabadfoglalkozású vagy 

őstermelő vagy kistermelő vagy családi gazdálkodó vagy egyszemélyes ügyvédi iroda 

tulajdonosa vagy egyszemélyes végrehajtó iroda tulajdonosa   

 az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó NAV jövedelemigazolás (az OTP Bank kéri be a 

NAV-tól) 

 egyéni vállalkozó, egyéni cég és szellemi szabadfoglalkozású esetén vállalkozói 

igazolvány vagy a tevékenység folytatására kiadott engedély 

 őstermelő, kistermelő és családi gazdálkodó esetén őstermelői igazolvány,  

 egyszemélyes ügyvédi iroda tulajdonosa és egyszemélyes végrehajtó iroda tulajdonosa 

esetén kamarai tagságot igazoló dokumentum. 

amennyiben Ön más társas vállalkozás tulajdonosa (Kft., Zrt., Nyrt.) vagy Kkt. vagy Bt. 

bel- vagy kültagja 

 bankszámla múlt és a jövedelem igazolására egyéb dokumentum bemutatása nem 

szükséges 



 

 

Ha Ön rendelkezik legalább 3 hónapja vezetett lakossági folyó/bankszámlával bármely más 
hazai banknál és 

Ön alkalmazott 

 utolsó háromhavi bankszámlakivonat (ebben az esetben munkáltatói jövedelemigazolás 

bemutatása nem szükséges) 

vagy 

 utolsó kéthavi bankszámlakivonat  

 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás 

Ön nyugdíjas  

 nyugdíjas igazolvány vagy adott év eleji Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiküldött 

jogcím részletező vagy 30 napnál nem régebbi Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított 

igazolás 

 utolsó havi bankszámlakivonat, amely a nyugdíjátutalást igazolja vagy adott év eleji 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiküldött jogcím részletező vagy 30 napnál nem 

régebbi Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolás (ezen utóbbi két dokumentum 

csak abban az esetben fogadható el a nyugdíj összegének igazolására, ha nem ezen 

dokumentumok kerültek az előző pont alapján a törzsszám igazolásaként benyújtásra). 

Ön egyéni vállalkozó vagy egyéni cég vagy szellemi szabadfoglalkozású vagy 

őstermelő vagy kistermelő vagy családi gazdálkodó vagy egyszemélyes ügyvédi iroda 

tulajdonosa vagy egyszemélyes végrehajtó iroda tulajdonosa 

 az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó NAV jövedelemigazolás (ezt az OTP Bank kéri be a 

NAV-tól)  

 utolsó kéthavi bankszámlakivonat 

 egyéni vállalkozó, egyéni cég és szellemi szabadfoglalkozású esetén vállalkozói 

igazolvány vagy a tevékenység folytatására kiadott engedély, 

 őstermelő, kistermelő és családi gazdálkodó esetén őstermelői igazolvány,  

 egyszemélyes ügyvédi iroda tulajdonosa és egyszemélyes végrehajtó iroda tulajdonosa 

esetén kamarai tagságot igazoló dokumentum. 

amennyiben Ön más társas vállalkozás tulajdonosa (Kft., Zrt., Nyrt.) vagy Kkt. vagy Bt. 

bel- vagy kültagja 

 utolsó háromhavi bankszámlakivonat  

vagy 

 utolsó kéthavi bankszámlakivonat vagy az utolsó havi bankszámlakivonat és a 

számlaszerződés másolata 

 az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó NAV jövedelemigazolás (ezt az OTP Bank kéri be a 

NAV-tól) vagy utolsó kéthavi bankszámlakivonat 


