Az OTP Bank Nyrt. „Még egy ok az érintéses vásárlásra” című promóciójának hivatalos
Részvételi szabályzata
1. A lebonyolításban részt vevő szervezetek
1.1. OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585, a
továbbiakban: „Szervező”)
2. Részvételi feltételek
2.1. A garantált ajándékért (a továbbiakban: „Garantált ajándék”) folyó promócióban (a továbbiakban:
„Promóció”) részt vehet minden 18. életévét betöltött, érvényes személyazonosító igazolvánnyal
rendelkező, Magyarországon adózó, belföldi lakóhellyel rendelkező, a 2.3. pontban meghatározott
személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”), aki az
alábbi feltételeknek együttesen megfelel:
2.1.1. rendelkezik a Szervező által saját nevére kibocsátott, „Mastercard”, „Maestro”, vagy Visa
típusú lakossági betéti kártyával (a továbbiakban: „Bankkártya”). A Promócióban a következő
főkártyák vesznek részt:
• Mastercard Online Smart kártya
• Mastercard Online Junior kártya
• Mastercard Online Junior Sajátkártya
• Maestro kártya
• Mastercard Privát Banki Limited Edition kártya
• Mastercard Online kártya
• Mastercard Online Sajátkártya
• Mastercard Online PTE Junior kártya
• Mastercard Online Next kártya
• Multipont Mastercard Prémium kártya
• Multipont Mastercard Prémium OKÉ kártya
• Multipont Maestro PayPass kártya
• Multipont Mastercard Online kártya
• Mastercard Online Jump kártya
• Mastercard Online ISIC kártya
• Mastercard Online ISIC Junior kártya
• Mastercard Standard kártya
• Mastercard Standard OKÉ kártya
• Mastercard Standard Sajátkártya
• Lakossági Mastercard Devizakártya
• Visa Online kártya
• Visa Classic
2.1.2. A promóciós időszakban az 2.1.1. pontban felsorolt valamely Bankkártyájával az 2.1.6. pontban
meghatározott sikeres tranzakciót végez érintéssel vagy Mastercard és Maestro kártya esetén
érintéses mobilfizetéssel.
2.1.3. A jelen kampányról e-mailben előzetesen értesült, tehát korábban hozzájárult a marketingcélú
megkeresésekhez.
2.1.4. Bankkártyáját 2021. január 1. 00:00 óta nem használta
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2.1.4.1. Magyarország területén, vagy külföldön áru vagy szolgáltatás ellenértékének tényleges
megfizetésére a Bankkártya érintéses, vagy kontaktusos (chipes vagy mágnescsíkos) funkciójával, vagy
2.1.4.2. a Mastercard, vagy Maestro típusú Bankkártya Simple by OTP, vagy Apple Wallet
alkalmazásában digitalizált változatával érintéses mobilfizetésre, vagy
2.1.4.3. ATM-en keresztül, a Magyar Posta hivatalaiban, egyéb beváltóhelyeken, vagy bankfiókban
lebonyolított érintéses, vagy kontaktusos készpénzfelvételre, vásárlásra.
2.1.5. A Bankkártyához tartozó szerződés legalább 2021. december 31-ig érvényes és hatályos,
valamint a Bankkártya aktív ugyanezen időtartam alatt és a Bankkártyához tartozó fizetési
számlán nem keletkezik a Promóció időtartama alatt fizetési hátralék.
2.1.6. A promóciós időszakban Bankkártyájával legalább 1 db tranzakciót végez érintéssel, vagy
Mastercard, vagy Maestro típusú kártya esetén érintéses mobilfizetéssel (a továbbiakban
együttesen: „Tranzakció”).
A Promóció tekintetében sikeres Tranzakciónak minősül, ha a Résztvevő a saját nevére szóló
Bankkártyáját Magyarország területén vagy külföldön áru vagy szolgáltatás ellenértékének tényleges
megfizetésére használta a Bankkártya érintéses vagy a Mastercard, vagy Maestro típusú Bankkártya
Simple by OTP, vagy Apple Wallet alkalmazásban digitalizált változatával érintéses mobilfizetési
tranzakciót hajt végre. Szervező nem tekinti érintéses, vagy érintéses mobilfizetési tranzakciónak a
készpénzfelvételt (ATM-en keresztül, a Magyar Posta hivatalaiban, egyéb beváltóhelyeken vagy
bankfiókban lebonyolított készpénzfelvételeket). Minden esetben kizárólag a Promóció
kezdőidőpontja (2021. július 22. 00:00) és záróidőpontja (2021. szeptember 20. 23:59) közötti
időszakban végzett, sikeres Tranzakciók vehetnek részt a Promócióban.
2.2. A Promócióban való részvétel regisztrációhoz nem kötött, a Promócióban minden, a 2.1.1. pontban
felsorolt Bankkártyával rendelkező kártyabirtokos automatikusan részt vesz, aki a Promóció ideje alatt
sikeres Tranzakciót végez, és megfelel a 2.1. pontban meghatározott feltételeknek. A Résztvevők a
Garantált ajándékért folyó Promócióban Bankkártyájukkal végzett Tranzakció időpontjával vesznek
részt.
2.3. A Promócióból ki vannak zárva Szervező, a Promóció lebonyolításában közvetlenül résztvevő
dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
2.4. Szervező kizárólag azokat a Tranzakciókat tekinti érvényesnek, amelyek a Bankkártyához tartozó
fizetési számlán terhelésre kerülnek.
2.5. A Tranzakciókat a Részvételi szabályzat feltételeinek teljesítése végett Szervező megvizsgálhatja,
és amennyiben azok, illetve a Résztvevő bármely okból nem felel meg a Részvételi szabályzat
feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Promócióból kizárhatja.
3. A Promóció időtartama
A Promóció 2021. július 22. 00:00 órától visszavonásig, de legkésőbb 2021. szeptember 20. 23:59-ig
tart.
4. A Promóció menete
4.1. 2021. július 22-én Szervező meghirdeti a „Még egy ok az érintéses vásárlásra” című promóciót.
4.2. A Promócióban egy Résztvevő maximum 1 db Garantált Ajándékra lehet jogosult, abban az esetben
is, ha a 2.1.1. pontban felsorolt kártyák közül többel vesz részt a Promócióban.
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4.3. Szervező a 2021. július 22. és 2021. szeptember 20. tartó időszak alatt minden sikeres Tranzakciót
végző Résztvevőt díjaz, amennyiben megfelel a jelen szabályzat szerinti feltételeknek.
5. A Promócióban megszerezhető Garantált ajándék
5.1. A Promóció ideje alatt a 2.1 pontban meghatározott betéti kártyával végzett legmagasabb
összegű sikeres vásárlási Tranzakció 10%-a, de maximum 500 Ft összegű egyszeri utólagos
pénzvisszatérítés.
6. Garantált ajándékra jogosult Résztvevők megállapítása, értesítése és Pénzvisszatérítés
jóváírása
6.1. Az 5. pontban meghatározott Garantált ajándékra jogosult Résztvevők a Szervező rendszerében
megjelenő Tranzakciók adatai alapján kerülnek kiválasztásra.
6.2. A jogosult Résztvevőket a Szervező a feltételek teljesülésének ellenőrzését és a Promóció lezárását
követő 20 (húsz) munkanapon belül állapítja meg.
6.3. A Promóció ideje alatt megszerezhető Pénzvisszatérítést a Szervező a Garantált ajándékra
jogosult Résztvevők részére legkésőbb 2021. december 15-ig jóváírja a Résztvevő Tranzakcióhoz
használt Bankkártyájához tartozó fizetési számláján.
6.4. Szervező a Pénzvisszatérítést 2021. december 15-ig legfeljebb két alkalommal kísérli meg a
Résztvevő Bankkártyájához tartozó fizetési számlájára jóváírni. A Garantált ajándékra jogosult
Résztvevő köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Pénzvisszatérítés átutalásra kerüljön a
Részvételi szabályzat feltételei alapján. Ha a fentiek szerinti együttműködési kötelezettségének a
Résztvevő nem tesz eleget, és így a Pénzvisszatérítés átutalása meghiúsul, úgy ezen körülmény
Szervező terhére nem értékelhető. Szervező a Pénzvisszatérítés átadására újabb, a feltételektől eltérő
lehetőséget nem tud biztosítani.
6.5. Szervező a Garantált ajándékra jogosult Résztvevőket legkésőbb a Promóció befejezését követő 20
munkanapon belül SMS-üzenetben értesíti. Amennyiben a Résztvevő mobiltelefonszáma Szervező
nyilvántartásában nem elérhető vagy az üzenetküldés sikertelen, Szervező a Résztvevőt más csatornán
keresztül nem értesíti.
6.6. Lakossági Mastercard Devizakártyával végrehajtott Tranzakció esetében, a kártyához tartozó
devizaszámlára a Pénzvisszatérítés összege a Pénzvisszatérítés jóváírás napján érvényes első,
Szervező honlapján közzétett deviza eladási árfolyamon kerül átutalásra.
7. Adózás
7.1. A 2. pontban írt Pénzvisszatérítés után az adó- és járulékkötelezettséget Szervező fizeti meg az
Adóhatóság felé, a pénzvisszatérítésre jogosult magánszemélyeknek nincs bevallási és befizetési
kötelezettségük.
8. Általános rendelkezések
8.1. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a Részvételi szabályzat feltételeinek, úgy
Szervező az érintett Résztvevőt a Játékból indoklás nélkül kizárhatja. Amennyiben a Résztvevő a
részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal
kapcsolatban kifogást emel, a Promócióból kizárásra kerül.
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8.2. A részvételi feltételeket tartalmazó Részvételi szabályzatot Szervező a
www.otpmindennap.hu/erintesesfizetes weboldalon teszi közzé. Szervező a Promóció teljes időtartama
alatt biztosítja a Részvételi szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.
8.3. Szervező a Promócióval kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolását az
informacio@otpbank.hu címen biztosítja.
8.4. A Garantált ajándékot a 2.1. pontban foglalt feltételek teljesítése esetén Szervező biztosítja. A
Pénzvisszatérítés átadásával (jóváírásával) felmerülő költségeket Szervező viseli.
8.5. A Promóció szervezői nem vállalnak felelősséget a tőlük független, a kártyarendszerek
sajátosságaiból, azok összekapcsolódásából, a kártyaleolvasók típusából és azok állapotából eredő
késedelmekért a Promóció során.
8.6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés, vagy ezek
gyanúja, a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartás esetén a
Promócióból bárkit indoklás nélkül kizárjanak. Szervező a Résztvevőnek a Promócióból való kizárását a
Promóció bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárására okot adó információ a tudomására
jut.
8.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Részvételi szabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztassa, illetőleg a Promóciót visszavonja. Az esetleges megváltoztatásról, illetve visszavonásról
Szervező emailben nyújt tájékoztatást.
8.8. A Szervező a rajta kívül álló okokból bekövetkező, a weboldal futási felületén felmerülő olyan
meghibásodásokért, amelyek a weboldal működésének átmeneti, időszakonként visszatérő, vagy
végleges leállását, szünetelését, illetve a weboldal céljának elérését akadályozó, illetve meghiúsító
egyéb körülmények bekövetkezését eredményezik, semmilyen módon nem felel. A Promócióban való
részvétellel a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma,
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia
függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, Szervezőn kívülálló tényező, mint
például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, a szerver
meghibásodása, leállása, beállításai, a szerveridő, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a
lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben
írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem
tartoznak. A szerveridő a Promóció futását biztosító számítástechnikai eszközön beállított idő.
9. Adatvédelemi tájékoztatás
9.1. A Promócióval kapcsolatos adatvédelmi szabályokat jelen fejezet, valamint a releváns Adatkezelési
tájékoztatók tartalmazzák.
A Promócióban való részvétel és adatszolgáltatás a szerződéskötéskor megadott csoporttagi
nyilatkozathoz való hozzájárulás és a szerződéskötéssel egyidejűleg elfogadott mindenkor hatályos
Betéti kártya Üzletszabályzat és a hozzá kapcsolódó Kiegészítő Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak
alapján történik. A Promóció során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező abból a célból kezeli és
dolgozza fel, hogy a Promócióhoz kapcsolódó Garantált ajándékot biztosítani tudja.
9.2. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés és adatfeldolgozás a hatályos jogszabályi rendelkezések,
így különösen az Általános Adatvédelmi rendelet és az Infotv. megtartásával történik.
9.3. A Résztvevő – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
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kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az
adathordozhatósághoz való jogával.
9.4. Az adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., Cg. 01-10041585; postacíme: OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest; e-mail címe: informacio@otpbank.hu;
telefonszáma: (+36 1/20/30/70) 3 666 666; honlap: www.otpbank.hu).
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselő neve: Gázmár Zoárd (postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9.; email címe: adatvedelem@otpbank.hu).
9.5. A Résztvevő az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén
panasszal fordulhat az adatkezelőhöz az alább meghatározott elérhetőségeken:
informacio@otpbank.hu; 06 1 366 6666.
A Résztvevő továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is
(http://naih.hu/; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9..; Telefon: +361-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
A Résztvevőnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós
tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni. Az adatkezelővel szemben bíróság előtt
is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. A Résztvevő a
pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.
Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található:
http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben a Résztvevő szokásostartózkodási helye az Európai Unió
mástagállamában van, akkor a per a szokásostartózkodási hely szerintitagállam hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.
Budapest, 2021.07.22.
OTP Bank Nyrt.
Szervező
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