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PÉNZVÁLTÁS LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE 

 

1. Az OTP Bank azon forgalomképes külföldi fizetőeszközöket (valuta és csekk) vásárolja meg, illetve veszi át 
lakossági ügyfeleitől – a megvásárlásra, illetve az átvételre vonatkozó korlátozások figyelembevételével –, 
amelyekre nézve az OTP Bank valuta- illetve csekkárfolyamot jegyez, ezen belül adott fiókban forgalmazott 
valuták és csekkek köre egységenként eltérhet. Az OTP Bank egyes valutáknál korlátozza az érmevásárlást. 
A megvásárolható érmék valutanemét és címletét, az érme beváltása esetén felszámítható jutalék mértékét. A 
bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről c. Hirdetmény tartalmazza. A csekkek forgalmazásának 
díjtételei a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól c. Hirdetményben szerepelnek. 

2. Az OTP Banknak ki kell vonnia a forgalomból a sérült, csonka és – szennyezettség mértékétől függetlenül – a 
szennyezett bankjegyet. A sérült, hiányos, illetve egyes valutáknál a forgalomból kivont bankjegyeket – 
amennyiben azok még a megvásárolható kategóriába esnek – az OTP Bank az előző pontban hivatkozott 
Hirdetményben foglaltak szerinti jutalék levonása mellett vásárolja meg. A hamisgyanúsnak látszó külföldi 
fizetőeszközt az OTP Bank elismervény ellenében, térítés nélkül bevonja és az illetékes hatóságok egyidejű 
értesítése mellett a Magyar Nemzeti Bankhoz továbbítja. 

3. Az háromszázezer forintot elérő, illetve meghaladó pénzváltáskor, illetve ha a megbízás egy héten belül 
több tételből tevődik össze, amikor az ügyleti megbízások együttes értéke eléri az háromszázezer forintot, 
valamint összeghatártól függetlenül csekk forgalmazása esetén az ügyfél azonosítása Az OTP Bank Nyrt. 
ügyfél-azonosítási rendjéről c. Hirdetményben feltüntetett feltételek szerint történik. 

4. Az OTP Bank valutát, külföldi pénznemre szóló csekket a tranzakció teljesítésekor érvényes valuta-, vagy 
csekkvételi árfolyamon vásárolja meg, illetve valuta-, vagy csekkeladási árfolyamon értékesíti. Konverzió 
(külföldi fizetőeszköz átváltása másik pénznemű külföldi fizető eszközre) esetén az OTP Bank az átváltásra 
felajánlott fizetőeszközt valuta-, illetve csekkvételi árfolyamon számított forintértéken megvásárolja, majd 
forintfizetés ellenében az általa kiszolgáltatott fizetőeszközt valuta-, illetve csekkeladási árfolyamon értékesíti. 

5. Felhívjuk az Ügyfelek figyelmét, hogy a pénzváltás folyamata kamerával rögzítésre kerül, mely felvételt az OTP 
Bank 50 napig köteles megőrzi. 

 

 
 

 

A Hirdetmény módosítását az alábbi változások tették indokolttá: 

Ügyfél-azonosításhoz kötött összeghatár módosulása a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról rendelkezéseire tekintettel. 

A külföldi pénznemre szóló csekk megvásárlás speciális szabályait a továbbiakban az Üzletszabályzat a 
pénzforgalmi szolgáltatásról c. üzletszabályzat részletezi, jelen hirdetményből törlésre kerültek. 

Egyéb szövegezési pontosítások. 

A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre. 
 

 


