HIRDETMÉNY

A külföldi fizetőeszközök forgalmazásáról
Érvényes: 2018. december 4-től

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.

PÉNZVÁLTÁSRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az Adatkezelőnek a lakossági ügyfelek pénzváltási szolgáltatása során végzett adatkezelésére vonatkozó
tájékoztatást a jelen Adatkezelési Tájékoztató és az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának
adatkezelésre vonatkozó 5. sz. mellékletében szereplő Általános Adatvédelmi Tájékoztató (továbbiakban:
Általános Adatvédelmi Tájékoztató) tartalmazza, A jelen Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatvédelmi
Tájékoztató kiegészítése, a lakossági ügyfelek pénzváltási szolgáltatása során végzett adatkezelés feltételeinek
pontosítása. A Jelen Adatkezelési Tájékoztatót az OTP Bank Nyrt. Általános Adatvédelmi Tájékoztatójával együtt
kell alkalmazni.
1. Az adatkezelők és elérhetőségeik
1.1. Az adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Postacíme: OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest
E-mail címe: informacio@otpbank.hu
Telefonszáma: (+36 1/30/20/70) 3 666 666
Honlap: www.otpbank.hu
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők:
Neve: Dr. Asztalán Csaba
Postacíme: 1131 Budapest, Babér utca 9.
E-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu
2. Az érintettek adatainak kezelése
2.1. Az érintettek köre
Az Adatkezelő pénzváltási szolgáltatás nyújtása során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban:
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Érintett) személyes adatait kezelik:
a) Pénzváltást igénylő személy
2.2. A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő a pénzváltás során az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 2. pontjában meghatározott
adatcsoportokon felül az alábbi adatcsoportokba tartozó adatokat kezel az Érintettekről:
a) A pénzváltással kapcsolatos adatok
A pénzváltás során kezelt adatok pontos körét a jelen Hirdetmény, valamint a pénzváltás teljesítése során
keletkezett egyéb dokumentumok tartalmazzák.
2.3. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott adatokat az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 3. pontjában
meghatározott célokon felül a következő célokból, illetve az ott meghatározottakhoz képest az alábbi
kiegészítések szerint kezeli:
a) A pénzváltási igény teljesítése
2.4. Az adatkezelés jogalapjai
Az Adatkezelő a pénzváltás során az Érintettek adatait az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 4. pontjában
felsorolt alábbi jogcímek alapján kezeli.
2.4.1. A pénzváltásra irányuló szerződés megkötésének előkészítése, szerződés teljesítése
Az adatkezelő pénzváltás során megadott személyes adatokat a Szerződés megkötésének
előkészítése, és a szerződés teljesítése céljából, beleértve a Szerződésből eredő jogok, követelések
érvényesítését, jogi igények előterjesztését is, kezeli.
A pénzváltás részletes feltételeit a jelen Hirdetmény rögzíti.
A fenti cél elérése érdekében az Adatkezelő különösen:
• a természetes személyazonosító adatok alapján az Érintettet azonosítja, a pénzváltás
előkészítése keretében
• az Érintett elérhetőségi adatait a pénzváltás előkészítése és teljesítése során történő
kapcsolattartás céljából kezeli
2.4.2. Kötelező adatkezelés
Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 7. pontjában
meghatározott jogszabályi kötelezettségeken felül más jogszabályi kötelezettségek teljesítése
céljából nem kezel.
Az Adatkezelő jelen adatkezelés kapcsán nem folytat az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 7.
pontjában írt jogszabályok közül a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvény alapján, illetve
közösségi, valamint állami támogatáshoz közvetítéséhez szükséges jogszabályok szerinti
adatkezelést.
2.5. Az adatok megőrzésének ideje
A pénzváltási szolgáltatás nyújtásával összefüggésben kezelt adatok megőrzési idejére az Általános
Adatkezelési tájékoztató 5-9. pontjaiban foglaltak az irányadóak.
A Hirdetmény módosítását az alábbi változások tették indokolttá:
• Hirdetmény kiegészítése az adatkezelési tájékoztatóval.
Jelen Hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2017. szeptember 29-én közzétett és 2017.
szeptember 30-tól hatályos A külföldi fizetőeszközök forgalmazásáról szóló Hirdetmény.
A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.
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