
 

 

ESETI MEGHATALMAZÁS 

FIZETÉSI SZÁMLA SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 

 

Alulírott,  

 

Családi és utónév:............................................................................................................................................... 

Születési családi és utónév:................................................................................................................................. 

Születési hely, időpont:........................................................................................................................................ 

Anyja születési családi és utóneve: .................................................................................................................... 

Lakóhely: .............................................................................................................................................................. 

Személyi azonosító okmány típusa, száma:......................................................................................................... 

(a továbbiakban: Meghatalmazó) 

ezennel meghatalmazom 

Családi és utónév: ............................................................................................................................................... 

Születési családi és utónév: ................................................................................................................................ 

Születési hely, időpont: ........................................................................................................................................ 

Anyja születési családi és utóneve: ..................................................................................................................... 

Lakóhely: .............................................................................................................................................................. 

Személyi azonosító okmány típusa, száma: ........................................................................................................ 

(a továbbiakban: Meghatalmazott) 

hogy  

az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon) előtt,  

a nevemen vezetett, ..............................................................1  számú fizetési számla-szerződéssel kapcsolatban 

az alábbi módosítások ügyében nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon: 

 Egyéb információk a szerződés-módosításhoz2 

számlakonstrukció váltás3 

 

............................................................................................ 

törvényes képviselő lekapcsolása4 

 

............................................................................................ 

 
1 Kérjük feltüntetni a fizetési számla számát. 
2 Kérjük pontosan megjelölni, hogy a meghatalmazott jogosultsága a szerződéssel kapcsolatban mire terjed ki (pl: milyen 
számlakonstrukciót, alszámlát, kedvezményelemeket, kivonat elérési módot igényel, folyószámlahitel mértékét mekkora 
összegre szeretné módosítani, stb.)  
OTP Direkt szerződésmódosítás kizárólag személyesen bankfiókban vagy az informacio@otpbank.hu-n 
kezdeményezhető. 
3 Smart számlacsomagra/számlacsomagról történő számlakonstrukció váltás esetén a számlához tartozó folyószámlahitel 
újrabírálásával együttesen. 
4 Csak abban az esetben, ha 18. évét még be nem töltött számlatulajdonos jogilag cselekvőképessé válik. 

mailto:informacio@otpbank.hu-n


kedvezményelemek igénylése / 

lemondása5 

 

 

............................................................................................ 

számlakivonat elérés módjának 

módosítása 

 

.......................................................................................... 

érzékeny számlaszolgáltatás 

igénybevétele / lemondása 

 

........................................................................................... 

alszámlák (pl. webKÁRTYA számla, 

megtakarítási számla) igénylése/ 

megszüntetése 

........................................................................................... 

Smart alszámlák (Smart 

takarékszámla, Smart devizaszámla, 

webKÁRTYA számla) igénylése / 

megszüntetése6 

........................................................................................... 

értékpapírszámla igénylése / 

megszüntetése 

 

............................................................................................ 

költségviselő számla módosítása 

 

........................................................................................... 

lakossági betéti főkártya igénylése  Kártya típusa:................................................................... 

Kártyára írandó név:......................................................... 

ATM limit..................................Ft/nap vagy EUR/nap7 

Vásárlási limit: ...........................Ft/nap vagy EUR/nap7 

Virtuális vásárlási limit: .....................Ft/nap vagy 

EUR/nap7 

Internetes biztonsági kód: .............................................. 

Internetes biztonsági kódhoz kapcsolódó 

mobiltelefonszám:............................................................ 

Külföldi használat korlátozása8 :....................................... 

Átvétel helye9 : .................................................................. 

Értesítés elkészült kártyáról és cserekártyáról10 :................ 

 
5 Munkáltatói, munkavállalói ajánlat, Bizalom ajánlat és családi kedvezmény meghatalmazás útján nem igényelhető és 
nem lemondható. 
6 A Smart számlacsomag kötelező eleme min, 2, max. 5 Takarékszámla, kérjük az igénylésnél, megszüntetésnél ezt 
figyelembe venni. 
Ha a Smart Devizaszámlához kapcsolódik kártya, a Devizaszámla csak a kártya leadásával együtt szüntethető meg. 
7 Forintban vezetett számlához igényelt betéti kártya esetén a limitek forintban, euróban vezetett számlához igényelt 
betéti kártya esetén a limitek euróban értendők. A beállítható limiteket az igényelt lakossági betéti kártyára vonatkozó 
mindenkor hatályos hirdetmények tartalmazzák. 
8 Beállítható korlátázások ATM és POS használatra: „Világszerte használható” vagy „Csak Európában (EU és egyes 
országok) használható” vagy „Csak Magyarországon használható” 
9 Melyik bankfiókban veszi át a kártyát és a PIN borítékot. 
10 Az elkészült kártyáról vagy cserekártyáról az igényléskor értesítés küldése: értesítés kér a megadott 
mobiltelefonszámra sms-ben vagy a megadott e-mail címre e-mailben vagy nem kér értesítést. 



Mobiltelefonszám: .............................................................. 

E-mail cím: ......................................................................... 

lakossági betéti társkártya igénylése 

(amennyiben a forintban vezetett 

fizetési számlának egy tulajdonosa 

van) 

Kártya típusa:...................................................................... 

Kártyára írandó név:........................................................... 

ATM limit: ................................................................ Ft/nap 

Vásárlási limit:.......................................................... Ft/nap 

Virtuális vásárlási limit:............................................. Ft/nap 

Internetes biztonsági kód: ................................................. 

Internetes biztonsági kódhoz kapcsolódó 

mobiltelefonszám: ............................................................. 

Külföldi használat korlátozása8:.......................................... 

Átvétel helye9 :.................................................................... 

Értesítés elkészült kártyáról és cserekártyáról10: 

............................................................................................ 

Mobiltelefonszám: .............................................................. 

E-mail cím: ........................................................................ 

betéti kártya visszaszolgáltatása vagy 

letiltása 

betéti kártya száma:............................................................ 

másodlagos számlaazonosítók 

regisztrációja /törlése/ felülvizsgálata 

......................................................................................... 

rendelkezésre jogosultak másodlagos 

számlaazonosító kezelésére 

vonatkozó jogosultsági beállításainak 

módosítása 

.......................................................................................... 

díjmentes készpénzfelvételi 

nyilatkozat megtétele / visszavonása 

........................................................................................... 

számlaszüneteltetés igénybevétele / 

lemondása 

 

.......................................................................................... 

 

A jelen meghatalmazás az OTP Bank Nyrt-hez eljuttatott írásbeli visszavonásáig érvényes. 11 

Keltezés helye, ideje:................................................ 

                  

                                                                                          ………………………………………..… 

       Meghatalmazó (aláírás) 

 

 
11 Az OTP Bank Nyrt. jogosult a 30 napnál régebben kelt meghatalmazás visszautasítására. Részletes szabályok: 
Általános Üzletszabályzat III. fejezet 



Előttünk, mint tanúk előtt12: 

Családi és utónév (olvasható):    Családi és utónév (olvasható): 

Lakcím (olvasható):     Lakcím (olvasható): 

Aláírás:       Aláírás: 

 

 
12 Az OTP Bank Nyrt. az adott ügylet sajátos jellege, valamint ügyfelei védelme érdekében jogosult a meghatalmazás 
közokiratba/külföldön kiállított okirat esetén konzuli tanúsítványba foglalását kérni. Részletes szabályok: Általános 
Üzletszabályzat II. fejezet 
 


