 OTP BANK Nyrt.
Hitelkártya számlaszám:

Kérelemszám:

A hitelszámlát vezető fiók címe/kódja:

Rendelésszám:

HITELKÁRTYA SZERZŐDÉS

mint
hitelező

mint Társkártya
birtokos

mint Hitelkártya
birtokos

Amely létrejött egyrészről
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely/dátum:
Személyazonosító okmány típusa, száma:
Állandó lakcím:
Levelezési cím:
valamint
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely/dátum:
Személyazonosító okmány típusa, száma:
Állandó lakcím:
Levelezési cím:
valamint

Állampolgársága:
Lakcímkártya száma:

Állampolgársága:
Lakcímkártya száma:

az OTP Bank Nyrt. (Budapest V. Nádor u. 16., cégjegyzék szám:01-10-041585, adószáma: 10537914-2-44) között, az alábbi feltételek
szerint:

Teljes név, ahogy a kártyán látni szeretné (max. 20 karakter):

Hitelkártya adatok

Készpénzfelvételi limit

Vásárlási limit

Hitelkártya típusa:
A minimum fizetendő összeg törlesztése lakossági bankszámláról beszedési megbízással történjen:
A teljes felhasznált hitelkeret törlesztése lakossági bankszámláról beszedési megbízással történjen:
Bankszámlaszám, ahonnan a hiteltörlesztés történik:
Kártya átvételének helye:
Tájékoztató SMS:

 Igen

 Igen
 Igen

 Bankfiók:
 Postázási cím:
 Nem

Társkártya adatok

Hitelkártyához PIN kódot választ?  Igen
 Nem
Aktiválja a Törlesztési biztosítást?  Igen
 Nem
Teljes név, ahogy a kártyán látni szeretné (max. 20 karakter):

Készpénzfelvételi limit

Hitelkártya típusa:
Hitelkártyához PIN kódot választ?  Igen
Kártya átvételének helye:

Bemutatott dokumentumok
listája

Vásárlási limit

 Nem

 Bankfiók:
 Postázási cím:

 Nem
 Nem

Hitelkeret adatai,
ügyfélminősítés eredménye

Szerződési feltételek

 OTP BANK Nyrt.
Hitelkártya számlaszáma:

Kérelemszám:

A hitelszámlát vezető fiók címe/kódja:

Rendelésszám:

1. Jelen szerződés kizárólag az elválaszthatatlan részét képező, Szerződő fél által igényelt hitelkártyára vonatkozó alábbi dokumentumokkal együtt érvényes:
a)
Hitelkártya Üzletszabályzat
b) Értesítő levél
c)
Hirdetmény a Hitelkártya termékről
2. A Szerződő fél jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a
a)
Fent említett dokumentumokat megismerte, az azokban foglaltakat ismeri és magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja.
b)
A szerződést ezen dokumentumok alapján írja alá.
A szerződésben közölt adatok valódiságáért felelősséget vállal.
3. A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. az ügyfélminősítés során határozza meg:
a)
az ügyfél kockázati besorolását
b)
a hitelkeret mértékét
c)
az ügyleti kamat mértékét
d)
a kockázati felár mértékét
A hitelkártya minden hónapban esedékes, mindenkori minimum fizetendő összegét a szerződésben megjelölt lakossági bankszámlámról kérem kiegyenlíteni.
Tudomásul veszem, hogy az OTP Bank Nyrt. a havonta esedékes mindenkori minimum fizetendő összeggel a fenti számú lakossági bankszámlámat, OTP Bank
Nyrt.-nél vezetett folyószámla esetén a havi zárást követő második munkanapon, idegen banknál vezetett bankszámla esetén a havi zárást követő hatodik napon
terheli meg.
Az OTP Bank Nyrt. által engedélyezett hitelkeret összege:

Ft, azaz

forint.

Hitelkártya számlaszám:
Az ügyfélminősítés során megállapított kockázati besorolás:
ügyleti kamat mértéke vásárlási tranzakció esetén:
ügyleti kamat mértéke készpénzfelvétel esetén:

A Teljes Hiteldíj Mutató értéke az Ön egyedi hitelkeretére vonatkozóan:

%
%

%

Aláírás és nyilatkozat

Az OTP Bank Nyrt.a számlatulajdonosról az alábbi személyi azonosító adatokat tartja nyilván: családi és utónév, születési név/leánykori családi és utónév, lakcím,
levelezési cím, születési hely és születési idő (év, hónap, nap), anyja neve, állampolgárság, személyazonosító okmány típusa, száma és betűjele, devizajogi
státusz, statisztikai státusz, gazdasági szektor, külföldi természetes személyekről az előbbiekben felsorolt adatok közül az azonosító okmány alapján
megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet.
A rendelkezésre bocsátott adatok kezelésének célja: a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítésének igazolása, az adatkezelő jogos érdekeinek
érvényesítése, a szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, kockázat-elemzés és értékelés, kapcsolattartás, az adatkezelés időtartama: a
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a jogviszony megszűnését követő 5. év vége. Adós és egyéb kötelezett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira - ideértve a
jogorvoslati lehetőséget is - az 2011. évi CXII. sz. törvény rendelkezései az irányadóak.
A Számlatulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a hitelkártya igénylésben, a szerződésben, az azokhoz kapcsolódó dokumentumokban és okiratokban feltüntetett
személyes adatait az OTP Bank Nyrt. a fenti előírásoknak és céloknak megfelelően és az 2011. évi CXII. sz. törvény, valamint az OTP Bank Nyrt. Hitelkártya
Üzletszabályzatának rendelkezései szerint kezelje.
A hitelkérelem alapján létrejövő hitelszerződésre vonatkozóan jelenleg nem aktiválom a biztosítási fedezetet (inaktív státusz), de hozzájárulok ahhoz, hogy a
Bank az általam megkötött illetőleg a jövőben megkötésre kerülő hitelkártya szerződés(ek)hez kapcsolódóan megkeressen és felajánlja a biztosítási fedezet
aktiválását.
Fontos figyelmeztetés! A biztosítási jogviszony inaktív státusza alatt a biztosítottra vonatkozóan a biztosító kockázatviselése nem kezdődik meg (a
biztosítási fedezet hatálya nem terjed ki), ebből eredően a biztosítottra biztosítási díjat nem lehet áthárítani és biztosítási szolgáltatásra nem jogosult.

Kijelentem, hogy a hitelkártya ügylet során a saját nevemben/__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________(név, szül. hely, idő, anyja neve) nevében járok el.

Jelen szerződés az OTP Bank Nyrt. által történő aláírásának napján lép hatályba.

Kelt: ..............................................................................

Bank tölti ki!

................................................
Számlatulajdonos

................................................
Társkártya igénylő

Kelt: ..............................................................................
………………………..
OTP Bank Nyrt.

