
Az OTP Bank Nyrt. 

2019. július 1-től 2019. augusztus 31-ig tartó Nyári 4 havi 0%-os részletfizetési promóció 

hivatalos részvételi szabályzata 

1. Szervező 
OTP Bank Nyrt. (székhely: Budapest, 1051 Nádor utca 16., Cg.: 01-10-041585, bejegyezve a Fővárosi 
Törvényszék Cégbíróságán), továbbiakban Szervező. 

2. A promóció időtartama 
Promóciós időszak: 2019. július 1. 00.00 óra és 2019. augusztus 31. 24.00 óra között tart. 

3. Promóció leírása 
Nyári 4 havi 0%-os részletfizetés promóció 
A promócióban azon ügyfelek vehetnek részt, akiket az OTP Bank Nyrt. közvetlen megkeresés 
módszerével elektronikus DM levél útján tájékoztat a jelen „Nyári 4 havi 0%-os részletfizetés” 
promócióról. 

Ezen ajánlattal megkeresett ügyfelek a promóció időtartama alatt  

- Amennyiben aktiválják az Azonnali részletfizetési szolgáltatást, a Főkártyával végrehajtott, elszámolt, 
20.000 Ft-ot meghaladó, Azonnali részletfizetés igénybevételével végrehajtott, utazással kapcsolatos 
vásárlási tranzakció(ka)t (amennyiben az elfogadóhelyen a szolgáltatás kiválasztása lehetséges) 

és/vagy amennyiben az elfogadóhelyen a szolgáltatás kiválasztása nem lehetséges 

- a Fő és Társkártyával végrehajtott, elszámolt és Utólagos részletfizetésbe tett 20 000 Ft-ot meghaladó, 
utazással kapcsolatos vásárlási tranzakció(ka)t 

0% THM-mel, 4 havi egyenlő részletben fizethetik vissza úgy, hogy a részletfizetésbe tett összeg 4 
havi elosztásából adódó tört forintrészeket a Bank az utolsó hónapban korrigálja. 

Az Azonnali részletfizetési szolgáltatás aktiválása az OTPdirekt Internetbankon, telefonos 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy bankfiókjaikban lehetséges.  A pénztárnál a részletfizetés választása 
esetén a 4 havi részletfizetést szükséges kiválasztani. 

Utólagos részletfizetésbe a kívánt összeget a Főkártyabirtokos tranzakciónként OTPdirekt 
Internetbankon, OTP bankfiókban vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül teheti a havi zárás napjáig. 

 

Részvételi feltételek: 

A promócióban azon 18. életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes 
személyazonosító igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgárságú, főhitelkártyával rendelkező 
ügyfél vehet részt (továbbiakban Résztvevő), aki minden alábbi feltételnek eleget tesz: 

- Érvényes és hatályban lévő Mastercard Bonus vagy Mastercard BonusGold hitelkártya 
szerződéssel rendelkezik és a hozzá kapcsolódó aktív hitelkártyával, és nem kerül hátralékba a 
promóció időtartama alatt hitelkártya számlájával. 

- Egyetlen OTP Banknál fennálló hitelével kapcsolatban sincsen 10.000 Ft-ot meghaladó 
hátralékban. 

- Nem rendelkezik az OTP Banknál adósságrendező kölcsönnel, tartozásrendező kölcsönnel. 
- Az OTP Bank Nyrt. közvetlen megkeresés módszerével elektronikus DM levél útján 

tájékoztatta a jelen „Nyári 4 havi 0%-os részletfizetés” promócióról. 



4. Általános rendelkezések 
A Promócióban való részvételre az OTP által kibocsátott hitelkártyával rendelkezők saját nevükben 
jogosultak, állandó vagy eseti megbízottaik nem. 

A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és 
azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont), továbbá élettársai. 

A részt vevők tudomásul veszik, hogy amennyiben bármely okból nem felelnek meg a Szabályzat 
feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Részvevőt a Promócióból kizárhatja. A promóció során a Bank 
kizárólag promóció időszaka alatt elszámolt vásárlási tranzakciókat veszi figyelembe. 

A Promóció szabályzatát a Szervező: 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Hitelkartyak/Reszletfizetes címen teszi közzé. A Szervező a 
Promóció teljes időtartama alatt biztosítja a jelen Részvételi szabályzat előbbiek szerinti - folyamatos - 
elérhetőségét. 

Mastercard Bonus vagy Mastercard BonusGold hitelkártyákra vonatkozó további részletes információk 
megtalálhatóak az OTP Bank honlapján (www.otpbank.hu) közzétett vonatkozó üzletszabályzatokban 
és hirdetményekben. 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen manipulációt, 
visszaélést, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást 
tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, a Promócióból indoklás nélkül kizárja. 

Szervező fenntartja a jogot a Szabályzatok módosítása, kiegészítése, illetve a promóció visszavonása 
tekintetében, azzal, hogy az esetleges változásokról értesíti a Résztvevőket. Az ilyen módosítás, 
kiegészítés vagy a promóció visszavonása nem eredményezheti a Résztvevők megtévesztését. 

5. A Szervező felelőssége 
A Szervező nem vállal felelősséget a tőle független, a kártyarendszerek sajátosságaiból, azok 
összekapcsolódásából, a kártyaleolvasók típusából és azok állapotából eredő késedelmekért a promóció 
során. 

 

 

Budapest, 2019. július 1. 

OTP Bank Nyrt. 

 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Hitelkartyak/Reszletfizetes
http://www.otpbank.hu/

	1. Szervező
	2. A promóció időtartama
	3. Promóció leírása
	Nyári 4 havi 0%-os részletfizetés promóció

	4. Általános rendelkezések
	5. A Szervező felelőssége

