A kártyakép feltöltés általános feltételeiről szóló Nyilatkozat
I. Kijelentem, hogy az OTP Bank (továbbiakban: „Bank”) Sajátkártyán felhasználni kívánt képi
anyagfeletti rendelkezési jog engem illet, illetőleg annak jogosultjától a felhasználására és a
Sajátkártyán történő képi megjelenítéshez adott engedély birtokában vagyok, a megjelenítendő képi
anyag harmadik személy jogait és érdekeit nem sérti, vagy veszélyezteti, azt a hatályos magyar és
nemzetközi jogszabályoknak megfelelően használom fel.
II. A Sajátkártyán megjeleníteni kívánt képi anyag kiválasztása során kifejezetten és
visszavonhatatlanul tudomásul veszem az alábbi rendelkezéseket, melyek betartására kötelezettséget
vállalok, továbbá kijelentem, hogy a Banknak a képi anyag bankkártyán történő megjelenítésére
vonatkozó döntését elfogadom:
Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a bankkártya a Bank tulajdonát képező készpénzhelyettesítő fizetési eszköz, amelyet a Bank külön megállapodás alapján bocsát a kártyabirtokos
rendelkezésére. A Bank mint tulajdonos kizárólagosan jogosult a bankkártya képi megjelenését
meghatározni, ennek alapján a Sajátkártya igénylést indokolás nélkül visszautasítani, amennyiben a
felhasználni kívánt képi anyag – a Bank megítélése szerint – tiltott tartalmat hordoz, vagy bármely
egyéb okból a Bank a képi anyag megjelenítését nem kívánja támogatni.
A képi anyag tartalma tiltott, amennyiben:
1. Szexuális tartalmú, vagy erre utal, ide értve a félmeztelen, meztelen felnőtteket vagy gyerekeket,
illetve a pornográf tartalmú képeket.
2. A személy, emberi test ábrázolása az emberi méltóságot, vagy a személyhez fűződő jogokat sérti.
3. Politikai tárgyú, politikai jellegű, továbbá politikai pártra, politikai mozgalomra utaló szimbólumok,
emblémák.
4. Címerek, jelképek, zászlók, térképek, emblémák, szimbólumok és egyéb jelképek.
5. A társadalom általánosan elfogadott erkölcsi-etikai normáit, valamint a közízlést sértő.
6. Nemzeti, etnikai vagy egyéb csoportokra, személyekre vonatkozó hátrányos megkülönböztetést,
diszkriminációt tartalmaz, vagy erre utal.
7. Bármely államra, nemzetre, nemzeti, etnikai, vagy egyéb csoportokra, személyekre sértő,
lealacsonyító jelentés kapcsolódik hozzá, vagy közvetetten erre utal.
8. Vallási, egyházi tárgyú, tartalmú, ezek jelképeit, emblémáit, szimbólumait vagy erre utaló részleteit
tartalmazza.
9. Kegyeleti érzést, kegyeleti jogot sértő.
10. Kegyetlenséggel, becsületsértéssel kapcsolatos tartalommal bír.
11. Félelem érzetet kelt, vagy félelem keltésére alkalmas.
12. Bármilyen módon megbotránkoztat, provokál vagy ilyen jellegű érzet keltésére alkalmas.
13. Hirdetést, reklámot hordoz.
14. Bármely személy fényképe - ide értve a Kártyabirtokost is – mely személyazonosításra szolgál.
15. Bármilyen természetű önreklám.
16. Szerzői jog által védett anyagot tartalmaz.
17. Márkajelzést tartalmaz, ideértve ezek rövidítését, betű- és mozaikszavát vagy emblémáját.
18. Bármely magyar vagy idegen nyelvű szöveg képi tartalom nélkül, vagy amennyiben az nem része
a képnek (pl. felirat, cím).
19. Üzleti hirdetést tartalmaz, beleértve a telefonszámot és más elérhetőséget.
20. Bűncselekménnyel, illegális, jogsértő tevékenységgel kapcsolatos tartalmat hordoz, ideértve
lőszerek, fegyverek, robbanószerek, közbiztonságra veszélyes eszközök megjelenítése.
21. Erőszakra, gyűlöletre, antiszociális, közbiztonságot veszélyeztető magatartásra, utal.
22. Alkohollal, dohányáruval, illegális szerekkel, kábítószerrel, tudatmódosító szerrel, gyógyszerrel,
gyógyhatású készítménnyel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos tartalmat hordoz.
23. Természetet vagy környezetet károsító, veszélyeztető magatartásra utal.
24. Közéleti vagy közismert személyiségek fényképei (Hírességek, művészek, sportolók, zenészek,
stb.) vagy rájuk utaló anyagok.
25. Filmek, rajz- animációs filmek valamint internetes- és számítógépes játékok részletei és szereplői.
26. Sportklubok, szurkolói csoportok emblémáit, zászlóit, szimbólumait ábrázolja.
27. Társadalmilag nem elfogadott csoportokkal, személyekkel, helyszínekkel, szimbólumokkal
kapcsolatos.
28. Bármilyen módon megtévesztő lehet a kártya elfogadóhelyek számára.

29. Megtévesztő módon alkalmas lehet a kártyavisszaélésre, illetve a bankkártyán szereplő lényegi
információkat nehezen olvashatóvá vagy olvashatatlanná tesz.
30. Bármely fizetési eszközről készült kép.
31. Bármely szerencsejátékot ábrázoló, azzal kapcsolatba hozható kép.
32. Bármely tartalom, mely hátrányos lehet a nemzetközi kártyatársaságokra vagy a Bankra nézve,
vagy ezek negatív megítélését válthatja ki.
33. Minden olyan képi tartalom, melyet a Bank - mint a bankkártya tulajdonosa – a közerkölccsel vagy
a Bank üzletpolitikai céljaival nem tart összeegyeztethetőnek.
III. Tudomásul veszem, hogy a fenti felsorolás nem teljes körű, és elfogadom, hogy
amennyiben a Bank megítélése szerint a megjeleníteni kívánt képi anyag nem felel meg az itt
rögzített szabályok bármelyikének, vagy bármely módon a nemzetközi kártyatársaságok
szabályzatába ütközik, vagy egyéb okból annak megjelenítését a Bank nem kívánja támogatni, a
Bank a bankkártya tulajdonosaként jogosult a Sajátkártya igénylésemet indokolás nélkül
visszautasítani, és a képi anyagot megsemmisíteni.
IV. Tudomásul veszem, hogy a Bank nem tartozik felelősséggel a Sajátkártyán megjelenített képi
anyagokkal kapcsolatosan harmadik személyek részéről felmerülő bármilyen jellegű igénnyel
szemben, továbbá elfogadom, hogy a Bank nem vállal felelősséget a Sajátkártyán megjelenő képi
anyag minőségéért.
V. Tudomásul veszem, hogy a Bank nem tárolja el kártyaképemet, ezért ismét fel kell töltenem akár a
régi, vagy egy új kártyaképet, amennyiben ismételten egyedi fényképes Sajátkártyát szeretnék
cserekártyaként.
VI. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Bank által elküldött e-mailt követően nem, vagy nem a
Bank által meghatározott határidőben töltöm fel új kártyaképemet, a Bank egy előre meghatározott
designnal ellátott kártyát bocsát cserekártyaként automatikusan rendelkezésemre.
VII. Tudomásul veszem, hogy adataim változását – ide értve az e-mail cím változást is – köteles
vagyok a Banknak haladéktalanul jelezni. Az ennek elmulasztásából eredő kár engem terhel.
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