Hirdetmény
a speciálisan nyitva tartó fiókok működéséről az OTP Bank Nyrt. nem
lakossági ügyfelei számára
Hatályos: 2013. július 15-től

Az OTP Bank Nyrt. szokásos nyitvatartási rendjétől eltérően üzemelő fiókjai banki munkanapokon
19 óra után zárásig és a nem banki munkanapokon ügyeleti rendszerben működnek.
Az ügyeleti rendszerben végezhető, nem
szolgáltatások köre és összege korlátozott.
I.

lakossági

számlavezetéshez

kapcsolódó

Pénzforgalmi számla-szolgáltatások

Készpénzbefizetés nem lakossági számlákra:
Összeghatár korlátozás nélkül teljesíthető készpénzbefizetés a nem lakossági ügyfelek forint és
deviza bankszámláira a számlaszám ismeretében. Erre forintban történő befizetés esetén bármely
fiókban mód van, míg valuta-befizetésre csak abban az esetben van lehetőség, ha az adott fiók
valutaforgalmazást is végez. A befizetés összege a következő banki munkanapon – eredeti
értéknappal – kerül jóváírásra.
Készpénzkifizetés nem lakossági bankszámlákról
Üzleti kártyával rendelkező nem lakossági ügyfelek esetén a kártyabirtokos(ok) POS terminálon – a
normál üzemmód szerint – a kártyához kapcsolódó bankszámla látra szóló egyenlegének erejéig,
vagy a kártyához kapcsolt limit erejéig vehet(nek) fel készpénzt – a nagy összegű kifizetés előzetes
bejelentése mellett.
Üzleti kártyával nem rendelkező ügyfelek részére (csak abban az esetben, ha az adott fiók az
ügyfél számlavezető fiókja vagy az ügyfél az aláírás-bejelentés során igényelte a számlavezető
fióktól eltérő fiókokban is történő forgalmazás lehetőségét) – a forint bankszámlák esetében – a
bankszámla látra szóló egyenlegének erejéig teljesít az OTP bank kifizetést, a banknál bejelentett
módon aláírt készpénzfelvételi utalvány vagy készpénzfelvételi lap benyújtása mellett. A kifizetés
összege a következő banki munkanapon – eredeti értéknappal – kerül terhelésre.

II.

Nem lakossági bankszámlákhoz kapcsolódó megbízások

A nem lakossági ügyfél átutalási és lekötési megbízásai, valamint csoportos beszedésre vonatkozó
felhatalmazása(i) adott fióknál történő benyújtásának illetve befogadásának feltétele, hogy az adott
fiók az ügyfél számlavezető fiókja vagy más fiók ügyfele esetében az aláírás-bejelentés során
igényelte az ügyfél a számlavezető fióktól eltérő fiókokban történő forgalmazás lehetőségét.
A fenti feltétel teljesülése esetén a pénzforgalmi tranzakciókra vonatkozó megbízásokat az OTP
bank elfogadja, de azok teljesítése a szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén – a
számlatulajdonos eltérő rendelkezése hiányában – a következő banki munkanapon történik meg.
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Nem lakossági bankszámlákon szerződéskötés, rendelkezési jogosultság kezelése:

A számlaszerződések megkötésére valamint a rendelkezési jogosultság kezelésével kapcsolatos
műveletek végzésére ügyeleti rendszerben nincs lehetőség.

IV.

Szerződés megszüntetése

A nem lakossági bankszámlaszerződés megszüntetése csak a szokásos banki nyitvatartási idő alatt
– a számlavezető fiókban – lehetséges.

V.

Vállalkozói hitelekhez kapcsolódó szolgáltatások

Vállalkozói hitelekhez kapcsolódó szolgáltatásokat bankfiókjaink az ügyeleti időben nem végeznek.

VI.

Bankkártyával kapcsolatos ügyintézés:

Az új és pótkártya igénylések, automatikus cserekártya visszamondására illetve bankkártya
megszüntetésére vonatkozó igénylésekre normál nyitvatartási időben van lehetőség. Az
alábbiakban felsorolt tranzakciók azonban azonnal teljesülnek ügyeleti rendszerben is:




Egyenleg lekérdezése
Titkos kód – TeleKód – megváltoztatása, alapértelmezésre állítása
Kártyaletiltás

