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(A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók)
1. oldal

SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK
Az üzleti betéti kártyák, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása
mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén igényelhetőek:
A Szerződő Fél Mastercard Unembossed Üzleti kártya, Mastercard Nemzetközi
Üzleti kártya, VISA Arany Üzleti kártya és Virtuális Vámkártya esetében
1) a) devizabelföldi vagy devizakülföldi jogi személy,
b) devizabelföldi vagy devizakülföldi jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
c) devizabelföldi vagy devizakülföldi egyéni vállalkozó,
2) a Banknál vezetett forint alapú pénzforgalmi számlával rendelkezik,
3) a Bank által meghatározott pénzügyi feltételeknek megfelel és
4) VISA Arany Üzleti kártya és Mastercard Nemzetközi Üzleti kártya esetében biztosítja a
nyitó összeget, amelynek mértéke kártyánként 30.000 Ft. (Mastercard Unembossed
Üzleti kártya és Virtuális Vámkártya esetében nincs szükség nyitó összeg befizetésére.)

A Bank 2019. június 17-től megszünteti a Vámkártya kibocsátását, ezzel együtt az új
Vámkártya igénylés lehetőségét.
Új kártyaként Virtuális Vámkártya igényelhető.
Pótkártya igénylés esetén Virtuális Vámkártya készül.
A 2019. június 30-a után lejáró Vámkártyák cserekártyájaként a Bank 2019. júliusban
Virtuális Vámkártyát bocsát a Kártyabirtokosok rendelkezésére.
A forgalomban lévő Vámkártyák 2019. szeptember 13-val megszüntetésre kerülnek.
Mastercard Unembossed Üzleti kártya, a Mastercard Nemzetközi Üzleti kártya és a VISA
Arany Üzleti kártya Érintőkártyaként kerül kibocsátásra:
• a 2015. december 15-től igényelt új kártyák és pótkártyák esetén, valamint
• a 2016. januártól lejáró kártyák helyett készülő automatikus cserekártyák esetén.
A Szerződő Fél Mastercard Üzleti Devizakártya esetében
1) a) devizabelföldi vagy devizakülföldi jogi személy,
b) devizabelföldi vagy devizakülföldi jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
c) devizabelföldi vagy devizakülföldi egyéni vállalkozó,
2) a Banknál vezetett euró alapú pénzforgalmi devizaszámlával rendelkezik,
3) a Bank által meghatározott pénzügyi feltételeknek megfelel és
4) biztosítja a nyitó összeget, amelynek mértéke kártyánként 100 euró.
A Mastercard Üzleti Devizakártya Érintőkártyaként kerül kibocsátásra:
• a 2015. december 15-től igényelt új kártyák és pótkártyák esetén, valamint
• a 2016. januártól lejáró kártyák helyett készülő automatikus cserekártyák esetén.
A Szerződő Fél Mastercard Széchenyi kártya esetében
1) A KA-VOSZ Zrt. Széchenyi Kártya Üzletszabályzatában meghatározott ügyfél, aki
2) a KA-VOSZ Zrt., valamint a Bank által meghatározott pénzügyi feltételeknek megfelel, és
3) a Banknál vezetett Széchenyi kártya számlával rendelkezik.
A Mastercard Széchenyi kártya Érintőkártyaként kerül kibocsátásra.
A Szerződő Fél Mastercard Agrár Széchenyi kártya esetében
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1) A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzatában meghatározott ügyfél, aki
2) a KA-VOSZ Zrt., valamint a Bank által meghatározott pénzügyi feltételeknek megfelel, és
3) a Banknál vezetett Agrár Széchenyi kártya számlával rendelkezik.
A Mastercard Agrár Széchenyi kártya Érintőkártyaként kerül kibocsátásra.
A Kártyabirtokos
Az a 18. életévét betöltött devizabelföldi vagy devizakülföldi természetes személy, aki maga
a Szerződő Fél vagy a Szerződő Fél
a) vezető tisztségviselője (törvényes képviselője),
b) közvetlen tulajdonosa,
c) alkalmazottja,
d) családtagja (kizárólag egyéni vállalkozó esetén),
e) a Szerződő Féllel szerződéses kapcsolatban álló természetes vagy jogi személy vezető
tisztségviselője, közvetlen tulajdonosa, alkalmazottja vagy családtagja (egyéni vállalkozó
esetén).
BONITÁSVIZSGÁLAT ÉS A KÁRTYA RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA
1) Amennyiben a Szerződő Fél megfelel a szerződéskötés feltételeinek, a Bank jogosult
lefolytatni a pénzügyi helyzetének megítélésére vonatkozó eljárást. A Bank a
bonitásvizsgálat eredményétől függően hagyja jóvá, vagy utasítja el a kártyaigénylést.
2) A Kártya rendelkezésre bocsátása a szerződéskötés időpontját követően Budapesten 5,
vidéken 7 banki munkanapon belül történik.
BANKKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ LIMITEK ÉS EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK
A limitek és a beállítások meghatározását a Betéti Kártya Üzletszabályzat III. Üzleti betéti
kártyák része tartalmazza.
Az igényelt, egyes kártyákhoz tartozó napi limiteket és beállításokat a Szerződés részét
képező Adatlapon adhatja meg és módosíthatja a Szerződő Fél.
I. NAPI LIMITEK
Az Üzleti kártyák esetén az alábbi napi limitkategóriák érvényesek (a Vámkártya
és Virtuális Vám kártya kivételével):
1) Napi ATM készpénzfelvételi limit
2) Napi POS készpénzfelvételi limit
3) Napi összesített készpénzfelvételi limit
4) Napi vásárlási limit
5) Napi virtuális vásárlási limit
A Bank az üzleti betéti kártyák tekintetében az alábbiakat határozza meg (a Vámkártya és
Virtuális Vámkártya kivételével):
Forint alapú kártyák
alapérték
minimum érték maximum érték oszthatóság
ATM készpénzfelvételi limit
500.000 Ft
0 Ft
korlátlan
1 Ft
POS készpénzfelvételi limit
--0 Ft
korlátlan
1 Ft
összesített készpénzfelvételi
--0 Ft
korlátlan
1 Ft
limit
vásárlási limit
--0 Ft
korlátlan
1 Ft
virtuális vásárlási limit
--0 Ft
korlátlan
1 Ft
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Euró alapú kártya

alapérték
2.000 EUR
---

minimum érték
0 EUR
0 EUR

maximum érték
korlátlan
korlátlan

oszthatóság
1 EUR
1 EUR

ATM készpénzfelvételi limit
POS készpénzfelvételi limit
összesített készpénzfelvételi
--0 EUR
korlátlan
1 EUR
limit
vásárlási limit
--0 EUR
korlátlan
1 EUR
virtuális vásárlási limit
--0 EUR
korlátlan
1 EUR
• Bankfiókban és beváltóhelyen a kártyaszámla egyenlegéig vehető fel készpénz,
illetőleg az egyenleg erejéig biztosított a vásárlás, kivéve: a Bank az OTP
Bankfiókban, az idegen bankfiókban és beváltóhelyen történő POS készpénzfelvételi
napi limit felső határát 200 millió Ft-ban határozza meg.
• 0 Ft / 0 EUR limit beállítása esetén a kártyával az adott tranzakció nem végezhető.
• Korlátlan limit beállítása esetén a kártyával az adott tranzakció a kártyaszámla
egyenlegének erejéig végezhető.
A virtuális vásárlási limit módosítása tranzakciós díj felszámítása mellett történik.
Vámkártya esetén kizárólag az alábbi napi limitkategória érvényes:
1) Napi POS készpénzfelvételi limit
A Bank a Vámkártya tekintetében az alábbiakat határozza meg:
a) a limit minimum értéke 10.000 Ft,
b) a limit összege 1 Ft-tal osztható összeg lehet,
c) az internetes Vámfizetés összege a kártyaszámla egyenlegének vagy a Szerződő Fél által
beállított limit erejéig biztosított, valamint
d) az OTP Bankfiókban a Vámfizetés összege max. 300 millió Ft.

Virtuális Vám kártya esetén kizárólag az alábbi napi lim itkategória érvényes:
1) Vámfizetési limit
A Bank a Vámkártya tekintetében az alábbiakat határozza meg:
a) a limit minimum értéke 0 Ft, ez esetben a kártyával nem végezhető vámfizetés,
b) a limit maximum értéke korlátlan, ez esetben a Vámfizetés összege a kártyaszámla
egyenlegének erejéig biztosított,
c) a limit összege 1 Ft-tal osztható összeg lehet.
II. ÉRINTŐKÁRTYA LIMIT
Az Érintőkártya limit összege országonként eltérő, Magyarországon 5.000 Ft.
A limit nem módosítható.
III. KÜLFÖLDI HASZNÁLAT KORLÁTOZÁSA
A Külföldi használat korlátozásának Szerződő Fél által beállítható értékei (a Vámkártya
kivételével):
• csak Magyarországon használható vagy
• csak Európában (az Európai Unió tagországai és egyes országok) használható vagy
• világszerte használható.

Virtuális Vámkártyához ez a beállítás nem kapcsolódik.
A Külföldi használat korlátozásának módosítása tranzakciós díj felszámítása mellett történik.
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DÍJAK – KÖLTSÉGEK
I. DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK FORGALMI KÜLÖNDÍJ MELLETT SZERZŐDÖTT ÜGYFELEK
BANKSZÁMLÁI ESETÉN
Amennyiben a bankszámlára az alábbi Hirdetmények vonatkoznak:
• Hirdetmény A mikro- és kisvállalati ügyfélkör forint- és devizaszámlái tekintetében
érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről forgalmi különdíj mellett
• Hirdetmény forgalmi külön díj mellett a belföldi pénzügyi intézmények, a belföldi és
külföldi közép- és nagyvállalati ügyfelek, közszolgálati szervezetek, viziközművek
forint- és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről
• Hirdetmény (I.) forgalmi külön díj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival
kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről
• Hirdetmény (V.) forgalmi külön díj mellett az önkormányzati ügyfelek
devizaszámláinak költségeiről és forgalmi jutalékairól
I.1.

Bankkártyához kapcsolódó díjak
Pótkártya
díj

Éves díj
VISA
Arany
Üzleti kártya
Mastercard
Nemzetközi
Üzleti kártya

Letiltási díj Letéti díj

Kártya
átvételi díj
postán **

Sürgősségi
szolgáltatások
díja

Sürgősségi
szolgáltatások
visszamondásának díja

1

1 549 Ft

0 Ft

105 Ft/hó

380 Ft*

díjtalan

díjtalan

10 178 Ft 1

1 358 Ft

0 Ft

105 Ft/hó

380 Ft*

210,74 EUR

63,22 EUR

Vámkártya

0 Ft

1 131 Ft

0 Ft

105 Ft/hó

380 Ft*

Nem lehetséges

Nem lehetséges

Virtuális
Vámkártya

0 Ft

1 131 Ft

0 Ft

105 Ft/hó

Nem
lehetséges

Nem lehetséges

Nem lehetséges

3 382 Ft 2

1 131 Ft

0 Ft

105 Ft/hó

380 Ft*

210,74 EUR

63,22 EUR

53,57 EUR

5,04 EUR

0 EUR

1,05
EUR/hó

1,20 EUR*

210,74 EUR

63,22 EUR

Mastercard
Unembossed
Üzleti kártya
Mastercard
Üzleti
Devizakártya

21 433 Ft

Az éves díj felszámítása előre történik
a) az első, illetve megújított bankkártya gyártásának időpontjában,
b) egyéb esetben évente, az érvényesség fordulónapján.
Mastercard
Széchenyi
kártya,
Mastercard
Agrár
Széchenyi
kártya

Kártya
kibocsátási díj

Pótkártya
díj

Letiltási díj

Letéti díj

Kártya
átvételi díj
postán**

Sürgősségi
szolgáltatások
díja

Sürgősségi
szolgáltatások
visszamondásának díja

4 000 Ft

1 358 Ft

0 Ft

105 Ft/hó

380 Ft*

210,74 EUR

63,22 EUR

A kártya kibocsátási díj tartalmazza a kártya gyártásával és megszemélyesítésével
kapcsolatos költségeket. A díj egyszeri, felszámítása a kártya megrendelését követően
történik.
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I.2.

Egyéb díjak

I.2.1. Új PIN kód igénylése (Virtuális Vámkártyához nem kapcsolódik PIN kód)
• forint alapú kártyákkal
527 Ft/alkalom
• euró alapú kártyával
1,89 EUR/alkalom
I.3.

Tranzakciós díjak

I.3.1. Készpénzfelvétel (Vámkártyával és Virtuális Vámkártyával nem lehetséges)
Készpénzfelvételre csak a kártyához beállított ATM, POS és Összesített készpénzfelvételi limit
erejéig van lehetőség.
A kártyákhoz kapcsolódó ATM, POS és Összesített készpénzfelvételi limitekről információk

jelen Hirdetmény BANKKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ LIMITEK ÉS EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK
fejezetében találhatóak.
A bankkártyával történő készpénzfelvétel valutanemét minden esetben az adott ország
szabályai határozzák meg, Magyarországon ATM-ből, bankfiókban és beváltóhelyen
bankkártyával forint felvételére van lehetőség. Kivétel: az OTP Bank által üzemeltetett
eurótöltésű ATM-ből euró felvételére van lehetőség.
Készpénzfelvétel díjai
Belföldi ATM
OTP által
üzemeltetett 3

Idegen

Belföldi bankfiók
Külföldi
ATM

OTP

Idegen

Belföldi beváltóhely
Külföldi
bankfiók

Magyar
Posta

0,3%,
Forint alapú
de min.
üzleti kártyák
169 Ft

0,3% +
316 Ft

4,52 EUR
+ 1%

0,3%,
de min.
225 Ft

0,3% +
316 Ft

4,52 EUR
+ 1%

0,3% +
278 Ft

Mastercard
Üzleti
Devizakártya

0,3% +
1,05 EUR

4,29 EUR
+ 1%

0,3%,
de min.
0,79 EUR

0,3% +
1,05 EUR

4,29 EUR
+ 1%

0,3% +
1,04 EUR

0,3%,
de min.
0,51 EUR

Egyéb 4
0,25%,
de min.
395 Ft
0,25% +
1,60 EUR

Külföldi
beváltóhely
4,52 EUR
+ 1%
4,29 EUR
+ 1%

A Magyar Posta hivatalaiban a fedezethiány miatt meghiúsult készpénzfelvételi tranzakció
díja forint alapú kártyák esetén: 51 Ft/ alkalom
I.3.2. Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése (vásárlás)
Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése (Vámkártyával és Virtuális Vámkártyával nem
lehetséges):
• forint alapú kártyákkal
0 Ft
• euró alapú kártyával
0 EUR

Vásárlásra csak a kártyához beállított - és a vásárlási csatornától függő - vásárlási limit vagy
virtuális vásárlási limit erejéig van lehetőség.
A kártyákhoz kapcsolódó vásárlási limitről és virtuális vásárlási limitről információk jelen
Hirdetmény BANKKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ LIMITEK ÉS EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK fejezetében
találhatóak.
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I.3.3. Egyéb tranzakciós díjak
I.3.3.1. Készpénzbefizetés (Vámkártyával és Virtuális Vám kártyával nem
lehetséges)
I.3.3.1.1. OTP borítékos befizetésre alkalmas ATM-jein keresztül – kizárólag forint
bankjegyekben
• forint alapú kártyákkal
235 Ft/Tranzakció *
• euró alapú kártyával
0,74 EUR/Tranzakció*
I.3.3.1.2. A Magyar Posta hivatalaiban forint alapú kártyákkal
170 Ft + 0,27%/Tranzakció
I.3.3.1.3. OTP azonnali befizetésre alkalmas ATM-jein keresztül forint alapú kártyákkal
a díjat a jelen Hirdetmény „I. Díjak és költségek forgalmi külön díj mellett szerződött
ügyfelek bankszámlái esetén” fejezetében megjelölt, forint számlákra vonatkozó, mindenkor
hatályos Hirdetmények tartalmazzák.
I.3.3.2. Kártyaszámla egyenleg lekérdezése
A szolgáltatás nem érhető el a szűkített OTPdirekt funkcióval rendelkező kártyákkal.
I.3.3.2.1. OTP belföldi ATM-jein keresztül (Virtuális Vámkártyával nem lehetséges)
• forint alapú kártyákkal
48 Ft/Tranzakció
• euró alapú kártyával
0,51 EUR/Tranzakció
I.3.3.2.2. Belföldi idegen és külföldi ATM-en keresztül (VISA Arany Üzleti kártyával, Vámkártyával és
Virtuális Vámkártyával nem lehetséges)
• forint alapú kártyákkal
225 Ft/Tranzakció
• euró alapú kártyával
0,69 EUR/ Tranzakció
I.3.3.2.3. A Magyar Posta hivatalaiban (Vámkártyával és Virtuális Vámkártyával nem
lehetséges)
• forint alapú kártyákkal
32 Ft/Tranzakció
• euró alapú kártyával
0,09 EUR/Tranzakció*
I.3.3.3. PIN kód cseréje
A PIN kód csere tranzakció chipes kártyáknál a technikailag arra alkalmas ATM-eken
végezhető. Virtuális Vámkártyához nem kapcsolódik PIN kód.
OTP ATM-jein keresztül
• forint alapú kártyákkal
111 Ft/Tranzakció
• euró alapú kártyával
1,05 EUR/Tranzakció
I.3.3.4. Virtuális vásárlási limit módosítás
• forint alapú kártyákkal
23 Ft/Tranzakció
• euró alapú kártyával
0,07 EUR/Tranzakció
Azon kártyák esetén, amelyhez nincs beállítva Virtuális vásárlási limit, az első beállítás
díjmentes.
I.3.3.5. Külföldi használat korlátozás módosítása
• forint alapú kártyákkal
• euró alapú kártyával

23 Ft/Tranzakció
0,07 EUR/Tranzakció

I.3.3.6. ATM-en keresztül végezhető vásárlási tranzakciók (Vámkártyával és
Virtuális Vám kártyával nem lehetséges)
Telefonkártya feltöltése, Számla kiegyenlítése
OTP forinttöltésű ATM berendezésein keresztül végezhető vásárlási tranzakciók díja:
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•
•

forint alapú kártyákkal
euró alapú kártyával

48 Ft/Tranzakció*,
0,14 EUR/Tranzakció*

ATM-en keresztüli vásárlásra csak a kártyához beállított vásárlási limit erejéig van lehetőség.
A kártyákhoz kapcsolódó vásárlási limitről információk jelen Hirdetmény BANKKÁRTYÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ LIMITEK ÉS EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK fejezetében találhatóak.
I.4. Vámfizetés
A Vámkártya kizárólag a vámeljárás során megfizetendő vám és egyéb nem közösségi adók
és díjak megfizetésére alkalmas az OTP Bank vámpénztári bankfiókjaiban, illetve az OTP
Bank honlapján, külön e célra kialakított „Internetes vámfizetés” felületen keresztül. A
Vámkártyával végzett Vámfizetés fióki készpénzfelvételnek minősül.

A Virtuális Vámkártya kizárólag a vámeljárás során megfizetendő vám és egyéb nem
közösségi adók és díjak megfizetésére alkalmas az OTP Bank honlapján, külön e célra
kialakított „Internetes vámfizetés” felületen keresztül. A Virtuális Vámkártyával végzett
Vámfizetés vásárlásnak minősül.

A Vámfizetés tranzakció költségét a jelen Hirdetmény „I. Díjak és költségek forgalmi külön díj
mellett szerződött ügyfelek bankszámlái esetén” fejezetében megjelölt, forint számlákra
vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetmények tartalmazzák.
Vámfizetési tranzakció elvégzésére kizárólag Vámkártyával és Virtuális Vámkártyával van
lehetőség.

Vámfizetésre a Vámkártyához beállított POS készpénzfelvétel limit vagy a Virtuális
Vámkártyához beállított vámfizetési limit erejéig van lehetőség.
A Vámkártyához kapcsolódó POS készpénzfelvételi limitól és a Virtuális Vámkártyához
kapcsolódó vámfizetési limitről információk jelen Hirdetmény BANKKÁRTYÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ LIMITEK ÉS EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK fejezetében találhatóak.
I.5. Bizonylat beszerzés költsége
A Banktól írásban kért bizonylat beszerzés
költségei
másolat
eredeti példány
szállodák, utazási irodák, szórakoztatóipari egységek
bizonylata

Forint betéti kártyák

Deviza betéti kártya

316 Ft/bizonylat
1 054 Ft/bizonylat

1,58 EUR/bizonylat
4,23 EUR/bizonylat

4 215 Ft/bizonylat

16,84 EUR/bizonylat

II. DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK EGYÉB BANKSZÁMLÁK ESETÉN
Amennyiben a bankszámlára az alábbi Hirdetmények vonatkoznak:
• Hirdetmény a mikro- és kisvállalati ügyfélkör forint- és devizaszámlái tekintetében
érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről
• Hirdetmény a belföldi és külföldi közép- és nagyvállalati ügyfelek, közszolgálati
szervezetek, viziközművek forint- és devizaszámlái tekintetében érvényes
jutalékokról, díjakról, költségekről
• Hirdetmény (I.) az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások
jutalék- és díjtételeiről
• Hirdetmény (V.) az önkormányzati ügyfelek devizaszámláinak költségeiről és forgalmi
jutalékairól
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II.1.

Bankkártyához kapcsolódó díjak
Pótkártya
díj

Éves díj
VISA
Arany
Üzleti kártya
Mastercard
Nemzetközi
Üzleti kártya

Letiltási díj Letéti díj

Kártya
átvételi díj
postán**

Sürgősségi
szolgáltatások
díja

Sürgősségi
szolgáltatások
visszamondásának díja

26 849 Ft

1

1 549 Ft

0 Ft

105 Ft/hó

380 Ft*

díjtalan

díjtalan

12 180 Ft

1

1 358 Ft

0 Ft

105 Ft/hó

380 Ft*

210,74 EUR

63,22 EUR

Vámkártya

0 Ft

1 131 Ft

0 Ft

105 Ft/hó

380 Ft*

Nem lehetséges

Nem lehetséges

Virtuális
Vámkártya

0 Ft

1 131 Ft

0 Ft

105 Ft/hó

Nem
lehetséges

Nem lehetséges

Nem lehetséges

1 131 Ft

0 Ft

105 Ft/hó

380 Ft*

210,74 EUR

63,22 EUR

5,04 EUR

0 EUR

1,05
EUR/hó

1,20 EUR*

210,74 EUR

63,22 EUR

Mastercard
Unembossed
Üzleti kártya
Mastercard
Üzleti
Devizakártya

4 120 Ft

2

65,11 EUR

Az éves díj felszámítása előre történik
a) az első, illetve megújított bankkártya gyártásának időpontjában,
b) egyéb esetben évente, az érvényesség fordulónapján.
Mastercard
Széchenyi
kártya,
Mastercard
Agrár
Széchenyi
kártya

Kártya
kibocsátási díj

Pótkártya
díj

Letiltási díj

Letéti díj

Kártya
átvételi díj
postán**

Sürgősségi
szolgáltatások
díja

Sürgősségi
szolgáltatások
visszamondásának díja

4 000 Ft

1 358 Ft

0 Ft

105 Ft/hó

380 Ft*

210,74 EUR

63,22 EUR

A kártya kibocsátási díj tartalmazza a kártya gyártásával és megszemélyesítésével
kapcsolatos költségeket. A díj egyszeri, felszámítása a kártya megrendelését követően
történik.
II.2.

Egyéb díjak

II.2.1. Új PIN kód igénylése (Virtuális Vámkártyához nem kapcsolódik PIN kód)
• forint alapú kártyákkal
527 Ft/alkalom
• euró alapú kártyával
1,89 EUR/alkalom
II.3.

TRANZAKCIÓS DÍJAK

II.3.1. Készpénzfelvétel (Vámkártyával és Virtuális Vámkártyával nem lehetséges)
Készpénzfelvételre csak a kártyához beállított ATM, POS és Összesített készpénzfelvételi limit
erejéig van lehetőség.
A kártyákhoz kapcsolódó ATM, POS és Összesített készpénzfelvételi limitekről információk

jelen Hirdetmény BANKKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ LIMITEK ÉS EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK
fejezetében találhatóak.
A bankkártyával történő készpénzfelvétel valutanemét minden esetben az adott ország
szabályai határozzák meg, Magyarországon ATM-ből, bankfiókban és beváltóhelyen
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bankkártyával forint felvételére van lehetőség. Kivétel: az OTP Bank által üzemeltetett
eurótöltésű ATM-ből euró felvételére van lehetőség.
Készpénzfelvétel díjai
Belföldi ATM

Belföldi bankfiók

Idegen

Külföldi
ATM

0,92%,
Forint alapú
de min.
üzleti kártyák
350 Ft

0,92% +
316 Ft

Mastercard
Üzleti
Devizakártya

0,91% +
1,05 EUR

OTP által
üzemeltetett 3

0,91%,
de min.
1,16 EUR

Belföldi beváltóhely

Külföldi
beváltóhely

OTP

Idegen

Külföldi
bankfiók

4,52 EUR
+ 1,67%

0,92%,
de min.
447 Ft

0,92% +
316 Ft

4,52 EUR
+ 1,67%

0,91% +
278 Ft

0,87%,
de min.
661 Ft

4,52 EUR
+ 1,67%

4,29 EUR
+ 1,62%

0,91%,
de min.
1,58 EUR

0,91% +
1,05 EUR

4,29 EUR
+ 1,62%

0,9% +
1,04 EUR

0,86% +
1,60 EUR

4,29 EUR
+ 1,62%

Magyar
Posta

Egyéb4

A Magyar Posta hivatalaiban a fedezethiány miatt meghiúsult készpénzfelvételi tranzakció
díja forint alapú kártyák esetén: 51 Ft/ alkalom
II.3.2. Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése (vásárlás)
Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése (Vámkártyával és Virtuális Vámkártyával nem
lehetséges):
• forint alapú kártyákkal
0 Ft
• euró alapú kártyával
0 EUR

Vásárlásra csak a kártyához beállított - és a vásárlási csatornától függő - vásárlási limit vagy
virtuális vásárlási limit erejéig van lehetőség.
A kártyákhoz kapcsolódó vásárlási limitről és virtuális vásárlási limitről információk jelen
Hirdetmény BANKKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ LIMITEK ÉS EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK fejezetében
találhatóak.
II.3.3. Egyéb tranzakciós díjak
II.3.3.1. Készpénzbefizetés (Vámkártyával és Virtuális Vám kártyával nem
lehetséges)
II.3.3.1.1. OTP borítékos befizetésre alkalmas ATM-jein keresztül – kizárólag forint
bankjegyekben
• forint alapú kártyákkal
235 Ft/Tranzakció*
• euró alapú kártyával
0,74 EUR/Tranzakció*
II.3.3.1.2. A Magyar Posta hivatalaiban forint alapú kártyákkal 170 Ft + 0,27%/Tranzakció
II.3.3.1.3. OTP azonnali befizetésre alkalmas ATM-jein keresztül forint alapú kártyákkal
a díjat jelen Hirdetmény „II. Díjak és költségek egyéb bankszámlák esetén” fejezetében
megjelölt, forint számlákra vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetmények tartalmazzák.

II.3.3.2. Kártyaszámla egyenleg lekérdezése
A szolgáltatás nem érhető el a szűkített OTPdirekt funkcióval rendelkező kártyákkal.
II.3.3.2.1. OTP belföldi ATM-jein keresztül (Virtuális Vámkártyával nem lehetséges)
• forint alapú kártyákkal
48 Ft/Tranzakció
• euró alapú kártyával
0,51 EUR/Tranzakció
II.3.3.2.2. Belföldi idegen és külföldi ATM-en keresztül (VISA Arany Üzleti kártyával, Vámkártyával és
Virtuális Vámkártyával nem lehetséges)
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• forint alapú kártyákkal
225 Ft/Tranzakció
• euró alapú kártyával
0,69 EUR/Tranzakció
II.3.3.2.3. A Magyar Posta hivatalaiban (Vámkártyával és Virtuális Vámkártyával nem
lehetséges)
• forint alapú kártyákkal
32 Ft/Tranzakció
• euró alapú kártyával
0,09 EUR/Tranzakció*
II.3.3.3. PIN kód cseréje
A PIN kód csere tranzakció chipes kártyáknál a technikailag arra alkalmas ATM-eken
végezhető. Virtuális Vámkártyához nem kapcsolódik PIN kód.
OTP ATM-jein keresztül
• forint alapú kártyákkal
111 Ft/Tranzakció
• euró alapú kártyával
1,05 EUR/Tranzakció
II.3.3.4. Virtuális vásárlási limit módosítás
• forint alapú kártyákkal
23 Ft/Tranzakció
• euró alapú kártyával
0,07 EUR/Tranzakció
Azon kártyák esetén, amelyhez nincs beállítva Virtuális vásárlási limit, az első beállítás
díjmentes.
II.3.3.5. Külföldi használat korlátozás módosítása
• forint alapú kártyákkal
• euró alapú kártyával

23 Ft/Tranzakció
0,07 EUR/Tranzakció

II.3.3.6. ATM-en keresztül végezhető vásárlási tranzakciók (Vámkártyával és
Virtuális Vám kártyával nem lehetséges)
Telefonkártya feltöltése, Számla kiegyenlítése
OTP forinttöltésű ATM berendezésein keresztül végezhető vásárlási tranzakciók díja:
• forint alapú kártyákkal
48 Ft/Tranzakció*,
• euró alapú kártyával
0,14 EUR/Tranzakció*

ATM-en keresztüli vásárlásra csak a kártyához beállított vásárlási limit erejéig van lehetőség.
A kártyákhoz kapcsolódó vásárlási limitről információk jelen Hirdetmény BANKKÁRTYÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ LIMITEK ÉS EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK fejezetében találhatóak.
II.4. Vámfizetés
A Vámkártya kizárólag a vámeljárás során megfizetendő vám és egyéb nem közösségi adók
és díjak megfizetésére alkalmas az OTP Bank vámpénztári bankfiókjaiban, illetve az OTP
Bank honlapján, külön e célra kialakított „Internetes vámfizetés” felületen keresztül. A
Vámkártyával végzett Vámfizetés fióki készpénzfelvételnek minősül.

A Virtuális Vámkártya kizárólag a vámeljárás során megfizetendő vám és egyéb nem
közösségi adók és díjak megfizetésére alkalmas az OTP Bank honlapján, külön e célra
kialakított „Internetes vámfizetés” felületen keresztül. A Virtuális Vámkártyával végzett
Vámfizetés vásárlásnak minősül.

A Vámfizetés tranzakció költségét a jelen Hirdetmény „II. Díjak és költségek egyéb
bankszámlák esetén” fejezetében megjelölt, forint számlákra vonatkozó, mindenkor hatályos
Hirdetmények tartalmazzák.
Vámfizetési tranzakció elvégzésére kizárólag Vámkártyával és Virtuális Vámkártyával van
lehetőség.
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Vámfizetésre a Vámkártyához beállított POS készpénzfelvétel limit vagy a Virtuális
Vámkártyához beállított vámfizetési limit erejéig van lehetőség.
A Vámkártyához kapcsolódó POS készpénzfelvételi limitól és a Virtuális Vámkártyához
kapcsolódó vámfizetési limitről információk jelen Hirdetmény BANKKÁRTYÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ LIMITEK ÉS EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK fejezetében találhatóak.
II.5. Bizonylat beszerzés költsége
A Banktól írásban kért bizonylat beszerzés
költségei
másolat
eredeti példány
szállodák, utazási irodák, szórakoztatóipari egységek
bizonylata

Forint betéti kártyák

Deviza betéti kártya

316 Ft/bizonylat
1 054 Ft/bizonylat

1,58 EUR/bizonylat
4,23 EUR/bizonylat

4 215 Ft/bizonylat

16,84 EUR/bizonylat

SZOLGÁLTATÁS
I. OTPdirekt
Vámkártyával, Virtuális Vámkártyával és Mastercard Üzleti Devizakártyával kizárólag az
OTPdirekt automata telefonos szolgáltatása vehető igénybe.
Az OTPdirekt szolgáltatásra vonatkozó szabályokat és díjakat
1) a Betéti Kártya Üzletszabályzat,
2) a Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat,
3) a Hirdetmény a kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt
szolgáltatásokról, és
4) az OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós lista Kereskedelmi banki ügyfelek részére
tartalmazzák.
Az OTPdirekt telefonszámai:
Vezetékes telefonról: +36-1/366-6666
Mobiltelefonról:
a) Telenor:
+36-20/366-6666
b) Magyar Telekom:
+36-30/366-6666
c) Vodafone:
+36-70/366-6666
Az OTPdirekt automata telefonos szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
II. HelpDesk
A HelpDesk telefax száma: +36-1/366-2444
A HelpDesk telefonszámai:
Vezetékes telefonról: +36-1/366-6000
Mobiltelefonról:
a) Telenor:
+36-20/366-6000
b) Magyar Telekom:
+36-30/366-6000
c) Vodafone:
+36-70/366-6000
A HelpDesk szolgáltatás igénybevétele díjtalan.
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VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. Számlafeltöltés
Napi minimum számlafeltöltést határoz meg a Bank a Kártyaforgalom számára elkülönített
számlákhoz, ha azokhoz VISA Arany Üzleti kártya, Mastercard Nemzetközi Üzleti kártya vagy
Mastercard Üzleti Devizakártya tartozik.
Számlafeltöltési kötelezettség
összege
1-10 db kártya esetén
10 db-nál több kártya esetén

VISA Arany Üzleti kártya és Mastercard
Nemzetközi Üzleti kártya

Mastercard Üzleti Devizakártya

30 000 Ft/kártya

100 EUR/kártya

300 000 Ft

1 000 EUR

2. Az ATM készpénzfelvétel mértéke
Az ATM készpénzfelvétel mértékéről a mindenkor hatályos „A bankjegyek és érmék
forgalmazásának díjtételeiről” szóló Hirdetmény rendelkezik.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Hirdetmény módosítását az alábbiak indokolják:
• Vámkártya kivezetése
• Virtuális Vámkártya bevezetése, valamint
• a vásárlási és vámfizetési tranzakciók mellett megjelölésre került a kapcsolódó limit.
Jelen Hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg a jövőre nézve hatályát veszíti a 2019.
március 1-től hatályos Üzleti betéti kártyákról szóló Hirdetmény, valamint a jelen
Hirdetményben közzétett módosításokkal érintett rendelkezés.
OTP BANK Nyrt.

Közzététel: 2019. május 17.

A kártya postai átvételére kizárólag online számlanyitás keretében igényelt kártya esetén van lehetőség.
A fenti díj a Bank által felszámítható maximum összeg.
2
”A mikro- és kisvállalati ügyfélkör forint- és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról,
költségekről” és „A mikro- és kisvállalati ügyfélkör forint- és devizaszámlái tekintetében
érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről forgalmi különdíj mellett” című Hirdetményekben megjelölt
számlákhoz kapcsolódóan az első kártya éves díját vagy az első kártya első éves díját a csomagdíj tartalmazza.
3
Ez a díj érvényes a Ft és Euró töltésű ATM-ekre egyaránt.
4
Egyéb beváltóhelynek minősülnek a Magyar Államkincstár fiókjai. A Magyar Államkincstár fiókjaiban az
értékpapírok ellenértékének kártyával történő kiegyenlítése készpénzfelvételnek minősül.
*
A díj akciósan elengedésre kerül, melyet a Bank visszavonásig, de legkésőbb a KSH (Központi Statisztikai
Hivatal) 2019. évi infláció közzétételét követő 2. hónap első napjáig biztosít.
**
1

