1. oldal/3

Adatlap Mastercard Üzleti Devizakártyához*
Jelen Adatlap az OTP Bank Nyrt. (továbbiakban: Bank, székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16. nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-041585, kapcsolattartó:
Fiók (
), valamint a Szerződő Fél között létrejött Üzleti Kártya Szerződés
(továbbiakban: Szerződés) kiegészítése, így annak része az alábbiak szerint:

1. A Szerződéssel kapcsolatos adatok
Szerződő Fél név /intézménynév /cégnév

Számlavezető fiók címe

2. A Kártyabirtokos személyes adatai
Név

Születési név

Születési hely

Születési idő
.

.

Anyja születési neve

Lakcím

Lakcím hiányában tartózkodási hely

Állampolgárság

Azonosító okmány száma

Típusa

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma (magyar állampolgár esetén)

3. A jelen Adatlappal igényelt Kártya adatai
3.1. Pénzforgalmi vagy a Kártyaforgalom számára elkülönített Számla száma
-

.
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3.2. Az igényelt Üzleti Devizakártya adatai
A Kártyán feltüntetendő nevek
a Szerződő Fél Kártyán feltüntetendő neve (max. 20 karakter)

a Kártyabirtokos Kártyán feltüntetendő neve (max. 20 karakter)

A Kártyához kapcsolódó limitek1 és egyéb beállítások:
ATM készpénzfelvételi limit2

POS készpénzfelvételi limit3
EUR/nap

Összesített készpénzfelvételi limit

EUR/nap
Vásárlási limit

3

3

EUR/nap

EUR/nap

Virtuális vásárlási limit3
EUR/nap
Internetes biztonsági kód

4

Kártyabirtokos mobiltelefonszáma, ahova a kód kiküldésre kerül

Külföldi használat korlátozása:
Világszerte használható

Csak Európában (EU és egyes országok) használható

Csak Magyarországon használható
OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás funkciók
szűkített funkció (információk, letiltás, Telekód változtatás, limitmaradvány lekérdezése, kártya aktiválása)
teljes funkció (információk, letiltás, Telekód változtatás, limitmaradvány lekérdezése, kártya aktiválása, egyenleglekérdezés)

4. A Szerződő Fél a Szerződéssel összefüggő egyéb rendelkezései

5. Záró rendelkezések
(1) A Kártyabirtokos és a Szerződő Fél jelen Adatlap aláírásával elismeri az alábbiakat:
a) a Szerződés 3.(1) bekezdésében megjelölt dokumentumokat ismeri, és magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja,
b) az Adatlapot ezen dokumentumokban foglaltak alapján írja alá, és
c) az Adatlap egy eredetiben aláírt és hatályos példányát kézhez kapja.
(2)	A Szerződés módosítása az annak hatályba lépését követően kiállított Szerződésmódosítással történhet, amely
szerződésmódosítás a Bank által történő aláírás időpontjában lép hatályba.
(3) Az új Adatlap kitöltésével az adott Kártyára vonatkozó régi Adatlap vonatkozó pontjai hatályukat vesztik.
(4)	Jelen Adatlap készült három eredeti példányban, melyet az aláírók kapnak kézhez. Eredeti példánynak minősülnek a Szerződő
Fél, a Kártyabirtokos, valamint a Bank által cégszerűen, vagy a rá vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezéseknek meg
felelően aláírt példányok.
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Kelt:

,

Kártyabirtokos
A Bank által történő aláírás időpontja:

Szerződő Fél képviseleti aláírása
év

Bank
hó

nap

* Valamennyi Üzleti Devizakártya igényléséhez a Szerződő Félnek önálló Adatlapot kell kitöltenie.
A hibás, hiányos, ellentmondó, értelmezhetetlen vagy teljesíthetetlen módosítást tartalmazó Adatlap érvénytelennek minősül, ezért nem kerül feldolgozásra.
1
Egy limitkategórián belül fennmaradt összeg nem felhasználható egy másik limitkategóriában.
2
Amennyiben a Szerződő Fél nem kíván élni a limitbeállítás lehetőségével, azaz a kitöltés során nem kerül számadat a limit mezőbe: 2000 eurót vehet fel
naponta az ATM-ből.
3
Amennyiben a Szerződő Fél nem kíván élni a limitbeállítás lehetőségével, azaz a kitöltés során nem kerül számadat a limit mezőbe: bankfiókban és beváltó
helyen az egyenleg erejéig vehet fel készpénzt és szintén az egyenleg erejéig vásárolhat.
4
Internetes vásárláshoz – amennyiben a virtuális vásárlási limit mező értéke nem 0 EUR – az Internetes biztonsági kód használata és a Kártyabirtokos mobil
telefonszámának megadása kötelező.

