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A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI
A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2018. december 17-vel az alábbiakban módosul:
1. Betéti Kártya Üzletszabályzat I. Általános rendelkezések rész változásai:
2018. december 17-től megszüntetésre kerül az OTPay Mobilalkalmazás szolgáltatás:
• A „Bevezető rendelkezések” rész 1. pontjából törlésre került az OTPay
Mobilalkalmazás Általános Szerződési Feltételei
o „1. A Bank és a Szerződő Fél közötti, a Betéti Kártya Üzletszabályzat tárgyát
a) egyedi szerződés,
b) a Multipont kártyákhoz kapcsolódóan a Multipont Programszabályzat,
c) a Saját kártyákhoz kapcsolódóan a képfeltöltés általános feltételeiről
szóló Nyilatkozat,
d) a MCO ISIC kártyákhoz kapcsolódóan a hallgatói jogviszonyról szóló
Nyilatkozat,
e) az adott jogviszonyra vonatkozóan a Betéti Kártya Üzletszabályzat II.
Lakossági betéti és Prepaid kártyák című része,
f) az adott jogviszonyra vonatkozóan a Betéti Kártya Üzletszabályzat III.
Üzleti betéti kártyák című része,
g) a Betéti Kártya Üzletszabályzat I. Általános rendelkezések című része,
h) Üzletszabályzat a Pénzforgalmi szolgáltatásról,
i) OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata,

j) az OTPay Mobilalkalmazáshoz kapcsolódóan az Általános Szerződési
Feltételek az OTP Bank OTPay Mobilalkalmazásának Igénybevételére,
j) k) Hirdetmény a Lakossági forint alapú kártyákról,
k) l) Hirdetmény a Multipont kártyákról,
l) m) Hirdetmény a Lakossági deviza alapú kártyáról,
m) n) Hirdetmény a Mastercard Privát Banki Limited Edition kártyáról,
n) o) Hirdetmény az Üzleti betéti kártyákról,
o) p) Hirdetmény a Prepaid (Meglepetés) kártyákról a 2014. március 1
előtt kötött szerződések esetén,

p) q) Hirdetmény a Prepaid (Meglepetés) kártyákról a 2014. március 1
után kötött szerződések esetén,

q) r) Hirdetmény a Prepaid Maestro PayPass kártyáról,
r) s) Hirdetmény a WORLD JUDO TOUR Prepaid Kártyáról,
s) t) Hirdetmény a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) és betéti
kártyák – OKÉ 5, OKÉ 6, OKÉ 7 és OKÉ Junior,

t) u) HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. és az AXA Bank Europe SA

Magyarországi Fióktelepe közti megállapodás alapján állomány
átruházással érintett, forintban vezetett vállalkozói bankszámlák és
üzleti betéti kártyák tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról,
költségekről,
u) v) Hirdetmény az egyes szerződéseket érintő egyedi feltételekről,
v) w) Hirdetmény az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott betéti kártyákba
épített GB680 Balesetbiztosításról és Asszisztencia-szolgáltatásokról,
w) x) az egyes Kártyákhoz tartozó, utasbiztosítási feltételeket tartalmazó
Kiegészítések,
rendelkezései alapján kell megállapítani.”
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A „III. 3. Felelősségviselés” rész (43) bekezdése módosításra került:
o „(43) A Bank a Szerződő Fél és a Kártyabirtokos szándékos vagy súlyosan
gondatlan szerződésszegésének tekinti a Szerződő Fél és a Kártyabirtokos
olyan tevőleges magatartását vagy mulasztását, amely a jelen
Üzletszabályzatban előírt, – és ezen belül különösen a PIN kód, mPIN,
TeleKód, internetes biztonsági kód – biztonságos kezelésével kapcsolatos
kötelezettsége teljesítésével ellentétes, és amelynek eredményeként a
Szerződő Félnek vagy a Kártyabirtokosnak vagy a Banknak kára keletkezik
vagy ilyen kár keletkezésének a lehetősége bekövetkezik.”

Egyéb módosítás:
• A „I. Meghatározások” rész „Fizetési művelet jóváhagyása” fogalma pontosítása
került:
o „Fizetési művelet jóváhagyása
A Bank a Kártyabirtokos által végrehajtott tranzakciókat jóváhagyottnak
tekinti, amennyiben a Kártyabirtokos a tranzakció során megadta
a) a PIN kódját és/vagy a tranzakcióról készült bizonylatot aláírta, vagy
b) kártyához beállításra került az internetes biztonsági kód szolgáltatás és
azt a kártyát elfogadó kereskedő kéri, vagy
c) érintés, azaz érintéses tranzakció esetén a kártyát vagy a
kártyaadatokat hordozó eszközt (pl. mobiltelefon) a terminálhoz
érintette.
A tranzakció jóváhagyásához szükséges kártyaadat a Kártya száma és lejárati
dátuma. Ezen túl a fizető felületet üzemeltető bank – saját döntése alapján –
kérheti a Kártya CVC2 vagy CVV2 kódját, a Kártyabirtokos nevét, címét stb.”
2. Betéti Kártya Üzletszabályzat II. Lakossági betéti és Prepaid kártyák rész
változásai:
2018. december 17-től megszüntetésre kerül az OTPay Mobilalkalmazás szolgáltatás:
• A „III. 7. A Kártya használata” rész (143), (145), (149) és (151) bekezdése
módosításra került:
o „(143) A Kártyával a Kártyabirtokos csak a ténylegesen megtörtént vásárlások
és szolgáltatások ellenértékét fizetheti meg. A Kártyabirtokos azonosítása
a) a Kártya és az azon található aláírással megegyező aláírás, vagy
b) a PIN kód, vagy
c) az aláírás és a PIN kód együttesen, vagy
d) a chipen található adatok, vagy

e) az OTPay Mobilalkalmazás esetén OTPay
mobiltelefonszám és a hozzá tartozó mPIN

o

azonosító

vagy

ellenőrzése alapján történik. Ezen felül az elfogadó előírhatja a
Kártyabirtokos azonosítása céljából a személyazonosításra alkalmas
hatósági igazolvány bemutatását is. A Kártyával történő fizetés az
elfogadó bankja által meghatározott szabályok szerint történik. Az
elfogadó a bankjával történő szerződés szerint köteles elfogadni minden,
általa jelzett kártyaszervezethez tartozó kártyát.”
„(145) A Kártyabirtokos köteles a Tranzakcióról kiállított bizonylaton
feltüntetett adatok valódiságáról meggyőződni. A Kártyabirtokos köteles a
tranzakcióról kiállított bizonylatot a Kártyán szereplő módon aláírni (kivéve
ATM tranzakció és a (146) bekezdés esetén), és a PIN kód vagy mPIN
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o

o
•

•

A „III.
o

felhasználását igénylő Tranzakciók esetében a PIN kódot vagy mPIN-t
használni. A bizonylat aláírásával, a PIN kód vagy mPIN felhasználásával a
Kártyabirtokos elismeri, hogy a Tranzakció a Kártyabirtokos akaratának
megfelelően, a bizonylaton szereplő tartalommal jött létre.”
„(149) A Kártyabirtokos köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni
annak érdekében, hogy megelőzze a Kártya elvesztését, ellopását. A
Kártyabirtokos köteles a Kártyát és a PIN kódot egymástól elkülönítetten
tárolni, és mindkettőt fokozott gondossággal őrizni. A Szerződés aláírásával
vállalja, hogy a Kártyához tartozó kódokat – PIN kód, mPIN, TeleKód –
másnak nem hozza tudomására, a Kártyához tartozó kódokat nem jegyzi fel
sem a Kártyára, sem más, a Kártyával együtt őrzött tárgyra, vagy ha
megteszi, azt saját kockázatára teszi.”
„(151) A Bank a PIN kód, az mPIN, az internetes biztonsági kód vagy a
TeleKód birtokában végrehajtott tranzakciókat a Kártyabirtokos által
szerződésszerűen véghezvitt tranzakcióknak tekinti.”
9.1. Közös szabályok” rész (173) bekezdése módosításra került:
„(173) A Kártya az adott kártyához, kártyafedezet biztosítására végzett
tranzakció esetén az adott számlához, tartozó mindenkor hatályos
Hirdetményben meghatározott Tranzakciós díj felszámítása mellett
használható
a) készpénzfelvételre,
b) vásárlás készpénzfelvétellel tranzakcióra,
c) pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítésére,
d) készpénz befizetésére,
e) egyenleg lekérdezésére,
f) PIN kód megváltoztatására,
g) ATM-en végezhető vásárlási tranzakcióra,
h) limitek módosítására,
i) OTPdirekt szolgáltatások igénybe vételére,
j) kártyafedezet biztosítására végzett tranzakcióra,

k) OTPay Mobilalkalmazással végezhető tranzakciókra,
k) l) ügyfélazonosításra.”

A „III. 9.11. OTPay Mobilalkalmazással végezhető tranzakció” rész törlésre került:
o „III. 9.11. OTPay Mobilalkalmazással végezhető tranzakció
o (244) Az OTPay Mobilalkalmazás szolgáltatás rendelkezéseit, a szolgáltatáshoz

kapcsolódó új fogalmakat, valamint az alkalmazáson keresztül végrehajtható
tranzakciókat az „Általános Szerződési Feltételek az OTP Bank OTPay
Mobilalkalmazásának Igénybevételére” című dokumentum tartalmazza, amely
a www.otpbank.hu/otpay oldalon érhető el.
o (245) A szolgáltatás igénybevételéhez bankkártya regisztráció és mPIN
megadása szükséges. Az OTPay Mobilalkalmazásban regisztrált bankkártyával
azok a tranzakciók hajthatók végre, amelyekre a kártyához tartozó
jogosultsági beállítások alapján lehetőség van.
o (246) Az mPIN a biztonság és beazonosíthatóság szempontjából a
bankkártyához tartozó PIN kóddal egyenértékű.
o (247) Az OTPay Mobilalkalmazás szolgáltatásra az alábbi kártyákkal nem lehet
regisztrálni:
a) Junior Start kártyával és Junior Start Sajátkártyával,
b) Számlakártyával és
c) WORLD JUDO TOUR Prepaid kártyával.”
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Egyéb módosítás:
• A „III. 9.4.1. Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése telefonon, levélben és interneten
keresztüli megrendelés esetén” rész (200) bekezdése pontosítása került:
o „(200) Interneten keresztüli vásárlás esetén az internetes biztonsági kód
megadása kötelező, amennyiben
a) az adott kereskedő alkalmazza az internetes biztonsági kód
szolgáltatást és
b) a Szerződő Fél kérte a kártyához az internetes biztonsági kód
szolgáltatás beállítását.”
3. Betéti Kártya Üzletszabályzat III. Üzleti betéti kártyák rész változásai:
2018. december 17-től megszüntetésre kerül az OTPay Mobilalkalmazás szolgáltatás:
• A „III. 7. A Kártya használata” rész (103), (105), (109) és (111) bekezdése
módosításra került:
o „(103) A Kártyával a Kártyabirtokos csak a ténylegesen megtörtént vásárlások
és szolgáltatások ellenértékét fizetheti meg. A Kártyabirtokos azonosítása
a) a Kártya és az azon található aláírással megegyező aláírás, vagy
b) a PIN kód, vagy
c) az aláírás és a PIN kód együttesen, vagy
d) a chipen található adatok, vagy

az OTPay Mobilalkalmazás esetén OTPay
mobiltelefonszám és a hozzá tartozó mPIN

o

o

o
•

A „III.

azonosító

vagy

ellenőrzése alapján történik. Ezen felül az elfogadó előírhatja a
Kártyabirtokos azonosítása céljából a személyazonosításra alkalmas
hatósági igazolvány bemutatását is. A Kártyával történő fizetés az
elfogadó bankja által meghatározott szabályok szerint történik. Az
elfogadó a bankjával történő szerződés szerint köteles elfogadni minden,
általa jelzett nemzetközi Kártyaszervezethez tartozó Kártyát.”
„(105) A Kártyabirtokos köteles a Tranzakcióról kiállított bizonylaton
feltüntetett adatok valódiságáról meggyőződni. A Kártyabirtokos köteles a
tranzakcióról kiállított bizonylatot a Kártyán szereplő módon aláírni (kivéve
ATM tranzakció és a (106) bekezdés esetén), és a PIN kód vagy mPIN
felhasználását igénylő Tranzakciók esetében a PIN kódot vagy az mPIN-t
használni. A bizonylat aláírásával, a PIN kód vagy mPIN felhasználásával a
Kártyabirtokos elismeri, hogy a Tranzakció a Kártyabirtokos akaratának
megfelelően, a bizonylaton szereplő tartalommal jött létre.”
„(109) A Kártyabirtokos köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni
annak érdekében, hogy megelőzze a Kártya elvesztését, ellopását. A
Kártyabirtokos köteles a Kártyát és a PIN kódot egymástól elkülönítetten
tárolni, és mindkettőt fokozott gondossággal őrizni. Az Adatlap aláírásával
vállalja, hogy a Kártyához tartozó kódokat – PIN kód, mPIN, TeleKód –
másnak nem hozza tudomására, a Kártyához tartozó kódokat nem jegyzi fel
sem a Kártyára, sem más, a Kártyával együtt őrzött tárgyra, vagy ha
megteszi, azt saját kockázatára teszi.”
„(111) A Bank a PIN kód, az mPIN, az internetes biztonsági kód vagy a
TeleKód birtokában végrehajtott tranzakciókat a Kártyabirtokos által
szerződésszerűen véghezvitt tranzakcióknak tekinti.”
9.1. Közös szabályok” rész (127) bekezdése módosításra került:
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„(127) A Kártya az adott kártyára vonatkozó mindenkor hatályos
Hirdetményben, kártyafedezet biztosítására végzett tranzakció és az azonnali
befizetésre alkalmas ATM-en keresztüli készpénz befizetés esetén az adott
Pénzforgalmi és Elkülönített számlára vonatkozó mindenkor hatályos
Hirdetményben meghatározott Tranzakciós díj felszámítása mellett
használható
a) készpénzfelvételre,
b) pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítésére,
c) készpénz befizetésére,
d) egyenleg lekérdezésére,
e) PIN kód megváltoztatására,
f) ATM-en végezhető vásárlási tranzakcióra,
g) OTPdirekt szolgáltatások igénybe vételére,
h) kártyafedezet biztosítására végzett tranzakcióra,

i) OTPay Mobilalkalmazással végezhető tranzakciókra,
i) j) ügyfélazonosításra.”

A „III. 9.9. OTPay Mobilalkalmazással végezhető tranzakció” rész törlésre került:
o „III. 9.9. OTPay Mobilalkalmazással végezhető tranzakció
o (189) Az OTPay Mobilalkalmazás szolgáltatás rendelkezéseit, a szolgáltatáshoz

kapcsolódó új fogalmakat, valamint az alkalmazáson keresztül végrehajtható
tranzakciókat az „Általános Szerződési Feltételek az OTP Bank OTPay
Mobilalkalmazásának Igénybevételére” című dokumentum tartalmazza, amely
a www.otpbank.hu/otpay oldalon érhető el.
o (190) A szolgáltatás igénybevételéhez bankkártya regisztráció és mPIN
megadása szükséges. Az OTPay Mobilalkalmazásban regisztrált bankkártyával
azok a tranzakciók hajthatók végre, amelyekre a kártyához tartozó
jogosultsági beállítások alapján lehetőség van.
o (191) Az mPIN a biztonság és beazonosíthatóság szempontjából a
bankkártyához tartozó PIN kóddal egyenértékű.
o (192) Vámkártyával az OTPay Mobilalkalmazás szolgáltatásra nem lehet
regisztrálni.”

Egyéb módosítás:
• A „III. 9.3.1. Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése telefonon, levélben és interneten
keresztüli megrendelés esetén” rész (151) bekezdése pontosítása került:
o „(151) Interneten keresztüli vásárlás esetén az internetes biztonsági kód
megadása kötelező, amennyiben
a) az adott kereskedő alkalmazza az internetes biztonsági kód
szolgáltatást és
b) a Szerződő Fél kérte a kártyához az internetes biztonsági kód
szolgáltatás beállítását.”
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen Hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg a jövőre nézve hatályát veszíti a 2018.
szeptember 17-től hatályos Betéti Kártya Üzletszabályzat módosításáról szóló Hirdetmény.
OTP Bank Nyrt.

Közzététel: 2018. október 17.

