
 

 

OTP Ingatlanpont Meglepetés Kártya – általános tudnivalók 

 

Az OTP Ingatlanpont Prepaid Meglepetés Kártya egy Maestro típusú, online, elektronikus érintőkártya, 

amely a világ bármely országában használható, érvényességi ideje két év. A kártyát (illetve a hozzá 

tartozó szerződést két példányban és PIN borítékot) a nyereményjáték szervezője adja át a nyertesnek.  

 

A kártya birtokosa csak olyan, 14. életévét betöltött magánszemély lehet, aki a kártya birtokában, egy 

bankfiókban Prepaid Meglepetés Kártya szerződést köt. 18 éves kor alatti nyertes esetén a kártya 

mögött álló számlára maximálisan 100.000 forint befizetése engedélyezett. A Prepaid Meglepetés 

Kártyával végrehajtott tranzakciókért külön díjat nem számít fel a bank, mivel azt a játék szervezője 

által fizetett csomagdíj fedezi. Ez a díj magában foglalja a kártya gyártását, csomagolását és az azzal 

végzett tranzakciós díjakat. A kártya mögött álló számlán lévő pénz nem kamatozik és a kezdeti 

feltöltést követően arra pénzt befizetni már nem lehet és átutalást sem tud fogadni, illetve indítani 

sem.  

 

A kártyához kapcsolódó számlán lévő összeg készpénz formájában csak ATM-en keresztül vehető fel, 

bankfiókban nem. Amennyiben a kártya lejár, a mögötte lévő számlán rendelkezésre álló pénz 

bankfiókban is felvehető. A kártya lejáratát követően (két év) a kártya mögött álló számlán található 

maradványösszegre havi rendszerességgel zárlati díjat terhel a bank. A nyertes a Prepaid Meglepetés 

Kártya szerződés két példányával, magával a kártyával és a hozzá tartozó bontatlan PIN kódot 

tartalmazó borítékkal bármelyik tetszőleges OTP bankfiókban szerződést köthet és aktiválhatja a 

kártyát. Az aktiválás ATM-en keresztül nem lehetséges. 

 

A Prepaid Meglepetés Kártyával a következő tranzakciók végezhetők: 

 vásárlás a Maestro elfogadóhelyeken, 

 ATM-en keresztül történő készpénzfelvétel, 

 OTP ATM-en egyenleg lekérdezés, 

 OTP ATM-en PIN kód módosítás, 

 ATM-en keresztül telefonkártyák feltölthetők, egyes szolgáltatók számlái kiegyenlíthetők, 

 OTPdirekt automata telefonos szolgáltatáson keresztül egyenleg lekérdezés, 

 OTPdirekt automata telefonos szolgáltatáson keresztül a TeleKód megváltoztatás. A TeleKód a 

kártyaszám utolsó három számjegye. 



 OTPdirekt automata telefonos szolgáltatáson és HelpDesken keresztül a kártya letiltható a 

kártyaszám ismeretében. A tiltás bankfiókban feloldható. 

 

A Prepaid Meglepetés Kártyával a következő tranzakciók nem végezhetők, illetve kiegészítő 

szolgáltatások nem vehetők igénybe: 

 ATM készpénzbefizetés, 

 ATM és vásárlási limit meghatározása, 

 ATM-en szerencsejáték kezdeményezése, 

 OTPdirekt szerződés nem köthető, 

 A számla az elektronikus szolgáltatások számlakörébe nem vonható be, 

 Bankfióki és postai készpénzfelvétel nem lehetséges, 

 Egyenleglekérdezés bankfiókban POS-en nem lehetséges. 

 


