
Kedves Hallgató!
Végre letudtad az érettségit és beléphetsz a már sokszor említett nagybetűs Életbe.  
Sok minden vár rád az egyetemen: új barátok, új élmények és sajnos még rengeteg vizsga is, de ez mind hozzátartozik ahhoz,  
hogy végre a saját utadat járd. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy pénzügyeid irányítását is a kezedben tartsd.
Részletek és igénylés: www.otpjunior.hu

Miért érdemes az OTP Junior Számlát választanod?*

• A számlavezetés O Ft
• 14 éves kor felett a Mastercard® Online Junior kártyád Érintőkártyaként kerül kibocsátásra,  

így vásárlásaidat érintéssel is megvalósíthatod. 15 000 Ft** alatti vásárlás esetén alapesetben  
a PIN-kódodat sem kell megadnod, a gyorsabb és egyszerűbb vásárlás érdekében.

• Az újrahasznosított műanyagból készült Junior kártya kibocsátási és éves díja: O Ft
• A betéti kártyáddal elérhető további díjmentes szolgáltatások:

• Mobiltelefonegyenleg-feltöltés: O Ft
• Vásárlás interneten keresztül: O Ft

• Havonta 2 alkalommal, 150 000 Ft-ig díjmentesen vehetsz fel készpénzt, az erre vonatkozó nyilatkozat megtétele után.
• Az OTP internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások segítségével bármikor,  

kényelmesen tájékozódhatsz számládról interneten, telefonon, vagy mobiltelefonodon keresztül.  
Az OTPdirekt szolgáltatás havi díja: O Ft  
Az új OTP MobilBankkal még egyszerűbben intézheted pénzügyeid mobilodról is! ***

Miért jó, ha a ELTE-n OTP Junior bankkártyával rendelkezel?

Az OTP Junior számlához a kapcsolódó kedvezményeken felül az alábbi extra kedvezményeket tudjuk biztosítani a számodra:
• Minden hónap első kettő számla- és kártyakontroll sms díja nem kerül felszámításra.
• +1 db díjmentes készpénzfelvételt biztosítunk számodra belföldi OTP bank-automatából.
• ELTE hallgatói Junior számlák esetén a havi első, az ELTE által megadott gyűjtőszámlára történő átutalást  

– függetlenül annak csatornájától – díjmentesen biztosítjuk. (A kedvezmény biztosítása utólagos díjjóváírással történik.)
A kedvezmények igénybevételéhez kérjük, regisztrálj a Neptun rendszerben!
• Az Egyetem területén és közvetlen környezetében több helyen tudsz hozzájutni a könnyedén az ösztöndíjaidhoz;

• 1085 Budapest, Kálvin tér 12–13.
• 1075 Budapest, Károly krt. 25.
• 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8–10. (Allee)
• 1126 Budapest, Böszörményi út 9–11.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A termékek és szolgáltatások részletes feltételeit,  
illetve a további információkat megtalálod az OTP Bank fiókjaiban, és a www.otpjunior.hu oldalon közzétett vonatkozó üzletszabályzatokban és hirdetményekben.

* 18 éves kor felett a Junior számla ajánlat Bázis számlaként vehető igénybe Junior kedvezménnyel.

** Az érintőkártya limitösszege Magyarországon jelenleg 15 000 Ft, ami az aktuális jogszabályi előírásoknak megfelelően változhat. Az érintőkártya limitösszege külföldön ettől eltérő lehet.

További részletek: www.otpjunior.hu • 1/20/30/70 3666-666

***A 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §. alapján.

Fedezd fel Fedezd fel 
a saját utad!a saját utad!

TEDD MEG AZ ELSŐ LÉPÉST,  
VÁLASZD AZ OTP JUNIORT!



IGÉNYELJ OTP JUNIOR SZÁMLA AJÁNLATOT
0FT-OS SZÁMLAVEZETÉSI DÍJJAL!*

Számlavezető fiókként a illetékes fiókot jelölöm meg.

* 18 éves kor felett a Junior Számla ajánlat Bázis számlaként vehető igénybe Junior kedvezménnyel.

1 Külföldi magánszemély esetén az útlevél számát és az útlevelet kiállító ország megnevezését kell feltüntetni.
2 Irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó, postafiókszám feltüntetésével.
3 Csak akkor kell kitölteni, ha a levelezési cím az állandó lakcímtől eltér.
4  Az adatkezelés célja alapesetben a bankkal szerződéses jogviszonyban álló ügyfelek elérhetőségeinek biztosítása. Megadása Sajátkártya igénylése esetén kötelező. A megadott e-mail címre küldjük meg 

a képfeltöltéshez szükséges linket, továbbá a kártya elkészültéről és lejáratáról szóló tájékoztatásokat is. 
5 Az általánostól (Mastercard® Online Junior) eltérő Junior kártya elnevezését kell beírni.
6 Az internetes biztonsági kód segítségével tudod jóváhagyni az internetes vásárlásaidat. 

Számlám kivonatához a következő módon kívánok hozzájutni (csak egy mód jelölhető meg):

OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül (postai kézbesítés nem történik)
OTP Bank honlapján az elektronikus kivonatlekérdezés menüpontban (postai kézbesítés nem történik)
Kivonat visszatartás bankfiókban (postai kézbesítés nem történik)
Postai kézbesítéssel

A kártya elkészültéről, illetve a kártya lejárata előtt 90 nappal:
E-mail értesítést kérek a megadott e-mail címre
Sms értesítést kérek a megadott mobilszámra

Születési név

Anyja születési neve

Személyazonosító okmány száma és típusa 1

Lakcímkártya száma

Tartózkodási hely 2

Telefonszám (körzeti kód is) 4

E-mail cím 4

Kártyára írandó név (max. 20 karakter)

Számlatulajdonos

Név

Neme

Születési hely (ország, település) / idő (év/hónap/nap)

Állandó lakcím 2

Levelezési cím 2 3

Mobiltelefonszám (teljes) 4

Számlatulajdonos

Állampolgárság

Junior számlához igényelt betéti kártya

Mastercard® Online Junior

Webkártya

......................................... 5

ATM limit: ..................................... Ft/nap

Vásárlási limit: ..................................... Ft/nap

Virtuális vásárlási limit: ..................................... Ft/ nap

Internetes biztonsági kód megküldéséhez mobiltelefonszám6:

.....................................................................................................



További információk, nyilatkozatok

USA adóügyi illetőséggel rendelkezem.
USA adóügyi illetőséggel nem rendelkezem.

A 2014. évi XIX. törvény (továbbiakban:FATCA) és a 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) alapján nyilatkozom, hogy a törvény 

alapján, az OTP Bank által adott tájékoztatást megismertem és magamra nézve kötelezően elfogadom, továbbá

USA azonosító jel:

Nyilatkozom, hogy az Aktv. alapján a következő adóügyi illetőséggel/illetőségekkel rendelkezem:

Adóügyi illetőség országa:

Érintett állambeli adóügyi illetőség esetén az adóazonosító:

Igen
Nem

Nyilatkozom, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Pft.) alapján biztosított díjmentes 
készpénzfelvételi lehetőséget az OTP Bank Nyrt. által jelen igénylőlap alapján megnyitott fizetési számlához kívánom igénybe venni.

Kiemelt közszereplőnek nem minősülök
Kiemelt közszereplőnek minősülök

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a kiemelt 
közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek nem minősülök. 

Leendő számlatulajdonos aláírása Kelt (hely/év/hó/nap)

Tudomásul veszem, hogy az OTP Bank Nyrt. minden általam közölt adatot, információt, az OTP Bank Nyrt. Általános  
Üzletszabályzatában, valamint a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a folyószámlahitelről szóló üzletszabályzat mellékletét 
képező kiegészítő adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a jelen igény alapján 
mégsem jön létre szerződés köztem és a Bank között, a Bank a megadott személyes adatokat a szerződéskötés meghiúsulásával 
kapcsolatos esetleges igényérvényesítés céljából a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott általános 
elévülési idő tartamáig megőrzi. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatást tartalmazó fenti dokumentumok elérhetők  
a bankfiókokban vagy az interneten a következő linken: http://www.otpbank.hu/adatvedelem.
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