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KEDVES FELVÉTELIZŐ!
Végre letudtad az érettségit és beléphetsz a már sokszor emlegetett 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 a pénzügyeid irányítását is a kezedben tartsd. 

Igényelj OTP Junior kártyát 0 Ft-os számlavezetési díjjal és egy univerzális tablet tartóra, valamint egy 30%-os Fundango  
vásárlási kedvezményre jogosító e-vouchert adunk ajándékba. Részletek és igénylés: www.otpjunior.hu

Miért érdemes az OTP Junior számlát választanod?
• A számlavezetés O Ft
• Az OTP Junior MasterCard® Online kártyád PayPass™ funkcióval kerül kibocsájtásra, így 5000 Ft alatti 

vásárlások esetén alkalmas az érintés nélküli PayPass™ fizetésre. Ráadásul a kibocsátási - és éves díja is O Ft
• A kártyáddal elérhető további díjmentes szolgáltatások: 

• Vásárlási lehetőség mintegy 29 millió kereskedőnél világszerte: O Ft
• Mobiltelefon egyenleg feltöltés: O Ft
• Vásárlás interneten keresztül: O Ft

• Havonta 2 alkalommal díjmentesen vehetsz fel készpénzt, 
az erre vonatkozó nyilatkozat megléte esetén*: O Ft

• OTPdirekt Junior Light igénylése esetén akár otthonról is bankolhatsz és  

  sms értesítést kérhetsz számlád forgalmáról, melynek havi díja: O Ft
• Egyéb bankkártyákat is igényelhetsz:

• MCO ISIC Junior kártya, amely bankkártya és nemzetközi diákigazolvány egyben

• MCO Junior Sajátkártya – amelyet olyan képpel gyártunk le számodra, amilyet szeretnél

Miért jó, ha az 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;

• Az Egyetem Karaihoz rendelt bankfiókokban könnyedén és gyorsan tudod intézni a személyes ügyeidet:

•  1095 Budapest, Tinódi u. 9-11

• 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13

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

* A részletes feltételeket a mindenkor hatályos, A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény  
36/A§-a alapján biztosított díjmentes készpénzfelvételről szóló hirdetmény tartalmazza.



NYISS OTP JUNIOR SZÁMLÁT DÍJMENTESEN!

Név

Születési név Neme

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

Ideiglenes lakcím 2

Lakcímkártya száma Levelezési cím 2,3

Telefonszám (körzeti kód is) 4

Mobiltelefonszám (teljes) 4

Junior számlához igényelt bankkártya

MasterCard® Online Junior

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

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

E-mail cím 4

Kártyára írandó név (max. 20 karakter)

Személyazonosító okmány száma és típusa 1 Állandó lakcím 2

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 Megadása önkéntes. Az adatkezelés célja a bankkal szerződéses 
jogviszonyban álló ügyfelek elérhetőségének biztosítása
5 Az általánostól (MasterCard® Online Junior) eltérő Junior kártya 
elnevezését kell beírni.

Számlavezető fiókként a                                                                                    illetékes fiókot jelölöm meg.

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

OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül (postai kézbesítés nem történik)

OTP Bank honlapján  (postai kézbesítés nem történik)

Kivonat visszatartás bankfiókban (postai kézbesítés nem történik) 

Postai kézbesítéssel

A bankkártyához kapcsolódó vásárlási és ATM limit módosítására, illetve OTPdirekt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szándékot a bankfiókban lehet bejelenteni.

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

Az OTP Bank Nyrt. az OTP Junior bankszámla szerződés megkötésének céljából - OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatában foglaltak szerint - kezeli a megadott 
személyes adatokat. Az adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatunk, hogy adataid rendelkezésre bocsátása nem jelent kötelezettségvállalást sem a Te részedről, sem  
a Bank részéről a vonatkozó szerződés megkötésére.

Hozzájárulok ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. személyes adataimat marketing célú megkeresés érdekében felhasználja.

Nem járulok hozzá ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. személyes adataimat marketing célú megkeresés érdekében felhasználja.

Számlatulajdonos

Számlatulajdonos aláírása Kelt (hely/év/hó/nap)

Számlatulajdonos

Állampolgárság


