
 

Az OTP Bank által kibocsátott bankkártyák használatának feltételei az Apple Pay 
szolgáltatásban 

 
Az alábbi feltételek kiegészítik az OTP Bankkal korábban megkötött betéti, hitel- és/vagy üzleti 
kártyával kapcsolatos szerződési feltételeket, amelyek az aktuálisan digitalizált kártyára 
vonatkoznak.  
 
Hogyan működik? 

       Ha Ön digitalizálja OTP-s bankkártyáját az Apple Pay szolgáltatásban, Apple eszközével 
fizethet minden olyan elfogadóhelyen, ahol elérhető az érintéses vagy az Apple Pay 
fizetési lehetőség. 

       Így Ön a nélkül fizethet az elfogadóhelyeken, az alkalmazásokban és az interneten 
keresztül, hogy a bankkártyája fizikailag Önnél lenne. 

       Az Apple Pay tranzakciók összegét minden esetben az OTP-s bankkártya mögötti 
számlára terheljük.  

 
Fontos tudnivalók 

       A fizikai elfogadóhelyeken 5000 forint alatt és felett ugyanúgy tud fizetni az Apple 
készülékével, mintha a bankkártyájával fizetne. 

       PIN-kód helyett elég az eszközt feloldania. 

       Tranzakciói részleteit megnézheti 
o az OTP Smartbank és az Apple Wallet alkalmazásban,  
o a számlakivonatán, valamint 
o a Simple kártyával végzett Apple Pay tranzakciók esetében a Simple by OTP 

alkalmazásban. 

       A digitalizáláció eredményeként a kártyája új kártyaszámmal rögzül az Apple Pay 
szolgáltatásban. Ez a kártyaszám fog megjelenni a bizonylaton. Ennek különösen a 
kereskedői áruvisszavét során van jelentősége. Áruvisszavét esetén tehát ne a fizikai 
bankkártyáját (normál, plasztik bankkártya), hanem az eredeti tranzakció végrehajtására 
használt Apple eszközt érintse a POS terminálhoz.  

       A digitalizált kártyát bármikor törölheti az Apple Wallet alkalmazáson keresztül, ez nem 
befolyásolja az eredeti kártyája működését. 

 
Díjak 

       Az Apple Pay használata díjmentes. 
 
Biztonság 

       Az Apple eszköz eladása vagy cseréje előtt törölje az összes digitalizált kártyáját az Apple 
Wallet alkalmazásból. 

       Az eszköz feloldásához szükséges információkat kezelje bizalmasan, ne ossza meg 
senkivel. Az OTP Bank semmilyen körülmények között nem kér ilyen információkat az 
ügyfeleitől.  

       A telefonra ne telepítsen jogosulatlanul módosított iOS rendszert, mert így a csalók 
hozzáférhetnek a készüléken tárolt adatokhoz. 

 
Adatkezelés 

       Az Apple Pay szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan az Apple és az OTP Bank 
adatkezelési előírásai az irányadóak. 

       Az OTP Bank rendszeresen továbbít az Apple felé statisztikai adatokat a tranzakciókkal 
kapcsolatosan, de anonim módon. Ezek az adatok nem alkalmasak az egyes 
kártyabirtokosok azonosítására. 

 
 Az Apple, az Apple Pay és az Apple Wallet az Apple Inc. bejegyzett védjegyei. 

 

 


