NYISS OTP JUNIOR SZÁMLÁT DÍJMENTESEN!*
* 18 éves kor felett a Junior számla ajánlat, Bázis számlaként vehető igénybe Junior kedvezénnyel.

Számlatulajdonos

Számlatulajdonos

Név

Állampolgárság

Születési név

Neme

Anyja születési neve

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

Személyazonosító okmány száma és típusa 1

Állandó lakcím 2

Lakcímkártya száma

Levelezési cím 2,3

Ideiglenes lakcím 2

Mobiltelefonszám (teljes) 4

Telefonszám (körzeti kód is) 4

Junior számlához igényelt bankkártya
MasterCard® Online Junior
Webkártya

E-mail cím

4

......................................... 5
Vásárlási limit: ..................................... Ft/nap
ATM limit: ..................................... Ft/nap

Kártyára írandó név (max. 20 karakter)

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

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, NYILATKOZATOK
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 adóügyi illetőséggel rendelkezem.
USA adóügyi illetőséggel nem rendelkezem.
USA adóazonosító jel:

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

Érintett állambeli adóügyi illetőség esetén az adóazonosító:

Nyilatkozom, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Pft.) alapján biztosított ingyenes készpénzfelvételi
lehetőséget az OTP Bank Nyrt. által jelen igénylőlap alapján megnyitott fizetési számlához kívánom igénybe venni.
Igen
Nem
Az OTP Bank Nyrt., OTP Pénztárszolgáltató Zrt., OTP Mobil Kft. ,OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Lakástakarék Zrt., Merkantil Bank Zrt., OTP Ingatlanpont Kft.,
OTP Pénzügyi Pont Kft. adatkezelők tekintetében az üzletszerzési célú adatkezeléshez önkéntesen hozzájárulok.
Igen
Nem
Az OTP Bank Nyrt., OTP Pénztárszolgáltató Zrt., OTP Mobil Kft. ,OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Lakástakarék Zrt., Merkantil Bank Zrt., OTP Ingatlanpont Kft.,
OTP Pénzügyi Pont Kft. adatkezelők tekintetében az elemző célú adatkezeléshez önkéntesen hozzájárulok.
Igen
Nem
Az OTP Bank Nyrt. az OTP Bázis számla Junior kedvezménnyel szerződés megkötésének céljából - OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatában foglaltak szerint kezeli a megadott személyes adatokat. Az adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatainak rendelkezésre bocsátása nem jelent kötelezettségvállalást sem az
Ön, sem a Bank részéről a vonatkozó szerződés megkötésére. Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben jelen igénylés alapján mégsem jön létre a szerződés, a Bank
a megadott személyes adatokat a Hpt. 166/A § alapján a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatos igényérvényesítési idő végéig, azaz 5 évig kezelheti.

Számlatulajdonos aláírása

Kelt (hely/év/hó/nap)

