Bank specifikus kérdések: OTP
Ezt az oldalt akkor töltse ki, ha a Széchenyi Kártyát az OTP Bank Nyrt.-től szeretné igénybe venni!
A szerződések aláírása és a kártya átvétele érdekében Önnek az alábbi bankfióknál kell eljárnia.
A számlavezető fiók megnevezése (címe)
A kártyán szereplő pontos név

A kártya típusa: MasterCard

Kártyabirtokos neve (max. 20 karakter!)
Vállalkozás neve (max. 20 karakter!)
A kártyához kapcsolódó limitek
ATM készpénzfelvételi limit

1

POS készpénzfelvételi limit

2

Összesített készpénzfelvételi limit
Vásárlási limit

Ft/nap (alapesetben 500.000 Ft)
Ft/nap
3

Ft/nap

4

Ft/nap

A 2. (társ-) kártyán szereplő pontos név

A kártya típusa: MasterCard

Kártyabirtokos neve (max. 20 karakter!)
Vállalkozás neve (max. 20 karakter!)
A 2. (társ-) kártyához kapcsolódó limitek
ATM készpénzfelvételi limit

1

POS készpénzfelvételi limit

2

Összesített készpénzfelvételi limit
Vásárlási limit

Ft/nap (alapesetben 500.000 Ft)
Ft/nap
3

Ft/nap

4

Ft/nap

Telebank funkciók
Szűkített (1 információk 2 letiltás 3 TeleKód változtatás 4 limitmaradvány lekérdezés)
Teljes (1 információk 2 letiltás 3 TeleKód változtatás 4 limitmaradvány lekérdezés 5 egyenleg lekérdezés, TeleBANK
átutalási szerződés megkötésének lehetősége)
TeleBANK Center szolgáltatás igénylésének lehetősége
Pozitív hitelbírálat esetén az OTP Bank Nyrt. a kártyaigénylő részére a Széchenyi Kártyát legyártatja. Az igénylő Vállalkozás
tudomásul veszi, hogy a kártya díja a gyártás megrendelésekor esedékes. A kártyaigénylő Vállalkozás hozzájárul ahhoz, hogy
az OTP Bank Nyrt. a Széchenyi Kártya díját a kártyaforgalom lebonyolítására megnyitásra kerülő pénzforgalmi
bankszámlájához kapcsolódó hitelkeret terhére számolja el.
Kelt: ……………………………….………..…….……(hely), ………….………………………..………..……..(év, hónap, nap)

…………………………………………………....
cégszerű/szabályszerű aláírás
Egyéni vállalkozó esetén tanúk:
1. Tanú neve: ……………………………………………..

2. Tanú neve: ………………………………………………

Lakcím: ……………………………………………………

Lakcím: …………………………………………….……….

Aláírás: ……………………………………………………

Aláírás: ……………………………………………..……….

1
2
3
4

meghatározásával a kártyával egy napon bankjegykiadó automatából felvehető készpénz mennyisége limitálható. Kötelező kitölteni.
meghatározásával a bankfiókban vagy beváltó helyen egy naptári nap alatt POS terminálon felvehető készpénz mennyisége limitálható. Kötelező kitölteni.
meghatározásával bankjegykiadó automatából, bankfiókban vagy beváltó helyen egy naptári nap alatt összesen felvehető készpénz mennyisége limitálható.
Kötelező kitölteni.
meghatározásával vásárlásra egy naptári nap alatt összesen felhasználható összeg limitálható. Nem kötelező megadni.
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Ezt az oldalt akkor töltse ki, ha a Széchenyi Kártyát, a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a Széchenyi Beruházási Hitelt az
OTP Bank Nyrt.-től szeretné igénybe venni!
1. Könyvvezetésre vonatkozó adatok

□ Igen

Igénybe vesz-e könyvelőt?

□ Nem

A vállalkozás könyvelését végző cég
neve:
A vállalkozás könyvelését végző cég
elérhetősége (cím, telefonszám):
A vállalkozás könyvelését végző személy
neve
A vállalkozás könyvelését végző személy
regisztrációs száma és tagszáma:
A vállalkozás könyvelését végző személy
telefonszáma:
2. Magánszemély készfizető kezesre vonatkozó adatok
A Kezesek más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett LAKOSSÁGI fizetési számlái:
Kezes neve

Számlavezető hely

Egyedüli vagy közös a
számla feletti rendelkezés

Pénzforgalmi jelzőszám

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

egyedüli
közös
egyedüli
közös
egyedüli
közös
egyedüli
közös
egyedüli
közös
egyedüli
közös

3. .Egyéni vállalkozó adós esetén kitöltendő adatok
Az Adós más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett LAKOSSÁGI fizetési számlái:
Számlavezető hely

Egyedüli vagy közös a
számla feletti rendelkezés

Pénzforgalmi jelzőszám

□
□
□
□
□
□
□
□

egyedüli
közös
egyedüli
közös
egyedüli
közös
egyedüli
közös

4. Széchenyi Forgóeszközhitel esetén kitöltendő adatok
TEÁOR

Tevékenység

A folyósításhoz a számlákat az alábbi fő(mellék) tevékenységemhez kívánom
benyújtani
5. Széchenyi Beruházási Hitel esetén kitöltendő adatok (csak egy választható)
□ előre a teljes összeg
Adós által biztosított saját erő felhasználás
□ forrásarányosan
Kelt: ……………………………….………..…….……(hely), ………….………………………..………..……..(év, hónap, nap)
…………………………………………………..
cégszerű/szabályszerű aláírás
Egyéni vállalkozó esetén tanúk:
1. Tanú neve: ……………………………………………..

2. Tanú neve: ………………………………………………

Lakcím: ……………………………………………………

Lakcím: …………………………………………….……….

Aláírás: ……………………………………………………

Aláírás: ……………………………………………..……….
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