
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.

• A Junior kártya kibocsátási és éves díja: O Ft

• A betéti kártyáddal elérhető további díjmentes szolgáltatások:
• Mobiltelefonegyenleg-feltöltés: O Ft
• Vásárlás interneten keresztül: O Ft

• A 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §. alapján, havonta 2 alkalommal, 150 000 Ft-ig díjmentesen vehetsz 
fel készpénzt, az erre vonatkozó nyilatkozat megtétele után.

• Az OTPdirekt szolgáltatás segítségével számládról bármikor, kényelmesen tájékozódhatsz  
interneten, telefonon vagy mobiltelefonodon keresztül. Az OTPdirekt szolgáltatás havi díja: O Ft

• Egyéb betéti kártyákat is igényelhetsz:
• Mastercard® Online ISIC Junior kártya, amely betéti kártya

és nemzetközi diákigazolvány egyben
• Mastercard® Online Junior Sajátkártya – amelyet olyan képpel

gyártunk le számodra, amilyet szeretnél

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.hu oldalon közzétett vonatkozó üzletszabályzatokban és hirdetményekben.

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

** A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2010. évi LVIII. tv. 68. § (1) bekezdésére tekintettel a betéti kártyával végzett PIN-kód nélküli 
érintéses tranzakciók limit összege 2020. december 31. napjáig 5000 forintról 15 000 forintra emelkedett.

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

Fedezd fel Fedezd fel 
a saját utad!a saját utad!
Tedd meg az első lépést,  
válaszd az OTP Juniort!


