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Az OTP Cafeteria kártyák érvényességi ideje három év. A három éves érvényességi idő elteltével a
Cafeteria kártyák lejárnak. A cserekártyát megrendelheti a munkáltató és a kártyabirtokos is.
Alapesetben a Cafeteria kártya lejártáról az a munkáltató kap értesítést, aki legutoljára töltötte fel a
kártyát. Ha a munkavállaló már nem dolgozik a munkáltatónál, vagy a munkáltató nem kíván kártyát
rendelni számára, akkor lehetősége van a cserekártya megrendelésének az elutasítására. Ebben az
esetben a kártyabirtokosnak saját magának kell a cserekártyát megrendelnie.
A lejárat pontos időpontja a kártyán feltüntetett hónap utolsó napja.
A cserekártya díja 1.500 Ft+ÁFA. Az igénylést követően az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. számlát állít ki a
kártyadíjról. A díj megfizetését követően indítjuk el a kártyagyártást, az elkészült kártyát 10
munkanapon belül postai úton juttatjuk el a kártyabirtokos címére.

Cserekártya megrendelés a munkavállaló részéről
A munkavállaló abban az esetben rendelheti meg magának a cserekártyáját, ha a munkáltatója
valami okból a megrendelést elutasította vagy törölte az adatbázisból. A kártyabirtokos az
ügyfélkapun keresztül tudja figyelemmel kísérni, hogy a kártyája mikor fog lejárni.

1.1

Kártyatulajdonos cserekártya megrendelése

Az a kártyatulajdonos, akinek a munkáltatója nem rendelte meg a cserekártyáját, magának kell
intézkedni a megrendelésről.
Ennek menet a következő:
Amikor a kártyabirtokos bejelentkezik az ügyfélkapun, akkor egy figyelmeztető üzenet fogadja,
miszerint a kártyája le fog járni. 1. ábra
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1. ábra

Ezt követően a „kártyáim” menüpont alatt tudja a cserekártyát megrendelni, ahol csak a cserekártya
gombra kell rákattintania. 2. ábra

2. ábra

Abban az esetben, ha a cserekártya vagy pótkártya rendelés folyamatban van, nem jelenik meg a
gomb. 3. ábra.

3. ábra
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A cserekártya megrendelés feltétele, hogy az adataim fül alatt az e-mail cím kitöltésre kerüljön. Ha az
e-mailcím nincs kitöltve, nem lehet a megrendelést végrehajtani. Erre figyelmeztet is az oldal. 4. ábra

4. ábra

A cserekártya igénylés gombra kattintva feljön egy megerősítő üzenet. 5. ábra

5. ábra
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A sikeres kártyamegrendelést követően a következő üzenet jelenik meg a képernyőn: 6. ábra

6. ábra

A megrendelés beérkezését követően az OTP Pénztárszolgáltató visszaigazoló e-mailt küld az Ön
számára, mellyel a számlát is elküldjük. 7., 8. ábra

7. ábra
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8. ábra

A cserekártya megrendelés díjának kiegyenlítése után kezdjük meg a cserekártya gyártását.
Miután a kártyabirtokos aktíválta a cserekártyát, a főkártya érvényét veszti és a cserekártya lesz az
aktív kártya.
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