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használata

1. rész



Mire jó az OTP SmartBank?

 Számlaegyenleg belépés nélkül

- A Beállítások menüben kapcsold be a belépés előtti egyenleg megjelenést és

válaszd ki, hogy mely számláidnak egyenlegét szeretnéd ilyen módon elérni.

 Ellenőrizd a tranzakcióidat bárhol és bármikor

- A számlatörténet menüpontban kiválaszthatod, hogy milyen intervallum

számlatörténetét szeretnéd megnézni, valamint egy érintéssel a tranzakciók

részleteit is megtekintheted.

 Mindössze három egyszerű lépésben utalhatsz belföldi számlákra forintban 

vagy devizában.  

- Add meg az összeget, a kedvezményezett számlaszámát és nevét, majd az            

átutalás közleményét. Ha később is szeretnél ezen adatokkal utalást indítani, úgy 

a megadott adatokat egy gombnyomással űrlapként is elmentheted.



Kezdőlap

 Itt láthatod a legutóbbi tranzakcióidat

 Felül láthatod a számla tulajdonosának 
nevét, középen a számlaszámot, 
lekötéseket, hitelkeretedet, és alatta 
pedig az egyenleged



Kezdőlap 2

 A lap alján vannak a legutóbbi 

tranzakcióid 

 A„TELJES SZÁMLATÖRTÉNET”-re kattintva 

kiírja az utolsó 10 tranzakciót, az aktuális 

hónap tranzakcióit, vagy az előző hónap 

tranzakcióit. 

 A szűrőnél a Részletes keresésre kattintva 

beállíthatod hogy milyen idősáv 

tranzakcióit mutassa az alkalmazás.



Gyors elérés

 A Kezdőlapon a + jelre kattintva 

megtalálod a Gyors elérést. 

 Itt található a:

 Belföldi forint átutalás

 QR olvasás

 Pénzküldés

 Mobil feltöltés

 És számla elnevezés (ezzel a 

gombbal megváltoztathatod 

hogy az alkalmazásban hogy 

jelenjen meg a számlád neve)



Postaláda

 A Kezdőlapon jobb oldalt felül tudod 

megnyitni a Postaládádat

 Itt kapsz értesítést ha karbantartás 

van, itt küldenek tájékoztatókat és ha 

változás van az alkalmazás 

működésével kapcsolatosan, azt is itt 

láthatod



Belföldi forint átutalás

 Itt utalhatsz át belföldi 
folyószámlákra pénzt

 Ha már utaltál egyszer, akkor 
automatikusan elmenti az alkalmazás 
az adatokat űrlapként

 Ha rányomsz az Új utalásra és már 
egyszer utaltál arra a számlaszámra, 
akkor csak kattints rá a Mentett 
űrlapokra és válaszd ki a megfelelő 
űrlapot

 Ha még nem utaltál arra a 
számlaszámra, akkor neked kell beírni 
az adatokat.



Belföldi forint átutalás 
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 Az Átutalás összegéhez írd be hogy hány 

forintot akarsz átutalni

 A Milyen számlaszámra részhez a másik fél 

számlaszámát kell beírnod.

 A Kedvezményezett nevéhez a 

számlatulajdonos nevét (személy vagy cég 

neve) kell beírnod

 Ha például egy utazási cégnek szeretnél 

pénzt utalni, a Közlemény részhez a tőlük 

kapott számlán lévő kódot kell beírni, ha 

adtak



Bankon belüli 

deviza átutalás

 Ha van egy másik 

devizaszámlád, itt tudsz rá 

pénzt utalni

 Csak OTP-s számláidra tudsz 

utalni



Kártyás tranzakció 
jóváhagyása

 Itt jelennek meg azok a 

legutóbbi tranzakciók, amelyek 

jóváhagyásra várnak



OTP kártyák közötti 

utalás

 Itt csak OTP-s kártyákra tudsz 

pénzt utalni

 Mivel csak kártyákra lehet 

utalni, itt nem számlaszámot 

kell megadni, hanem 

kártyaszámot



Csekkfizetés 

QR

 Itt tudod befizetni online a 

csekkjeidet

 Minden csekken van egy QR kód, 

ezt kell beolvasnod a kamerával



Számlafizetés

 Itt tudod befizetni a 

számláidat és a 

csekkeket

 A számla címe alatt 

meg tudod nézni a 

befizetési határidőt, 

jobb oldalt pedig 

hogy mennyi a 

befizetési díj és 

hogy rendezted-e 

már



Fizetési kérelmek

 Innen küldhetsz új fizetési 
kérelmeket vagy pedig 
megtekintheted a válaszra váró és 
megválaszolt kérelmeidet



Bankkártyák

 Itt láthatod a bankkártyáidat és az 
adatokat

 Megnézheted hogy mennyi a napi 
ATM készpénzfelvételi limit, a 
vásárlási napi limit, mi a 
bankkártya típusa és hogy 
korlátozva van-e a külföldi 
használat

 Ha rákattintasz a részletekre 
megtekintheted az internetes 
biztonsági kódodat és 
módosíthatod a limiteket és a 
telekódot


