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AZ OTP MOBIL KFT. (SIMPLE) HIRDETMÉNYE 

AZ ÚJ SIMPLE PLUS APPLIKÁCIÓBAN ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FUNKCIÓK 

KÖRÉRŐL 

 

HATÁLY: 2021. 08. 23 

 

 

Az OTP Mobil Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária Krt. 17-19.; Cg. 01-09-174466, a továbbiakban: 

Simple) a Simple Általános Felhasználói Feltételek 34. pontja alapján a jelen Hirdetményben tájékoztatja 

a Felhasználókat arról, hogy a Simple által kiadott új Simple Plus Applikációban aktuálisan a fenti hatályba 

lépés napjától jelenleg mely Szolgáltatások és funkció érhetők el: 

 

A Simple Plus Applikációban jelenleg az alábbi Szolgáltatások és funkciók érhetők el: 

 

a) QR gyorsfizetés (SimplePay online fizetési felület gyorsfizetési módjainak a Simple Applikációba 

integrált eszközei) 

b) Parkolás és eMatrica: parkolójegy és autópálya matrica vásárlás, ahol Parkolás szolgáltatás esetén 

új funkció, hogy a Simple Plus Applikáció zónahatár esetén szöveges felugró üzenetben értesíti a 

Felhasználót arról, hogy zónahatáron parkol a gépjárműve, ezért gondosan válasszon parkolási 

zónát. 

c) Kupon 

d) Csekkbefizetés a meglévő Simple Applikációban elérhető funkcionalitással, azon felül a Simple 

Plus Applikációban lehetőség van a beolvasott csekk későbbi fizetésre való lementésére. A Simple 

Plus Applikáció nem figyelmezteti a Felhasználót a befizetetlen, de lementett csekk befizetésére. 

e) Közlekedési mobiljegy vásárlás 

f) Biztosítás: gépjármű-asszisztencia biztosítás. 

g) Simple kártya funkció: meglévő Simple Applikációban elérhető Simple kártya elérhető lesz a 

Simple Plus Applikációban, azzal a felhasználó tud fizetési tranzakciót lebonyolítani, azt le tudja 

kérdezni, fel tudja tölteni és vissza is tudja tölteni, azonban Simple kártyát igényelni nem tud és 

meglévő Simple kártyáját törölni sem tudja a Simple Plus Applikációban. 

h) Banki bankkártya regisztráció: OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártya OTP SmartBankon 

vagy OTP Direkt szolgáltatáson keresztül történő regisztrációja a Simple Plus Applikációban 

i) Bankkártya mentése, rögzítése, mentett bankkártya törlése, módosítása a Simple Plus 

Applikációban  

j) Banki számlaegyenleg lekérdezés támogatása: az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártya 

egyenleg lekérdezés 

k) Felfedező funkció: a Simple Plus Applikációban elérhető új funkció, amelyen az Üzleti Partnerek 

ajánlatai, a Szolgáltató ajánlatai és marketing kommunikációja tekinthetők meg, valamennyi 

Felhasználó számára ugyanaz a tartalom kerül megjelenítésre ebben a funkcióban.  

 

A Simple Plus Applikációban jelenleg NEM érhetők el az alábbi Szolgáltatások: 

 

a) Jegy: színház- és koncertjegyek, mozijegyek vásárlása és a megvásárolt jegyek nyilvántartása 

(listája) 

b) Cinema City mozijegy vásárlás és a megvásárolt jegyek nyilvántartása (listája) 

c) Mozi 

d) Party  

e) Taxi: taxirendelési szolgáltatás 

f) Hűségkártya szolgáltatás 

g) Bookline 

h) Biztosítás: készülékbiztosítás. 

i) NetPincér: átirányítás a Netpincér mobilalkalmazásba 

 

A Simple Plus Applikációban jelenleg NEM elérhetők az alábbi funkciók: 

 

a) NFC fizetés 

b) Közelemben funkció 
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c) Banki pénzküldés támogatása 

d) Apple Pay fizetés 

e) Simple kártya igénylés nem lesz elérhető, azonban a meglévő Simple Applikációban elérhető 

Simple kártya elérhető lesz a Simple Plus Applikációban, azzal a felhasználó tud fizetési 

tranzakciót lebonyolítani, azt le tudja kérdezni, fel tudja tölteni és vissza is tudja tölteni, azonban 

Simple kártyáját törölni a Simple Plus Applikációban nem tudja. 

f) OTP Egészségpénztári kártya egyenleg lekérdezés és feltöltés 

g) OTP SZÉP kártya egyenleg lekérdezés 

h) Simple Közösség funkció. 

 

 


