
 

              Lakossági Igazgatóság 
Fogyasztási Hitelek Főosztálya 

              Áruhitel Értékesítési Osztály 

 

 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
 
 

Tisztelt Partnerünk! 
 
Az OTP Bank számára kiemelten fontos, hogy minden ügyfele és partnere hosszú távon 
elégedett legyen a Bank termékeinek használata során tapasztalt szolgáltatási színvonallal, 
ügymenettel. 
 
Ennek érdekében az eddigi Rokkantsági nyugdíj/ellátás vagy baleseti rokkantsági 
nyugdíj/ellátásban részesülő hiteligénylőkre vonatkozó szabályozás 2013. február 20-tól 
az alábbi, a III. csoportos rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban/ellátásban 
részesülő ügyfélcsoportra vonatkozó kiegészítéssel lép életbe. 
 

 
 
Rokkantsági nyugdíj/ellátás vagy baleseti rokkantsági nyugdíj/ellátás esetén: 
 
 
• Amennyiben az ügyfél 2011. december 31-ig betöltötte az 57. életévét, a 

felülvizsgálati kötelezettség őt nem érinti, vagyis plusz dokumentum bekérésére 
esetükben nincs szükség. 

 
• Amennyiben az ügyfél 2011. december 31-ig nem töltötte be az 57. életévét, úgy 

az ellátás megállapítására vonatkozó határozat bekérése szükséges az alábbiak 
szerint: 

 
 

a) Ha az igénylő a határozat alapján I. vagy II. csoportos rokkantsági vagy baleseti 
rokkantsági nyugdíjban/ellátásban részesül: 
 

o év eleji részletező és  
o eredeti határozat vagy 
o a NYUFIG/Országos Orvosszakértői Intézet/Országos Rehabilitációs és Szociális 

Szakértői Intézet/ Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított a 
rokkantsági/baleseti rokkantsági ellátást igazoló határozat vagy 

o az ellátást igazoló határozatot helyettesítő igazolás (aláírt, dátummal és pecséttel 
ellátott), ami tartalmazza az ügyfél adatait (név, cím, nyugdíjtörzsszám) és azt, hogy 
újabb felülvizsgálat nem szükséges. 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

b) Ha az igénylő a határozat alapján III. csoportos rokkantsági vagy baleseti 
rokkantsági nyugdíjban/ellátásban részesül:  
 

o év eleji részletező és 
o eredeti határozat és 
o a kötelező komplex vizsgálat megtörténtétől/meg nem történtétől függően: 

 Ha az ügyfél átesett a kötelező komplex minősítésen: 
A 2012-ben és azt követően elvégzett komplex minősítés (felülvizsgálat) utáni 
jogosultságot megállapító határozat: 
A rokkantsági ellátás a komplex minősítéstől függően a jogosultságot megállapító 
határozatban feltűntetett felülvizsgálat időpontjáig, végleges állapot esetén az 
egyéb jogosultsági feltételek fennállásáig illeti meg a jogosultat. A határozatnak 
tartalmaznia kell, hogy az ellátás meddig illeti meg a jogosultat. A határozatban 
megállapított időnél nem lehet hosszabb a hitel futamideje. 
 

 Ha az ügyfél még nem esett át a kötelező komplex minősítésen, azonban 
arról már kapott értesítő levelet, hogy a korábban rokkantsági nyugdíjként 
megállapított összeget továbbra is kapja rehabilitációs ellátás jogcímen, akkor 
számára a maximális futamidő 36 hónap, a felvehető maximális hitelösszeg 
pedig 150 ezer Ft lehet áruhitel esetén. (Ebben az esetben a rehabilitációs 
ellátásra jogosultság a komplex minősítés bekövetkezéséig áll fenn.) 
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