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Promóció
Kibocsátási díj 12 990 Ft 6 990 Ft ingyenes ingyenes 0 Ft* 2 200 Ft
Társkártya éves díja nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges
Opcionális biztosítás havi díja nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges

Pótlás díja (ellopás, elvesztés esetén chip letiltá st követ ően) 13 000 Ft 13 000 Ft ingyenes 13 000 Ft 13 000 Ft 2 200 Ft

PIN újragyártás díja 600 Ft 600 Ft ingyenes 600 Ft 600 Ft 600 Ft

Karóra újragyártás díja (meghibásodás esetén, ha ar ra a 
jótállás nem vonatkozik)

13 000 Ft 13 000 Ft ingyenes 13 000 Ft 13 000 Ft -

Karórában lév ő chip újragyártási díja (elvesztés, ellopás, 
meghibásodás esetén)

2 000 Ft 2 000 Ft ingyenes 2 000 Ft 2 000 Ft -

Letiltás díja 1 000 Ft 1 000 Ft ingyenes 1 000 Ft 1 000 Ft 1 000 Ft

ATM kp. felvét (saját) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges
ATM kp. felvét (integrációs) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges
ATM kp. felvét (idegen belföldi) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges
ATM kp. felvét külföldön nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges

ATM egyenleg lekérdezés (saját) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges
ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges

Bankpénztári POS kp. felvét (saját) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges
Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges
Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges
Bankpénztári POS kp. felvét külföldön nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges
Kp. felvét postán nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges

Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges
Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges

Vásárlás belföldön 0,2% maximum 6000 Ft 0,2% maximum 6000 Ft 0,2% maximum 6000 Ft 0,2% maximum 6000 Ft 0,2% maximum 6000 Ft 0,2% maximum 6000 Ft
Vásárlás külföldön 0,2% maximum 6000 Ft 0,2% maximum 6000 Ft 0,2% maximum 6000 Ft 0,2% maximum 6000 Ft 0,2% maximum 6000 Ft 0,2% maximum 6000 Ft

Napi ATM limit nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges
Napi POS limit (vásárlás POS terminálon együttesen) 100.000 Ft 100.000 Ft 100.000 Ft 100.000 Ft 100.000 Ft 100.000 Ft
Napi maximum tranzakciók darabszáma 5 db 5 db 5 db 5 db 5 db 5 db
Tranzakciós limit** 5000 Ft 5000 Ft 5000 Ft 5000 Ft 5000 Ft 5000 Ft

Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 2013. évi CXXIII. Törvénnyeltörtént, 2013. augusztus 1-én hatályba lépő módosítása alapján a pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő tranzakciók után a
megterhelt fizetési számlát vezető szolgáltatóknak magasabb illetékfizetése keletkezik. A bankkártya szerződés mellékletét képező Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek dokumentum alapján a Hitelintézet jogosult a hirdetményben
meghatározott kamatok, jutalékok, díjak és költségek egyoldalú módosítására a jogi, szabályozói környezet, illetvea Hitelintézet tevékenységét érintő közteher változása esetén. A fentiekre tekintettel a jogszabályi módosítással érintett pénzügyi
műveletek százalékos díjmértéke 2013. szeptember 16-tól módosul, egyes pénztári kifizetés (ATM és bankpénztári POS) tranzakciók 0,3 százalékkal, valamint a bankkártyával végrehajtott vásárlási tranzakciós százalékos díjai 0,1 százalékkal
emelkednek. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a készpénzfelvétel célú tranzakciók esetében a tranzakciós illeték felső korlátja megszűnik, így a módosulással az érintett tranzakció típusoknál adíj mértékének 2012. december 31-hez
viszonyított megemeléséből származó növekmény hatezer forintos felső határa is megszűnik. Az ügyfelek a jelen kondíció módosítások hatálybalépése (2013. szeptember 16.) előtti napig jogosultak a keretszerződés azonnali, díj-, költség- vagy

egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. Ennek hiányában a módosítást a Hitelintézet elfogadottnak tekinti.

** PayPass elfogadás esetén, Magyarországon jelenleg 5.000 Ft-ig nem kell PIN kódot megadni és bizonylatot aláírni. Bizonylatot csak a kártyabirtokos külön kérésére nyomtat a kereskedő ezzel nagymértékben felgyorsítva a fizetési műveletet. 
Külföldön ez a limit (PIN kód nélküli vásárláshoz kapcsolódó) eltérő lehet. Magasabb összeg kifizetése esetén PIN kódot kell megadni.                                                                                                                                                                                               
A 2011.04.15. előtt igényelt Karórákhoz tartozó chipek esetében  PIN kóddal sem lehet 5.000 Ft feletti értékben vásárolni, így a napi POS limit továbbra is 25,000 Ft marad az említett dátum előtt igényelt Karórák esetében. Az érintett chipek 
automatikusan újragyártásra kerülnek. A chipek elkészültéről a Hitelintézet értesítést küld és a korábbi chipet díjmentesen kicseréli. Ezt követően a Karóra 5.000 Ft feletti vásárlási tranzakciókra is használható (PIN kód megadásával).  
Amennyiben a Kártyabirtokos nem kíván élni a díjmentes chip cseréjével, úgy a Karórát az eredeti lejárati idő végéig továbbra is használhatja 5.000 Ft-os tranzakciós limittel PIN kód nélkül.

***A Számlatulajdonos abban az esetben is köteles megfizetni az óra teljes kibocsátási díját, (függetlenül attól, hogy annak megfizetését egy összegben vagy két részletben vállalta), ha az órát ellopták, elvesztette, vagy a PayPass Karórára
vonatkozó szerződés vagy a számlaszerződés a PayPass Karóra érvényességi ideje előtt megszűnik. A Hitelintézet ezen esetekben a már megfizetett kibocsátási díjból a Számlatulajdonos részére arányos összeget sem térít vissza. Amennyiben
a Számlatulajdonos a kibocsátási díj megfizetését két részletben vállalta, és a második részt még nem fizette meg, köteles esedékességkor (számlaszerződésnek vagy PayPass Karórára vonatkozó szerződésnek a PayPass Karóra érvényességi
idejét megelőző megszűnése esetén, legkésőbb a szerződés megszűnésekor) a második részletet is megfizetni.

* Az akció kizárólag a szürke (Graphite Miracle), fehér (White Pleasure), rózsaszín (Pink Passion) és a türkiz (Ocean Bule) Karórákra vonatkozik, a készlet erejéig.            Az első kibocsátás díja, minden további 2 évben az óra kibocsátási díja 
megegyezik az Egyszeri díjas PayPass karóra kibocsátási díjával

MasterCard TaPasssz
MasterCard PayPass karóra***

Készpénz-helyettesít ő fizetési eszköz:


