
Mastercard PayPass karóra és TaPassz kondíciói

Hatályos:2014.május 1-től

Egyszeri díjas Éves díjas
Vállalati Dolgozói 

Számlacsomaghoz

Rajt és Gyorsítás Xtra 

számlacsomaghoz

Tartozz közénk 

Promóció

Kibocsátási díj 12 990 Ft 6 990 Ft ingyenes ingyenes 0 Ft* Évesdíj:1490 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 letiltást követően) 13 000 Ft 13 000 Ft ingyenes 13 000 Ft 13 000 Ft 1 490 Ft

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

Karóra újragyártás díja (meghibásodás esetén, ha arra a 

jótállás nem vonatkozik)
13 000 Ft 13 000 Ft ingyenes 13 000 Ft 13 000 Ft -

Karórában lévő 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

Vásárlás külföldön

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

MasterCard TaPasssz

MasterCard PayPass karóra***

Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz:

** 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

0,3%, max. 6.000,- Ft, a 2013.02.05 után nyitott számlák esetében, 0 ,- Ft,a 2013.02.05 előtt nyitott számlák esetében elszámolás módja utólagos: az adott hónapban 

felszámított bankkártya vásárlás díjak mértékét (0,3%, max 6.000,-Ft)  utólag hóvégén jóváírja a Bank az ügyfél számláján

0,3%, max. 6.000,- Ft, a 2013.02.05 után nyitott számlák esetében, 0 ,- Ft,a 2013.02.05 előtt nyitott számlák esetében elszámolás módja utólagos: az adott hónapban 

felszámított bankkártya vásárlás díjak mértékét (0,3%, max 6.000,-Ft)  utólag hóvégén jóváírja a Bank az ügyfél számláján

A Hirdetmény hatályos: 2014. május 1-től, Közzétéve: 2014. április 30-án. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítás oka a TakarékPont számla és számlacsomagok egyes díjainak az Ügyfélre nézve kedvező módon történő módosítása.  A módosított 

kondíciók piros színnel, dőlt betűvel kerültek feltüntetésre. A Hirdetmény módosításról és a felmondás lehetőségéről külön Hirdetményben is rendelkezünk. Egyéb módosítás nem történt.  


