HIRDETMÉNY A MASTERCARD GOLD BANKKÁRTYÁRÓL
Hatályos: 2014. AUGUSZTUS 25-TŐL
Lakossági MasterCard Gold bankkártya, mint készpénz helyettesítő fizetési eszköz:
A fizetési számlával és az ahhoz kapcsolódó számlacsomaggal rendelkező 18 éven felüli magasabb jövedelemmel, nagyobb megtakarítással
rendelkező ügyfeleink részére kifejlesztett legmodernebb technológiájú készpénz kímélő eszköz. A MasterCard Nemzetközi Kártyatársaság
szabványainak megfelelő, a Kártyabirtokos adataival megszemélyesített, négyjegyű titkos kóddal (PIN kóddal) ellátott betéti bankkártya.
Elsősorban nagyobb, kiemelkedő pénzforgalmat bonyolító ügyfeleink számára ajánljuk, akik nagyobb összegű megtakarítással rendelkeznek
és sokat utaznak, így a kapcsolódó szolgáltatásokat is igénybe tudják venni.
A MasterCard kártyatársaság szabványainak megfelelően a Kártyabirtokos adataival megszemélyesített, négyjegyű titkos kóddal ellátott
betéti dombornyomott kártya. Készpénzfelvételre, készpénzbefizetésre (a deposit funkcióval rendelkező Integrációs ATM-en keresztül)
kereskedői vásárlásra és Internetes használatra alkalmas.
Ez a kártya a többi bankkártyához hasonlóan hagyományos fizetési funkcióval rendelkezik, ugyanakkor speciális kiegészítő szolgáltatásokat
tartalmaz:
o Utazási biztosítás: a MasterCard Business kártyánál megszokott emelt szintű szolgáltatások érvényesek, amelyet a Signal
Biztosító Zrt nyújt az ügyfeleknek.
o MasterCard Premium Selection kedvezmények igénybevétele
o Sürgősségi készpénzpótlás külföldön
o Sürgősségi kártyapótlás külföldön
Felhasználási lehetőségek:
o készpénzfelvétel ATM-ből, a nap 24 órájában, MasterCard logó alapján
történhet chipolvasással
hagyományos mágnescsík olvasással (főként Európán kívül)
o bankpénztári készpénzfelvétel banki POS eszközön, MasterCard logó alapján
történhet chipolvasással
hagyományos mágnescsík olvasással (főként Európán kívül)
o áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése kereskedői POS eszközökön az alábbiak szerint:
történhet chipolvasással, MasterCard logó alapján
o Internetes kártyaelfogadással áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése, minden elfogadás engedélyezéssel történik.
o Kártyadíjak:
Éves kártyadíj
11.900,- Ft
Kártyapótlás díja (adatmódosítás, sérülés esetén
vagy tiltást követően a számlavezető fióknál)
4.900,- Ft
PIN újragyártás díja
500,- Ft
Kártya letiltás díja
10.000,- Ft
Igényelhető napi limit maximuma
500.000,- Ft
o Tranzakciós díjak:
Készpénzfelvétel
Bankjegykiadó automatából
- takarékszövetkezeti ATM
50,-+0,9%
- más belföldi ATM
597,- külföldön
3 EUR+1,6%
Bankpénztári leolvasón
- takarékszövetkezeti POS
75,-+0,9% max. 12.075 Ft,
- más belföldi banki POS
668,- külföldön
4 EUR+1,6% max. 74 EUR
Postai POS
668,Vásárlás belföldön
díjmentes
Vásárlás külföldön
díjmentes
o Külföldön igénybe vett sürgősségi szolgáltatások díja:
Sürgősségi kártyapótlás külföldön
275 USD
Sürgősségi készpénz felvétel külföldön
270 USD
Meghiúsult vagy visszavont sürgősségi intézkedés díja 75 USD

