HIRDETMÉNY
a MasterCard Unembossed PayPass Bankkártyáról
Hatályos: 2013. SZEPTEMBER 16-TÓL
Lakossági MasterCard Unembossed PayPass bankkártya, mint készpénz helyettesítő fizetési eszköz:
A bankszámlával és az ahhoz kapcsolódó Takarékpontos számlacsomaggal rendelkező 18 éven felüli 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.
Ez a kártya a többi bankkártyához hasonlóan hagyományos készpénzfelvételi és fizetési funkcióval rendelkezik, mely kiegészül az
érintés nélküli technológiával valamint további újdonsága, hogy internetes vásárlásra is alkalmas.
A kártya a lehető legbővebb elfogadói körben használható, mely lehet a kártyán szereplő mágnes csíkkal, a chippel, a PayPass
technológiával és mellé az Internetes elfogadásra is alkalmas.
Ügyfeleink kisösszegű max. 5.000 Ft vásárlásokra használhatják ezt a kártyát PayPass elfogadóhelyeken is, mely a gyors kártyás
fizetés teszi lehetővé.
Lehetséges felhasználási kör:
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
hagyományos mágnescsík leolvasással (főként Európán kívül), MasterCard logó alapján
a PayPass elfogadó helyeken contactless technológiával, PayPass logó alapján
o Internetes kártyaelfogadással áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése, minden elfogadás engedélyezéssel
történik.
o Díjak:
Éves kártyadíj
Társkártya éves díja
Kártyapótlás díja (letiltás után)
PIN újragyártás díja
Kártya letiltás díja
Opcionálisan köthető biztosítás
o Tranzakciós díjak:
Készpénzfelvétel
Bankjegykiadó automatából
- takarékszövetkezeti ATM
- más belföldi ATM
- külföldön
Bankpénztári leolvasón
- takarékszövetkezeti POS
- más belföldi banki POS
- külföldön
Postai POS
Vásárlás belföldön
Vásárlás külföldön

2.490,- Ft
2.490,- Ft
2.500,- Ft
600,- Ft
1.000,- Ft
165,- Ft

50,-+0,9%
597,3 EUR+1,6%
75 ,-+0,9%
668,4 EUR+1,6%
668,díjmentes
díjmentes

Minden egyéb tranzakciós díj megegyezik az aktuális Bankkártya hirdetményben szereplő lakossági bankkártyák tranzakciós
díjával.

SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET

