HIRDETMÉNY
PayPass TaPassz készpénz-helyettesítő fizetési eszközre
Hatályos: 2015. FEBRUÁR 03.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy Paypass Tapassz 2015. február 3-tól nem igényelhető.
A korábban igényelt termékek az érvényességi ideje alatt használhatók.
Elvesztés vagy ellopás esetén pótlására nincs lehetőség.
PayPass TaPassz készpénz helyettesítő fizetési eszköz:
A bankszámlával és ahhoz kapcsolódóan TakarékPontos számlacsomaggal rendelkező 14 év feletti ügyfelek részére
a kis összegű vásárlások elektronikus rendszerben történő kiegyenlítésére kifejlesztett legmodernebb technológia.
Előnye, hogy használata során az elfogadására alkalmas PayPass POS kártyaolvasó berendezéseken gyorsabban
lebonyolíthatóak a fizetések.
A PayPass TaPasszal kezdeményezett minden fizetési tranzakciónál engedélyezés történik a kibocsátó által és
további biztonsági elem, hogy 5.000 Ft felett minden tranzakció PIN kód megadásával bonyolítható.
Az egy napon belüli tranzakciók összegét a napi limit (25.000,- Ft) korlátozza, így a naponta csak meghatározott
összeget lehet vásárlásra felhasználni. Ezt az ügyfél elköltheti 1 tranzakcióval vagy maximum 5 darabbal.
A limit használata a TaPassz tulajdonosa szempontjából biztonsági funkciót is jelent, hiszen illetéktelen kezekbe
kerülve (ha a TaPassz elvész vagy ellopják) nem lehet azonnal levásárolni a számlán lévő egyenlegből a teljes
összeget, csak a limit erejéig.
A PayPass Tapasszal ATM berendezésen készpénzfelvételt nem lehet kezdeményezni.
A TaPassz letiltása elvesztés vagy ellopás esetén kezdeményezhető telefonon vagy személyes bejelentés útján a
számlavezetőnél, illetve telefonon a 06/1/212-02-02 vagy a 06/40/100-100-as számon.

Díjak
Éves díj
Letiltási díj
TaPassz pótlási díj, újragyártási díj
PIN újragyártás díja
Napi max. POS limit (vásárlás POS terminálon)*
Tranzakciós limit*
Napi maximum tranzakciók darabszáma
Bankpénztári POS tranzakció
ATM készpénzfelvétel
Vásárlás belföldön
Vásárlás külföldön

1 490 Ft
1 000 Ft
2 200 Ft
600 Ft
25.000 Ft
5.000 Ft
5 db
nem lehetséges
nem lehetséges
díjmentes
díjmentes

* PayPass elfogadása esetén, Magyarországon jelenleg 5.000 Ft-ig nem kell PIN kódot megadni és bizonylatot aláírni. Bizonylatot csak a
kártyabirtokos külön kérésére nyomtat a kereskedő. Külföldön ez a limit (PIN kód nélküli vásárláshoz kapcsolódó) eltérő lehet. Magasabb
összeg kifizetése esetén PIN kódot kell megadni.
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