HIRDETMÉNY
PayPass Karóra készpénz-helyettesítő fizetési eszközre
Hatályos: 2015. JANUÁR 31-TŐL
PayPass karóra 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 órával kezdeményezett minden 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 karóra tulajdonosa szempontjából biztonsági funkciót is jelent, hiszen illetéktelen kezekbe kerülve (ha az óra
elvész vagy ellopják) nem lehet azonnal levásárolni a számlán lévő egyenlegből a teljes összeget, csak a limit erejéig.
A PayPass karórával ATM berendezésen készpénzfelvételt nem lehet kezdeményezni.
A karóra 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. A karóra letiltásához kérjük, jegyezze fel chipkártya számát!
Díjak
Kibocsátási díj (egyszeri)
Éves díj
Napi maximum tranzakciók darabszáma
Tranzakciós limit*
Letíltási díj
Napi max. POS limit (vásárlás POS terminálon)
Karóra pótlási díj, újragyártási díj
PIN újragyártás díja
Karórában lévő chip újragyártási díja
Karóra és a karórában lévő chip megújítása
Vásárlás belföldön
Vásárlás külföldön

12.990 Ft
6.990 Ft
5 db
5.000 Ft
1.000 Ft
25.000 Ft
13.000 Ft
600 Ft
2.000 Ft/ 2év
12.990 Ft/ 2év
díjmentes
díjmentes

A PayPass karóra igénylésekor az ügyfél választhat, hogy egyszeri Kibocsátási díjat vagy éves díjat fizet meg.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy Paypass Karóra 2015. március 31-től nem igényelhető.
A korábban igényelt termékek a bankkártya szerződés érvényességi ideje alatt, de legkésőbb
2017. március 31-ig használhatóak.
Karóra pótlása és újragyártása 2015. március 31után nem lehetséges.
A Karórában lévő chip pótlása és újragyártása 2015. március 31 után nem lehetséges.

SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET
* 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.
** Jelenleg Magyarországon meghatározott limit, a külföldön, országonként ettől eltérő limiteket állapíthat meg a kártyatársaság

Szigetvári Takarékszövetkezet
7622 Pécs, Bajcs-Zs. u. 7. • Telefon: +36 72 514 222 • E-mail: kozpont@szigetvar.tksz.hu • www.szigetvaritakarek.hu
Cégjegyzékszám: 02-02-000186, Pécsi Törvényszék Cégbírósága • Adószám: 10043086-2-02

