
                                             Kiegészítő hirdetmény a Lakossági számlavezetés hirdetményekhez 
Virtuális betéti bankkártyák 

H-418-2016 Közzétételt követően publikus 1/2 

 
 

Kiegészítő hirdetmény a Lakossági számlavezetés hirdetményekhez 

Virtuális betéti bankkártyák 
 
 

 Hatályos: 2016. október 18-tól  
 

 
Jelen hirdetmény kizárólag Dolgozói Exkluzív, Dolgozói Prémium Exkluzív, és Dolgozói Exkluzív 2 számlacsomagokban igényelhető virtuális betéti bankkártyák 
kondícióit tartalmazza. A hirdetmény a Lakossági számlavezetés illetve Lakossági számlavezetés – már nem értékesített számlacsomagok című hirdetmények 
kiegészítője, az itt nem szabályozott díjtételek esetében ezen hirdetmények az irányadóak.  
 
A virtuális kártya a hagyományos plasztikkártya kiegészítő szolgáltatása, alternatív hozzáférési mód az ügyfél fizetési számlájához. A bankkártya az ügyfél 
NFC képes mobiltelefonjának SIM kártyájára kerül telepítésre, és aktiválás után érintéses fizetésre használható, az erre alkalmas POS termináloknál.  
A fizetéshez a mobiltelefon készüléket kell a terminálhoz érinteni. 
 

Számlacsomag neve Dolgozói Exkluzív 

Számlacsomag kódja DEX-DPX-DE2 

IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK 

MasterCard Dombornyomott 
Virtuális kártya 

főkártya éves díja 0 Ft 

kibocsátási díj 2017.01.31-ig 0 Ft; 2017.02.01-től 1 560 Ft/telepítés 

PayPass Arany Virtuális kártya  
főkártya éves díja 0 Ft 

kibocsátási díj 2017.01.31-ig 0 Ft; 2017.02.01-től 1 560 Ft/telepítés 

 
A jelenleg értékesíthető, MasterCard Dombornyomott és PayPass Arany betéti kártyák mellé igényelhető ugyanolyan típusú virtuális kártya. Tehát a 
virtuális kártya igénylésének feltétele a MasterCard Dombornyomott, vagy PayPass Arany plasztik bankkártya megléte, vagy a virtuális kártyával egy 
időben történő igénylése. 
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MasterCard Dombornyomott Virtuális kártya és PayPass Arany Virtuális kártya 2016. október 18-tól igényelhető 
kizárólag a Budapest Bank régió-és fiókvezetői  számára. 

A MasterCard Dombornyomott Virtuális kártya és PayPass Arany Virtuális kártya mellé társkártya nem igényelhető. 
 

Készpénzfelvétel díja bankkártyával 

 
Kártyaszám első 8-9 

karaktere 

Egyéb magyarországi NFC képes ATM-ből és egyéb 
magyarországi bank pénztárában, valamint 

magyarországi postahivatalban 

Külföldi NFC képes ATM-ből és 
külföldi bank pénztárában 

MasterCard Dombornyomott virtuális kártya 5100 1933 1 1% min. 590 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 1 790 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 

PayPass Arany virtuális kártya 5100 1933 6 0,6% max. 9 000 Ft 0,6% max. 9 000 Ft 

A postán végrehajtott bankkártyás tranzakciók pénztári készpénzfelvételnek minősülnek. 

Minden készpénzfelvétel díja – a számlacsomag hirdetményében meghatározott számú kedvezményes tranzakcióké is - az adott elszámolási időszakban 
felszámításra és a számláról levonásra kerül. Ezt követően kerül a számlacsomagoknál meghirdetett kedvezmény 5 munkanapon belül egy összegben utólag 
jóváírásra a 0,6% max. 9 000 Ft díjrészlet kivételével. 

 

Virtuális kártyák újragyártása 

Bankkártya újragyártása, cseréje elveszett ellopott kártya pótlása virtuális bankkártya esetébe 0 Ft 

 
A virtuális kártyákra vonatkozó további díjtételek megegyeznek az azonos típusú plasztik bankkártyák díjaival, melyet a Lakossági számlavezetés, valamint Lakossági 
számlavezetés – már nem értékesíthető számlacsomagok című hirdetmények tartalmaznak. 
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