HIRDETMÉNY1
A KÁRTYAALAPÚ FIZETÉSI MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS DÍJAZÁST ÉRINTŐ
VÁLTOZÁSOKRÓL2

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló,
kötelezően és közvetlenül alkalmazandó (EU) 2015/751 sz. Parlament és Tanács Rendelet 2016. június
9. napján hatályba lépő rendelkezéseinek megfelelően a bankkártya-elfogadási üzletszabályzatok és
kondíciós listák az árazási struktúra tekintetében az alábbi követelményeknek megfelelően
módosulnak.3
(i)

(ii)

Az egységes kereskedői díjak tilalmát rögzítő szabályok értelmében a Bank köteles a
fizetési kártyák különböző kategóriái és márkái után – amennyiben a bankközi jutalékok
mértéke eltérő – egyedileg megállapított kereskedői díjakat ajánlani, illetve felszámítani. Az
érintett Ügyfelek a Bankhoz intézett írásbeli nyilatkozattal továbbra is kérhetik azonban
egységes kereskedői díjak felszámítását.
Az összevont árazás tilalmára vonatkozó rendelkezések alapján a Bank az Ügyfelekkel
kötött szerződésekben köteles az egyes fizetésikártya-kategóriák és -márkák esetében
alkalmazandó kereskedői díjak, bankközi jutalékok és rendszerdíjak összegére vonatkozó
információkat külön-külön megadni. Az érintett Ügyfelek a Rendelet értelmében jogosultak
később írásbeli nyilatkozat formájában ettől eltérő kérést benyújtani a Bankhoz.

A bankközi jutalék (azaz interchange fee) a kártyát Kibocsátó bank számára a bankkártya alapú
vásárlások után fizetendő díj, amelynek mindenkor hatályos mértékét a Nemzetközi Kártyatársaságok
határozzák meg és honlapjaikon teszik közzé, továbbá azt bármikor egyoldalúan módosíthatják. Egyes
Európai Gazdasági Térségen belüli tranzakciók esetén a bankközi jutalékok mértékére vonatkozóan a
Rendelet tartalmaz kötelező előírásokat.
A Kártyatársasági díjak (rendszerdíjak) a Nemzetközi Kártyatársaságok által tranzakciónként
egyoldalúan felszámított, a Bank által az Ügyfélre továbbhárított költségeket foglalják magukban.
A Kereskedői díj a szolgáltatás nyújtásáért a Bank által közvetlenül az Ügyfélnek felszámított, a
Rendeletnek megfelelően egyedileg meghatározott díjakat jelöli.
A Rendeletnek megfelelően 2016. június 9. napjától kezdődő hatállyal módosul a Bank Bankkártyaelfogadási Üzletszabályzata4, amelynek érintett pontjai jelen Hirdetmény részét képezik, valamint a POS
és VPOS Kondíciós Listák, amelyekről külön, írásban tájékoztatjuk érintett Ügyfeleinket.
Felmerülő kérdések esetén bővebb tájékoztatásért kérjük, forduljon bizalommal üzletkötőjéhez, vagy az
UniCredit bankfiókban dolgozó munkatársainkhoz, továbbá esetleges panaszaikat megtehetik UniCredit
Bank honlapján elérhető Panaszkezelési folyamat szerint, melyről bővebb információ itt érhető el..
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A jelen Hirdetmény magyar és idegen nyelvű változatai közötti esetleges ellentmondások esetén a magyar nyelvű változat
az irányadó.
2 A jelen Hirdetményben használt fogalmak a Bank 2016. június 9-től hatályos Bankkártya-elfogadási Üzletszabályzatában,
illetve a Rendeletben lévő fogalom meghatározásokkal azonos jelentéssel bírnak.
3 A változások nem érintik semmilyen formában hátrányosan Ügyfeleinket, céljuk a transzparens,

versenyélénkítő árazási forma bevezetése a kártyaalapú fizetési rendszerek piacán.
4
Az üzletszabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2016. június 9. napjától hatályos szövege a
Bank honlapján érhető el.
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A Bankkártya-elfogadási Üzletszabályzat 2., 6.6. és 12. pontjai a Rendeletnek megfelelően 2016.
június 9. napjától kezdődő hatállyal az alábbiak szerint módosulnak:
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A K ÁRT Y A E LFO G AD ÁS S AL K AP C SO L AT O S AL AP FO G ALM AK

„Bankkártya”: Pénzforgalmi szolgáltató vagy pénzforgalmi intézmény által kibocsátott, a kibocsátó által
meghatározott logóval ellátott elektronikus fizetési eszköz (beleértve a meg nem személyesített, de a
birtokos által hátoldalán aláírt bankkártyát is) amellyel birtokosa – rendszerint személyazonosító kód,
illetőleg más azonosító használata révén – rendelkezhet a pénzforgalmi szolgáltatóval szemben
fennálló követeléséről (ide értve a hitelkártyák alapján fennálló hitelkereteket is).
„Banki költségek és kereskedői díj”: A Banki költségek és kereskedői díj tartalmazzák a Bank egyéb,
a tranzakció feldolgozásához, az infrastruktúra üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó
költségeit, valamint a szolgáltatás nyújtásáért a Banknak fizetendő, a Bank által közvetlenül felszámított,
a Rendeletnek megfelelően egyedileg meghatározott, az egyedi szerződésekben feltüntetett kereskedői
díjat. Elfogadó a Rendelet alapján jogosult a Banktól írásban kérni egységes Kereskedői díjak
alkalmazását.
„Bankközi jutalék”: azaz Interchange Fee. A Kibocsátó bank számára fizetendő bankközi jutalékok
mértékét az érintett Nemzetközi Kártyatársaságok határozzák meg és teszik közzé, továbbá azokat
bármikor egyoldalúan módosíthatják, azzal, hogy egyes Európai Gazdasági Térségen belüli tranzakciók
esetén a bankközi jutalékok mértékére vonatkozóan a„Rendelet tartalmaz kötelező előírásokat. A
mindenkor hatályos bankközi jutalékok mértékei az érintett Nemzetközi Kártyatársaságok honlapjain
kerülnek feltüntetésre A Bank azt az érintett Nemzetközi Kártyatársaság által meghatározásra került
mindenkor hatályos bankközi jutalékot számítja fel az Ügyfélnek, amely az adott Bankkártya típusa, a
kibocsátás helye, az elfogadás módja és a Kártyabirtokos azonosítása alapján irányadó.
„Elfogadható kártya”: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa ill. Visa Electron logóval
ellátott Bankkártyák.
„Elfogadható egyéb kártya”: az egészségpénztárak által kibocsátott készpénzkímélő elektronikus
fizetési eszközök és a Cafeteria kártyák, amelyek esetében a POS terminál Engedélykérési funkciót
tölthet be a Bankkártya-elfogadási Szolgáltatási Szerződés Kiegészítésben foglaltak szerint.
„Cafeteria kártya”: Béren kívüli juttatási rendszerekkel kapcsolatosan kibocsátott készpénzkímélő
elektronikus fizetési eszközök, a 39/2011. (XII.29.) KIM rendelet alapján kibocsátott Erzsébet
elektronikus utalvány, valamint az 55/2011. (IV.12.) Korm. rendelet alapján kibocsátott Széchenyi
Pihenőkártya (SZÉP kártya).
„Elfogadó”: mindazokat a jogi, vagy természetes személyeket jelenti, amelyekkel a Bank BankkártyaElfogadási Szerződést és/vagy Virtuális POS Szolgáltatási Szerződést kötött áruk és/vagy
szolgáltatások ellenértékének, a Bank által kibocsátott vagy egyéb Elfogadható kártyák körébe tartozó
Bankkártyákkal történő kiegyenlítésére. A Rendeletben meghatározott „Kedvezményezett” definíció
megegyezik a jelen Szabályzatban megfogalmazott Elfogadó definíciójával.
„Elfogadóhely” vagy ”Üzlethely”: az Elfogadó által, jelen Üzletszabályzat keretei között üzemeltetett
olyan helyiséget, illetve árusítóhelyet jelenti, amely POS terminállal felszerelt.
„Bankkártya Elfogadói Kézikönyv”: A Bankkártya elfogadásával kapcsolatos technikai, arculati és
elfogadási előírásokat, valamint a POS, Virtuális POS üzemeltetési szabályokat tartalmazza, és egyben
a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét is képezi.
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„Engedélykérés”: A Bankkártya elfogadás banki engedélyeztetése.
„Európai Gazdasági Térségen belüli kártya”: A Kibocsátó bank az Európai Gazdasági Térség
valamely tagállamában bejegyzett pénzforgalmi szolgáltató, amely kártyák vonatkozásában a Bank által
jelen Szabályzat szerint teljesített fizetési műveletek a Rendelet hatálya alá esnek.
„Európai Gazdasági Térségen kívüli kártya”: A Kibocsátó bank egy olyan országban bejegyzett
pénzforgalmi szolgáltató, amely ország nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek;.
„Forgalom”: Azon Elfogadható kártyákkal POS terminálon kezdeményezett, és sikeresen végrehajtott
tranzakciók, melyek engedélyeztetését, lebonyolítását és elszámolását is a Bank és az Elfogadó között
létrejött szerződés keretében a Bank hajtja végre, ide nem értve az Elfogadható egyéb kártyákkal
kezdeményezett tranzakciókat, melyek nem képezik a Forgalom részét.
„Internet Áruház Alkalmazás”: az Elfogadó által üzemeltetett, Bank által jóváhagyott internetes
kereskedői oldalak, honlapok összessége.
„Kártyabirtokos”: Az a személy, aki a Bankkártya kibocsátójával kötött szerződés alapján a készpénzhelyettesítő fizetési eszköz használatára jogosult.
„Kártyabizonylat”: Tranzakció lebonyolítása esetén a POS terminál által készített kétpéldányos, illetve
a harmadik, Bankot megillető példánynak a POS terminál által a Bankhoz elküldött elektronikus adatokat
tartalmazó nyomtatvány.
„Kártyatársasági díjak”: A Kártyatársasági díjak (rendszerdíjak) a Nemzetközi Kártyatársaságok
részére fizetendő, általuk tranzakciónként egyoldalúan felszámított, a Bank által az Elfogadóra
továbbhárított költségeket foglalják magukban.
A Kártyatársasági díjak a mindenkor hatályos Bankkártya-elfogadási Szolgáltatás Kondíciós Listában
kerülnek feltüntetésre tájékoztató jelleggel; a Bank fenntartja a jogot a Kártyatársasági díjak egyoldalú
módosítására, például de nem kizárólagosan abban az esetben, amennyiben azok a Nemzetközi
Kártyatársaságok által módosításra kerülnek.
”Kibocsátó bank”: az a pénzforgalmi szolgáltató vagy pénzforgalmi intézmény, amely a Kártyabirtokos
részére a Bankkártyát rendelkezésre bocsátotta.
„MasterCard Secure Code, (MCSC)”: a MasterCard International Inc. által előírt internetes biztonsági
eljárás, mely működési elve megegyezik a VbV alkalmazással.
„Nemzetközi kártyaszervezet” vagy „Nemzetközi Kártyatársaság”: jelenti azt a bel-, vagy külföldi
jogi személyiségű szervezetet, amelyhez tagként való csatlakozása, vagy egyéb szerződés révén a
Bank jogosult a szervezet szabályai szerint Bankkártya elfogadásával kapcsolatos tevékenységek
végzésére.
„Teljes jutalék”: Teljes jutalék alatt az egységes Kereskedői jutalékot tartalmazó kondíciókat értjük,
amely nem részletezi a Bankközi jutalékok, Kártyatársasági díjak és Kereskedői díjak szerinti
kondíciókat.
„POS”, vagy „POS terminál”: Az a banki rendszerhez elektronikus úton kapcsolódó kártya-olvasó
berendezés, amely lehetővé teszi fizetési műveletek elektronikus úton, Bankkártya használatával
történő engedélyeztetését, lebonyolítását és elszámolását.
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„POS-t kezelő személy”: az Elfogadó valamennyi alkalmazottja, megbízottja, alvállalkozója, vagy
egyéb jogviszony alapján érdekkörében eljáró személy, akik a POS-t kezelik.
„Rendelet”: az Európai Unió által kibocsátott, a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól
szóló (EU) 2015/751 számú, kötelező érvényű és közvetlenül alkalmazandó Parlament és Tanács
rendelet. A Rendelet és a jelen Üzletszabályzat előírásai közötti esetleges ellentmondások esetén a
Rendeletnek megfelelő értelmezés irányadó.
„Kondíciók”: a mindenkor hatályos Bankkártya-elfogadási Szolgáltatási Kondíciós Listában
meghatározott, 2016. június 9. napjától kezdődően a Rendeletnek megfelelően, az egyes fizetésikártyakategóriák és -márkák szerinti bontásban, külön-külön feltüntetett Bankközi jutalékok, Kártyatársasági
díjak, valamint Banki költségek és kereskedői díjak. Elfogadó jogosult a Banktól a Rendelet alapján
írásban kérni a fenti bontástól eltérő árazást.
„Szerződés”: a Bank és az Elfogadó között létrejött olyan a Bankkártya-elfogadási szolgáltatásra, vagy
Virtuális POS szolgáltatásra, mint pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó megállapodás,, amely egy
adott időszakra vonatkozóan meghatározza a szerződésen (keretszerződésen) alapuló fizetési
megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit, melynek elválaszthatatlan részét képezi a
jelen Üzletszabályzat, valamint a Bank Bankkártya Üzletszabályzata, a Bank Általános Üzleti Feltételei,
a Bank formanyomtatványai, Teljesítési Rendje, Kondíciós Listája, Bankkártya Elfogadói Kézikönyve.
„Telefonos engedélykérés”: A kártyakibocsátó, vagy a Bank által visszautasított, limithatár feletti
Tranzakciók, vagy a POS terminál erre vonatkozó üzenete alapján gyanúsnak minősülő, illetve további
ellenőrzést igénylő Tranzakció esetén végrehajtandó engedélykérési eljárás a Bankkártya Elfogadói
Kézikönyvben szabályozott módon.
„Tranzakció”, vagy „Kártyaelfogadás”: A Kártyabirtokos által a Bankkártya rendeltetésszerű
használatával az Elfogadónál elhelyezett POS terminálon, Virtuális POS-on keresztül lebonyolított
sikeres és sikertelen fizetési műveleteket és az ezzel kapcsolatos elszámolást (számlaterheléseket és
jóváírásokat) jelenti. Sikeresnek minősül az a Tranzakció, amelyet a Bank engedélyezett.
„VbV vagy MCSC tranzakció”: az a tranzakció, melynek során a Bank bevonja a fizetési folyamatba
a bankkártya kibocsátó bankot, lehetőséget adva a kibocsátó banknak arra, hogy a kártyabirtokosa által
előzetesen megadott titkos kódot vagy jelszót ellenőrizze. Az ellenőrzés eredményéről a kibocsátó bank
értesíti a Bankot, mely válasz függvényében a Bank folytatja, vagy megállítja a bankkártyás fizetést.
„Verified by Visa, (VbV”: jelenti a Visa International Inc. által előírt internetes biztonsági eljárást,
melynek során a Bank az internetes bankkártyás fizetési folyamatban a kártyára vonatkozó adatokon
túl egy, a kártyabirtokos által a kibocsátó banknál a bankkártyához megadott jelszót vagy kódot is bekér.
„Virtuális Bankártya-elfogadás”: az a művelet, amely során az Elfogadó a kártyával történő
tranzakciókat virtuális POS terminál segítségével bonyolítja.
„Virtuális Elfogadóhely”: a Bank által üzemeltetett azon internetes oldalak összessége, melyek az
Elfogadói internet áruház alkalmazással együttműködve a bankkártya elfogadást megvalósítják.
„Virtuális POS Terminál”: a készpénz nélküli, internetes kereskedelmi (e-commerce) tranzakciók
lebonyolításának eszköze

6.6.
A Bank a Szerződés alapján általa nyújtott szolgáltatásokért a Bankkártya-elfogadási
Szolgáltatás Kondíciós listája szerint irányadó, és/vagy egyedi megállapodás esetén a Szerződés
vonatkozó mellékletében meghatározott mértékű díjakat, jutalékokat, költségeket számítja fel.
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12 . BA NK KÁ RT YA - E LFO G AD Á SI ÜZ L ET SZA B ÁL YZA T HAT ÁL Y A
12.1. A jelen Bankkártya-elfogadási üzletszabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövege 2016. június 9-én lép hatályba és határozatlan időre szól.
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