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Bevezető 

A Pénztár elektronikus fizetési lehetőségeit, a Pénztártagok csak jelen szerződési feltételek 

elfogadását követően jogosultak használni. 

A Pénztár a Tag által megadott bankkártya adatokat a folyamat során nem ismeri meg, azokat 

közvetlenül a banknak kell megadni a banki felületre történő átirányítást követően. 

A Pénztár ennek megfelelően semmilyen bankkártyával kapcsolatos adatot nem gyűjt és nem is 

tárol. 

Az elektronikus fizetéssel kapcsolatos oldalak mindegyike biztonsági tanúsítvánnyal ellátott 128 bites 

legkorszerűbb titkosítási eljárással védettek, a bank oldalán megadott bankkártya adatok 

biztonságáért a CIB Bank Zrt. felelős. 

 

Egyszeri kártyás fizetés 

Az eseti befizetés egyszeri alkalommal, a megadott összeggel kerül terhelésre a Pénztártag 

bankkártyájához kapcsolódó bankszámláján a sikeres tranzakció visszaigazolását követően. 

Az eseti befizetés a mindenkor hatályos Alapszabályban rögzített felosztási arányok szerint kerül 

felosztásra legkésőbb egy banki munkanapon belül. 

Az egyszeri kártyás fizetés legkisebb összege 3.000 Ft, legnagyobb összege 999.999 Ft lehet. 

 

Rendszeres kártyás fizetés 

A rendszeres befizetések indításakor az első terhelés a megbízás megadásával egyidőben teljesítésre 

kerül. 

A rendszeres befizetések mindig a Tag által megadott összegben és ütemezésben kerülnek 

teljesítésre, az érvényességnél megadott határidővel bezárólag. 

A rendszeres kártyás fizetések mindig a Tag bankkártyájához kapcsolódó bankszámláról kerülnek 

terhelésre. A sikeres tranzakció során teljesült összeg az Alapszabályban rögzített felosztási arányok 

szerint kerül felosztásra legkésőbb egy banki munkanapon belül. 

A rendszeres kártyás fizetés a netpénztárban – költségmentesen – időbeli korlátozás nélkül 

szüneteltethető, visszavonható. 

A rendszeres bankkártyás terhelés sikertelensége esetén a Pénztár ismételten próbálkozik az összeg 

teljesítésével 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 21 és 30 nap múlva. Amennyiben egyik próbálkozás sem 

sikeres, akkor a rendszer nem próbálkozik további kártyás fizetés indításával és szünetelteti a 

terhelési megbízást, mindaddig, amíg a Tag azt nem aktiválja újra. 

A Pénztár kizárja felelősségét, ha a rendszeres kártyás fizetés összegét nem tudja terhelni a 

bankkártyáról és a Tagot emiatt veszteség éri. 

A rendszeres kártyás fizetés egyszeri legkisebb összege 3.000 Ft, legnagyobb összege 999.999 Ft 

lehet. 
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Kártyák összekapcsolása (MOST kártya) 

A kártyák összekapcsolása díjmentes. Az összekapcsolással egyidőben a Pénztár megvizsgálja a 

bankkártya adatok helyességét és 100 forinttal megterheli a bankkártyát, melyet a bank sikeres 

visszaigazolását követően visszatérít a Tag bankkártyájára. 

A pénztári kártya és a bankkártya összekapcsolásával a Tag hozzájárulását adja, hogy a pénztári 

kártyával elfogadóhelyeken bonyolított vásárlásainak ellenértéke és a Pénztár által levont díjak 

automatikusan terhelésre kerüljenek a Tag bankkártyájáról, vagyis szolgáltatóhelyen történő 

pénztári kártyás vásárlásnál a pénztári fedezet mértéke nem kerül ellenőrzésre, mert mindig a 

pénztári kártyával indított vásárlás összege / 0,941 kerül automatikusan terhelésre a bankkártyán 

és jóváírásra a Tag pénztári számláján. Amennyiben az összeg nem egész forint, akkor mindig felfelé 

kerekítés történik. 

Ha a vásárlási folyamat során a bank visszaigazolta a pénztári számlára történő befizetést, akkor a 

termék kifizetése mindig a pénztári egyenleg terhére történik. 

Normál esetben a pénztári kártyás vásárlás ellenértéke és a befizetés könyvelése a tranzakcióval 

egyidőben, de legkésőbb 10 percen belül történik meg. 

A kártyaelfogadó által 100 forintot meghaladó tévesen rögzített vásárlások ellenértéke – 

költségmentesen - sztornózható, amennyiben az elfogadóhely téves összeget terhelt. A 100 Ft alatti 

terhelések nem sztornózhatók. 

A MOST pénztári kártyával történő vásárlás elutasításra kerülhet, pénztári fedezettől függetlenül: 

a) az összekapcsoláshoz használt bankkártyán nem áll rendelkezésre elegendő fedezet, 

b) ha a vásárlás értéke meghaladja az összekapcsoláshoz használt bankkártya vásárlási limitet, 

c) egyidejűleg több bankkártya összekapcsolása azonos pénztári kártyához, 

d) nem engedélyezett szolgáltatónál (nem kártyapartner) történő vásárlásnál, 

e) Pénztártag pénzmosási törvény szerinti azonosítása nem történt meg, 

f) pénztári kártya nem lett aktiválva, 

g) egyéb ok, például a terminál/banki szerver terheltsége miatt hosszú válaszadási idő esetén. 

A felsorolás utolsó eseténél a kártyás vásárlás megismétlése megoldást jelenthet a problémára. 

Amennyiben nincs aktív státuszú összekapcsolás, akkor a pénztári kártya hagyományos pénztári 

kártyaként működik és használata csökkenti a pénztári számlán rendelkezésre álló egyenleget. 

A Pénztár kizárja minden felelősségét a sikertelen tranzakcióból eredő károk miatt. 

A kártyák összekapcsolása az online felületen – költségmentesen – időbeli korlátozás nélkül 

megszüntethető, szüneteltethető. 

Az összekapcsolt kártyával történő fizetés legkisebb összege 1 Ft, legnagyobb összege 999.999 Ft 

lehet.  

A Pénztárnál a kártyák összekapcsolása után a pénztári kártya vásárlási limit alapértelmezett 

maximális értéke 999.999 Ft, de a pénztári kártyával történő vásárlás összege sosem haladhatja 

meg a megadott bankkártyához tartozó vásárlási limit összegét. A Tag a kártyák összekapcsolása 

során megváltoztathatja az alapértelmezett pénztári kártya limitet, illetve  a limit változtatását online 

felületen keresztül bármikor elvégezheti. 
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Általános rendelkezések 

Az esetleges hibák, különösen internet kimaradás a Tagnál, a kártya összekapcsolási folyamat során 

téves pénztári kártyaszám rögzítése, vagy egyéb okból a fizetési folyamat során bekövetkező 

hibákért a Pénztár felelősséget nem vállal, de azok javításában közreműködik és ésszerű időn belül 

megteszi a hiba javításához szükséges lépéseket. 

Fontos az adatok körültekintő és alapos ellenőrzése a tranzakció elindítását megelőzően, mert 

egyszeri és rendszeres kártyás befizetést a Pénztár, sikeres terhelést követően nem sztornóz, az 

összeg visszatérítésére csak írásban – pénzvisszafizetési díj - levonását követően van lehetőség. 

Jelen szerződési feltételek nem ismerete nem mentesít a felelősség alól, nem lehet semmilyen 

hivatkozás alapja, ha azokat a felhasználó megszegte és ebből kifolyólag bármilyen kára, vagy 

hátránya keletkezik. 

 

Budapest, 2018.10.01. 


