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ÁTLÁTSZÓ ÁRKÉPZÉS
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1141 Budapest Komócsy utca 5.

A legfontosabb az átláthatóság és egyszerűség. Ennek érdekében a myPOS összevont árazást alkalmaz,

így mindenki tisztában lehet a végső fizetendő tranzakciós díj mértékével, ami már magába foglalja a

bankközi jutalékokat, a rendszer használati díjat és a kereskedői díjakat. Kérjen egyedi ajánlatot!

Igényeljen ingyen myPOS elektronikus pénzszámlát. és azonnal fogadhat

kifizetéseket egyszerre több csatornán keresztül. Történjen az utalással,

A kereskedő bármikor hozzáférhet egyenlegéhez. Kezdeményezhet és

fogadhat utalásokat, a számlához kapcsolódó ingyenes VISA bankkártyával 

díjmentesen vásárolhat vagy szükség esetén készpénzt vehet fel.

A regisztráció és számlaigénylés online egyszerűen elvégezhető. Nincsenek 

havi forgalmi követelmények és hosszú távú szerződéses kötelezettségek. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat csak a myPOS díjak kivonatát tartalmazza. Az árképzés és díjak teljes

lebontásához látogasson el a www.mypos.eu/hu/pricing-and-fees oldalra.
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myPOS üzleti számla

Számlanyitás
Számla havi/éves díja
POS terminál/virtuális terminál/myPOS ONLINE havi díja
myPOS rendszeren belüli utalás
SEPA utalás
SWIFT utalás (HUF-HUF)

Ingyenes

Díjazás

Ingyenes
Ingyenes
35 HUF

myPOS üzleti bankkártya Díjazás

1025 HUF
1550 HUF

Visszatérítés számláról 165 HUF

Első kártyakibocsátás díja
Kártya havi vagy éves díja

Ingyenes
Ingyenes

POS terminál/Online fizetések rendszerhasználati díja Ingyenes
ATM-ból történő készpénzfelvétel díja EGT országaiban (300 € alatt)
ATM-ból történő készpénzfelvétel díja EGT országaiban (300 € felett)

675 HUF
1350 HUF

ATM-ból történő készpénzfelvétel díja EGT-n kívül (300 € felett) 1% + 1350 HUF
Lejárt kártya cseréje Ingyenes

POS terminál, soft POS szolgáltatás vagy online fizetési megoldás útján.

Minden kártyás tranzakció azonnal jóváírásra kerül és elérhetővé válik.

mypos@iqom.hu

www.iqom.hu/mypos

 Minden kártyatípussal elfogadhat elektronikus fizetéseket! 
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myPOS kártyával történő pénzfelvétel

Napi limit

myPOS kártyalimitek 

készpénz felvételi
POS fizetési
online fizetési

Havi limit
készpénz felvételi
POS fizetési

online fizetési

Standard kártya Platinum (Silver,Gold)
336.500 HUF

6.730.000 HUF
1.682.500 HUF

Platinum (Metal)
516.000 HUF

8.412.500 HUF 8.412.500 HUF

688.000 HUF

10.095.000 HUF 10.320.000 HUF 10.320.000 HUF

33.650.000 HUF

16.825.000 HUF 16.825.000 HUF 16.825.000 HUF

 korlátlan  korlátlan

 korlátlan  korlátlan

Belföldi ATM-ből maximálisan felvehető:

ATM myPOS kártyával

Budapest Bank

Erste Bank

Takarék Bank

CIB Bank

UniCredit Bank

800.000 HUF

800.000 HUF

800.000 HUF

400.000 HUF

250.000 HUF

Raiffeisen Bank 200.000 HUF

MKB Bank 200.000 HUF

K&H Bank 150.000 HUF

OTP Bank 100.000 HUF

Sberbank 100.000 HUF

forrás: www.penzcentrum.hu (2020. július 17. péntek )

*Készpénzfelvételenként a ténylegesen felvehető összeget az ATM-et üzemeltető bank egyedileg maximalizálhatja



Minden bankkártyát a myPOS fiókban a kártyák menüpont alatt van lehetőség beaktiválni.

Sikeres aktiválást követően a kártya PIN kódja SMS-ben érkezik meg. PIN kód módosításra

bármely erre alkalmas ATM automatánál sor kerülhet.

Bankkártya információ

Mit tehetsz, ha nem kaptad meg a PIN kódod SMS-ben, vagy esetleg elfelejtetted?

Lépj be a myPOS fiókodba a telefonos alkalmazás segítségével és nyisd meg a Kártyák

menüpontot. A Kártyák menüpontban van lehetőséged az aktivált kártyáid megtekintésére.
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Válaszd ki a megtekinteni kívánt

kártyádat, és a kártyád mellett

jobbra található szimbólumok

közül válaszd a legalsó ikont,

koppints a PIN gombra, a PIN

kódod újbóli igényléséhez.

Ellenőrizd, hogy mely rendszerbe

regisztrált telefonszámra kerül a

PIN kód kiküldésre, és erősítsd

meg.

Kérdés esetén fordulj bizalommal

ügyfélszolgáltunkhoz!


