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  *A jelen indikatív ajánlat az OTP Mobil Kft. ajánlattevőről és az általa nyújtott SimplePay szolgáltatásról, valamint a SimplePay 

szolgáltatás ellenértékéről, nyújtásának pénzügyi és egyéb kondícióiról bizalmas üzleti információkat tartalmaz, amelyek a Po lgári 

Törvénykönyv 2:47. §-a szerint üzleti titoknak minősülnek. A jelen ajánlat tartalma, különösen az ajánlat pénzügyi kondíciókra vonatkozó 

részei az OTP Mobil Kft. Ptk. szerinti üzleti titok védelem alatt állnak, harmadik személyekkel csak az OTP Mobil Kft. előzetes írásbeli 

hozzájárulásával közölhetők, hozhatók nyilvánosságra vagy használhatók fel egyéb módon. Ön a jelen ajánlat megtekintésével és a 

dokumentum továbbgörgetésével tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja ezen rendelkezéseket és vállalja ezek és a Ptk. 2:47. §-ának 

betartását.  



OTP Mobil Kft.    

1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.  
River Park, K30. épület, VII. emelet   

 

 
 Cégjegyzékszám: 01-09-174466. Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 

Díjak és jutalékok megnevezése Standard 
kondíciók 

Kedvezményes 
ajánlat  

Egyszeri csatlakozási díj 49.000 HUF 35.000 HUF 

SimplePay szolgáltatások havi díja  490 HUF 0 HUF 

Simple fiókba mentett bankkártyákkal történő fizetések felára* +0,20% +0% 

Instant Transfer (opcionálisan választható szolgáltatás) 1,39% 0,90% 

*2018.12.31 napi állapot szerint ~750.000 mentett kártya  

Tranzakciós jutalék HUF alapú bankkártyás fizetés esetén 

Havi forgalmi sáv* Kereskedői 
díj 

+ 

Rendszerdíj** 
(card scheme fee) 

+ 

Bankközi jutalék*** 
(interchange fee) 

0 – 5.000.000 Ft-ig 1,39% Kártyaelfogadó 
pénzintézettől és 

bankkártya típustól 
függő mértékű tétel. 
A mindenkor hatályos 

mértékeket a 
kártyaelfogadó 
pénzintézetek 

hirdetményeik között 
teszik közzé. 

Kártyatársaságoktól és 
bankkártya típustól függő 

mértékű tétel. 
A mindenkor hatályos 

mértékeket a 
kártyatársaságok 

hirdetményeik között teszik 
közzé. 

5.000.001 - 10.000.000 Ft-ig 1,29% 

10.000.001 - 15.000.000 Ft-ig 1,19% 

15.000.000 Ft felett 1,09% 

* Az adott hónap tranzakciós jutaléka az előző naptári hónap SimplePay rendszerén keresztül forgalmazott tranzakciók 

összege alapján kerül beállításra. 

**2018.09.24-től hatályos hirdetmény szerinti rendszerdíjak: 

https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/Kartyaelfogadoi_dijak_H_20180924.pdf 

***Kizárólag nem OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal történő tranzakciók esetén fizetendő. 

Mértéke a nemzetközi kártyatársaságok mindenkori hirdetményében publikált érték: 
https://www.mastercard.hu/content/dam/mccom/hu-hu/dokumentumok/Hungary-Interchange-fees-2019.pdf 
https://www.visa.co.uk/dam/VCOM/regional/ve/unitedkingdom/PDF/fees-and-interchange/inter-europe-april-2019.pdf 
https://www.visa.co.uk/dam/VCOM/regional/ve/unitedkingdom/PDF/fees-and-interchange/intra-europe-october-v2-2018.pdf 
https://www.visa.co.uk/dam/VCOM/regional/ve/unitedkingdom/PDF/fees-and-interchange/hungary-october-2018.pdf 

 

 

Tranzakció alapú költségek EUR/USD alapú bankkártyás fizetés esetén 

Kereskedői díj 

+ 

Rendszerdíj** 
(card scheme fee) 

+ 

Bankközi jutalék*** 
(interchange fee) 

1,49% 

Kártyaelfogadó pénzintézettől 

és bankkártya típustól függő 

mértékű tétel. A mindenkor 

hatályos mértékeket a 

kártyaelfogadó pénzintézetek 

hirdetményeik között teszik közzé. 

Kártyatársaságoktól és bankkártya 

típustól függő mértékű tétel. 
A mindenkor hatályos mértékeket a 

kártyatársaságok hirdetményeik között 

teszik közzé.  

 

https://www.mastercard.hu/content/dam/mccom/hu-hu/dokumentumok/Hungary-Interchange-fees-2019.pdf
https://www.visa.co.uk/dam/VCOM/regional/ve/unitedkingdom/PDF/fees-and-interchange/inter-europe-april-2019.pdf
https://www.visa.co.uk/dam/VCOM/regional/ve/unitedkingdom/PDF/fees-and-interchange/hungary-october-2018.pdf
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 Cégjegyzékszám: 01-09-174466. Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 

Ajánlatunkat az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa kártyaalapú fizetési műveletekről szóló 2015/751 
számú rendeletével (különösen annak 9. és 12. cikkelyével), illetve az erre épülő kártyatársasági és 
kártyaelfogadói irányelvekkel és az ezek alapján kialakult piaci sztenderdekkel összhangban bontott (IC++) 
árazási struktúrában állítottuk össze. 

 

Elszámolási információk: 

 

Utalás 

devizaneme 

Elszámolás 

gyakorisága 

Forgalmi 

időszak: * 

Fizetési nap: ** Elszámolási 

minimum*** 

HUF Heti egyszer hétfőtől 

vasárnapig 

A forgalmi időszakot követő szerda 0 HUF 

EUR, USD Heti egyszer hétfőtől 

vasárnapig 

A forgalmi időszakot követő szerda 300 EUR/USD 

*A forgalmi időszakban interneten keresztül történt bankkártyás tranzakciók jutalékkal csökkentett ellenértékét a fizetési 
napon díjmentesen indítjuk a Kereskedő által megadott bankszámlára. Azon kereskedők, akik számára az OTP Mobil az 
Elszámolási napon devizában (tehát nem HUF-ban), vagy külföldi pénzintézetnél vezetett bankszámlára teljesít kifizetést, az 
átutalásra kerülő összeget a kereskedő számlavezető bankja által mindenkor alkalmazott költség (utalási díj) levonását 
követően kapják meg. 
**Amennyiben a fizetési nap nem munkanapra esik, akkor a következő munkanapon indítjuk el az utalást Kereskedőink 
részére. 
***Amennyiben az utalandó összeg nem éri el az elszámolási minimumot, az összeg a következő fizetési napon teljesítendő 
összeghez adódik, mindaddig amíg az el nem éri az elszámolási minimum összegét.  
Az OTP Mobil Kft. elektronikus számlát bocsát ki a kereskedő részére. 
Az OTP Mobil Kft. az előforduló reklamációk esetére, a banki visszaterhelési (chargeback) eljárás fedezése érdekében jogosult 
a Kereskedőtől ún. fedezetet (deposit) kérni. 
 

A jelen indikatív ajánlatban szereplő kereskedelmi kondíciók elfogadása esetén az Önök 

rendelkezésére áll a SimplePay szolgáltatás portfoliójának összes jelenlegi eleme (ld. 3 fejezet), illetve 

a rendszerfejlesztésünk során kialakuló jövőbeni szolgálatásaink is. 

Az ajánlatban szereplő díjak és jutalékok nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. 

ELFOGADOTT KÁRTYATÍPUSOK 

        

 

Bízunk benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszésüket! 

Amennyiben az ajánlatunkkal kapcsolatban, bármilyen kérdésük van, készséggel állunk rendelkezésükre. 

Kapcsolat: 

sales@otpmobil.com 

Jelen ajánlat tárgyalási folyamat részét képezi és semmilyen körülmények között sem jelenti, az OTP Mobil Kft. 

bárminemű kötelezettségvállalását. 


