Bankkártya Kisokos

Bankkártya használata
A Bank által kibocsátott valamennyi bankkártya mind Magyarországon, mind külföldön
készpénzfelvételhez, vásárláshoz, illetve szolgáltatás igénybevételéhez a Bank, illetve a
Számlatulajdonos által meghatározott kártyalimit erejéig használható, figyelembe véve a
kártyafedezeti számlán rendelkezésre álló egyenleget. A Bank által kibocsátott MasterCard
bankkártyák elektronikus és nem elektronikus környezetben egyaránt használhatók.

Bankkártya aktiválás
A kártya mindig inaktív állapotban kapja meg a Kártyabirtokos. A kártyát aktiválni az alábbi módokon
lehetséges:




ATM – bármelyik hazai ATM-en keresztül, PIN kód megadásával.
Call Center – a 06 1 611 7642 számon, 0-24 órában elérhető az NHB Bank telefonos
ügyfélszolgálata, ahol a beazonosítást követően a call center operátor aktiválja a bankkártyát.
Bankfiók – abban az esetben, ha a bankkártya átvétele a bankfiókban történik meg.

Az érintés nélküli (PayPass) funkció aktiválásához szükség van egy PIN kóddal végrehajtott ATM-es
tranzakcióra (egyenleg lekérdezés, vagy készpénz felvétel).

Bankjegy kiadó automata (ATM) használata
Az ATM-et igénybe veheti minden Kártyabirtokos, aki az ATM-en feltűntetett logóval ellátott
bankkártyával rendelkezik. Mielőtt bankkártyáját az ATM nyílásába helyezi, győződjön meg arról, hogy
láthatóak-e a működésre utaló alapinformációk az automata képernyőjén.
Ellenőrizze, hogy az ATM kártyaolvasó és pénzkiadó nyílásán nem talál-e ragasztásra, átalakításra utaló
nyomot, illetve nem lát-e szokatlan, oda nem illő tárgyat vagy rongálást az automatán. Amennyiben
bármi szokatlant észlel, ne végezzen tranzakciót és kérjük, hívja az NHB Call Center-t a 06 1 611 7642es telefonszámon, vagy értesítse a bankfiók ügyintézőit.
Ha az ATM hibát jelez, vagy egyáltalán nem működik, ne helyezze bankkártyáját a nyílásba. Ha az
automata bevonja bankkártyáját, forduljon az ATM-en feltűntetett üzemeltetőhöz, vagy értesítse a
bankfiók ügyintézőit. Ha a bankkártya elakad, ne erőltesse azt a nyílásba. A Stop/Törlés billentyű
megnyomásával bármikor megszakíthatja a műveletet és visszakapja bankkártyáját.

Vásárlás bankkártyával POS terminálon

1

A POS terminállal felszerelt elfogadóhelyeken a terminál típusától függően kérhetik, hogy a POS
terminálhoz csatlakozó számbillentyűzet használatával a kártyabirtokos írja be a PIN kódját. Ebben az
esetben kérjük, ügyeljen arra, hogy a beírás során, a PIN kódot illetéktelen személy ne láthassa. A
fizetés során soha ne veszítse szem elől a kártyáját.
Az NHB Bank által kibocsátott MasterCard típusú bankkártyák érintés nélküli (PayPass) fizetésre is
alkalmasak. Az érintés nélküli fizetés során a bankkártyát nem kell kiadnia a kezéből, a tranzakció
engedélyezéséhez elegendő azt a terminál elé helyeznie. A PayPass fizetés biztonságos, nem jelent
extra kockázatot, mert az érintésmentes technológia hatótávolsága néhány cm. A fizetés menete
gyorsabb, a kártyahasználat kevésbé kockázatos és higiénikusabb, ugyanis a kártyát nem kell kiadnia a
kezéből.

Kártyahasználati limitek
A bank az esetleges visszaélésekből eredő kockázatok korlátozása érdekében ún. költési limiteket
határoz meg, melyek a kártyahasználat gyakoriságára és összegére vonatkoznak. A számlán
rendelkezésre álló egyenlegtől függetlenül minden, a limitet meghaladó tranzakció automatikusan
visszautasításra kerül. A Bank által meghatározott standard bankkártya limiteket a mindenkor hatályos
Hirdetmény tartalmazza. A standard limitektől eltérni, az Általános Szerződési Feltételekben
meghatározott módon és a Hirdetményben meghatározott mértékig, a Banknál történő bejelentéssel
lehet.

Kamat, költség, díj és jutalék
A bankkártyákkal és a velük lebonyolítható tranzakciókkal kapcsolatban a Bank a mindenkor hatályos
Hirdetményben feltüntetett költséget, díjat és jutalékot számítja fel, az ott megjelölt összegben, illetve
mértékben.

Kártyabirtokostól általában elvárható magatartási szabályok
Az alábbi magatartási szabályokat a bankkártya és a hozzá kapcsolódó PIN kód használata során a
kártyabirtokosnak minden esetben be kell tartania. Bankkártyáját különös gondossággal, értékként
kezelje. Átvételkor győződjön meg a kártyán szereplő adatok helyességéről és a hátoldalon saját
kezűleg azonnal írja alá. Ügyeljen a PIN kód biztonságos kezelésére és arra, hogy más személy
tudomására ne jusson. A PIN kódot ne írja rá a bankkártyára, vagy az azzal együtt őrzött más tárgyra.
Ha több bankkártyája is van, pontosan jegyezze meg, hogy melyik bankkártyához, melyik PIN kód
tartozik. Fizetés után kártyáját kérje vissza, automatából történő készpénzfelvételkor pedig vigyázzon,
hogy kártyáját ne felejtse a berendezésben. Fizetéskor ne engedje, hogy a kártya kikerüljön a
látóköréből. Az elfogadó kérésére mutassa be a személyazonosító okmányát. Pontosan jegyezze meg,
illetve mindig tartsa magánál a bejelentés megtételéhez megadott telefonszámokat. Havi
számlakivonatát mindig ellenőrizze és azonnal jelezze a Bank felé, ha olyan költést, terhelést talál,
amelyet nem a Kártyabirtokos hajtott végre.
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A bankkártya tárolásánál ügyeljen arra, hogy a kártya hátoldalán található mágnescsík rendkívül
érzékeny az erős elektromos és mágneses hatásokra. Bankkártyáját tartsa távol televíziótól, rádiótól,
hangfaltól, mágneskulcstól, mobiltelefontól, mágneszáras táskától és pénztári pulttól. Óvja
bankkártyáját az erős hőhatástól és napsütéstől.

PIN kód igénylés
A PIN kódot tartalmazó borítékot elolvasása és memorizálása után, a PIN borítékkal együtt semmisítse
meg. A kártyához tartozó PIN kódot kezelje bizalmasan, azt ne hozza senki tudomására. A PIN kód
megváltoztatásáról a 24 órás Call Center segítségével intézkedhet.

Teendők kártyás tranzakció kifogásolása esetén
Mi a teendő csalás gyanúja esetén?
Ha bankkártyáját elveszti, vagy ellopják azt, esetleg olyan vásárlásokat észlel a bankszámlakivonatán,
vagy az SMS-szolgáltatáson keresztül, amelyet nem Ön kezdeményezett, kérjük, azonnal hívja a Call
Center-t a 06 1 611 7642-es telefonszámon (belföldről), vagy a +36 1 611 7642-as telefonszámon
(külföldről), ahol kollégáink segítségével azonnal intézkedhet a kártya letiltásáról.
Phishing (adathalászat): előfordul, hogy illetéktelenek e-mailen, telefonon, közösségi oldalakon
adatokat próbálnak kicsalni a Kártyabirtokosoktól. Fontos tudnia, hogy sem a Bank, sem a
kártyatársaságok (MasterCard, Visa) nem kérnek kártyaadatokat (kártyaszám, PIN kód, CVC kód,
lejárat), internetes azonosítókat, kártyabirtokosi személyes adatokat (név, születési dátum) e-mailen
vagy telefonon keresztül, illetve sosem küldenek közvetlenül olyan kattintható hivatkozást / linket az
Ön e-mail címére, amely valamilyen oldalra vezet át, ahol személyes adatokat kell megadnia. Kérjük
fokozottan ügyeljen bankkártya adatainak biztonságára.

Kérjük haladéktalanul jelentse be:
Ha a bankkártya kikerült a birtokából, ideértve a bankkártya elvesztését, ellopását, adatainak
illetéktelen felhasználását is; ha a bankkártya bármely adata jogosulatlan személy, vagy a
használatához szükséges személyazonosító szám más személy tudomására jutott; ha a bankkártyával
felhatalmazás nélküli fizetési tranzakciót kezdeményeztek; ha a bankszámlakivonaton, illetve a
számlán olyan műveletet tüntetett fel a Bank, melyet a Kártyabirtokos nem kíván elismerni. Ha a
bankszámlakivonaton jogosulatlan műveletet tüntettek fel, a Kártyabirtokosnak át kell adnia a Banknak
a rendelkezésére álló bizonyítékokat.

Kártya letiltáshoz szükséges adatok:
A Kártyabirtokos neve, születési helye és ideje, a kártyafedezeti számla száma, az utolsó
kártyahasználat helye és ideje, valamint a bejelentés alapjául szolgáló körülmények és a Kártyabirtokos
által tett intézkedések.
Ha a bejelentő ezeket az adatokat nem tudja, akkor a Bank a Kártyabirtokos egyéb azonosító adatai
segítségével intézkedik a kártya letiltásáról.
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Az ellopott / elveszett, vagy megrongálódott bankkártya helyett a Kártyabirtokos kérésére a Bank új
bankkártyát bocsát rendelkezésre. A bejelentéssel érintett bankkártyát, annak megtalálása esetén sem
lehet újra használni.
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a bankkártyával való visszaélés alapos gyanúja esetén, valamint ha a
bíróság jogerős határozatában a bankkártyával kapcsolatos bűncselekmény elkövetését állapítja meg,
adataik bekerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszerbe.

Amennyiben további kérdése merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, a 06 1 611 7642-es telefonszámon
Call Center-ünk készséggel áll rendelkezésére.
A bankkártyák működésének részletes szabályait a Bankkártya Szolgáltatás Általános Szerződési
Feltételek, és a Bankkártya Hirdetmény tartalmazza.
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