(Bank)kártyázzunk!
Ha folyószámládhoz bankkártya is kapcsolódik, segítségével elvégezhetsz egy sor műveletet
(pl. vásárlás, készpénzfelvétel ATM-ekből, bankszámlaegyenleg lekérdezés, mobiltelefon-feltöltés)
banki nyitvatartási időn túl is.
Fontos tudnod, hogy kártyádat csak azokban az üzletekben, illetve azoknál az automatáknál használhatod,
ahol feltüntették ugyanazt a logót (pl. Mastercard, Visa), ami a kártyádon is szerepel. Mielőtt bankkártyát választasz, mindenképp tájékozódj, hogy a kártyához milyen költségek kapcsolódnak. Általános gyakorlat minden
kártyatípusnál, hogy a vásárlásért a bank nem számít fel díjat, belföldön a bankkártyás fizetés ingyenes. Ha
azonban automatából veszel fel pénzt, azt jellemzően díj terheli. Ennek mértéke bankonként eltérő, sőt attól is
függ, hogy a bankod saját automatáját, vagy más bankét használod. Ha külföldön használod a kártyád, előtte
tájékozódj a kártyahasználat díjairól, az árfolyamokról és átváltási feltételekről.
Az alábbi táblázat összefoglalja a leggyakoribb kártyatípusok használatával kapcsolatos főbb tudnivalókat. A
költségekre vonatkozóan a www.pszaf.hu honlap fogyasztóknak szóló menüpontjára kattintva tájékozódhatsz.
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ha határidőn belül nem fizeted
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Megjegyzés

Ha a bank által megadott határidőn belül a
hitel teljes összegét visszafizeted, a bank
nem számít fel kamatot.
Vigyázz, mert készpénzfelvétel esetén már
a készpénzfelvétel időpontjától kezdődően
kamatot kell fizetni!

Az első bankkártyát érdemesebb a betéti kártyák közül választanod. Ezek csak annyi költést tesznek
lehetővé, amennyit az aktuálisan rendelkezésedre álló pénzed (számlaegyenleged) megenged. Hitelkártya
használatában akkor érdemes gondolkodnod, ha már kellő rutint szereztél pénzügyeid kezelésében és
rendszeres, önálló jövedelmed van. A hitelkártyával kölcsönbe vett pénzt ugyanis magas kamat mellett kell
visszafizetned, ha a kártyáddal készpénzt veszel fel, vagy ha a kártyás vásárlást követően a bank által megadott
határidőn belül nem fizeted vissza a teljes tartozásod. Ezért folyamatosan nyomon kell követned, mikor, mennyi
az esedékes tartozásod, ha nem szeretnéd, hogy használata a szükségesnél több pénzedbe kerüljön.
Néhány hasznos tanács a biztonságos bankkártyahasználathoz:
Vigyázz rá, akár a pénztárcádra, hiszen ha illetéktelen kezekbe kerül, abból jelentős károd származhat. Ugyanez vonatkozik a kártyához tartozó PIN kódra is. A kártyát és a hozzá tartozó PIN kódot soha ne tárold egymás mellett; ugyanis ha mindkettőt elveszíted, vagy ellopják tőled, szabadon hozzáférhetnek a bankszámládhoz, és ebben az esetben a bank egyáltalán nem téríti meg a károdat.
• Tartsd a kártyát biztonságos helyen és óvd a fizikai sérülésektől!
• Fontos, hogy a bankkártya elvesztése, ellopása esetén azonnal értesítsd bankodat! Az értesítést követően, a kártya jogosulatlan használatából eredő kár a bankodat terheli, de az értesítést megelőzően is maximum
negyvenötezer forint lehet a károd. Minden kár téged terhel azonban, ha azt szándékosan okoztad, vagy megszegted a bankkal kötött szerződésedben foglaltakat!
•

További információkat a www.mnb.hu honlap „Pénzforgalom/Kiadványok” menüpontja alatt a Pénzforgalomról
mindenkinek 1.–Bankkártyák címen található tájékoztató kiadványban találsz.
Az alábbi honlapokon elolvashatod a teljes cikksorozatot és e témákban további információt is találhatsz!
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