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X

Alap kondíciók vásárlóknak és kereskedőknek (1. oldal)
X
Alap, díjmentes szolgáltatások vásárlóknak és kereskedőknek
Alap szolgáltatások

Fizetés, vásárlás

E-pénz tranzakció

Applikáció

Barion fejlesztői REST API használat

Elfogadó pontok

Belépési díj, regisztráció, szerződéskötés
Tárca nyitás, számla nyitás
Havi díj, éves díj
Letiltás
Letiltás feloldása
Jelszó módosítás
Havi számlakivonat e-mailben PDF formában
Számlatörténet adat export (XLS, CSV)
Személyes pénzmosási azonosítás
Megszüntetés

INGYENES

E-pénz fizetés online
E-pénz fizetés mobillal
Bankkártyás fizetés online
Bankkártyás fizetés mobillal
Bankkártya validáció
Vissaztérítés(refund) egyenlegre vagy bankkártyára

INGYENES

Pénzküldés
Cashback pénzküldés
Fogadás
Pénzküldés nem Barion használónak

INGYENES

Barion web app használata
Barion app letöltése és használata
E-mail értesítő tranzakciókról

INGYENES

Pénzküldés
Cashback küldés
Refund egyenlegre vagy kártyára
Tömeges pénzküldés
Egyenleg lekérdezés
Történet lekérdezés
Értesítések pénzmozgásról

INGYENES

Elfogadóhely nyitása, engedélyezése és egyéb kezelése
Mobil POS alkalmazás letöltése és használata

INGYENES

X

Alap kondíciók vásárlóknak és kereskedőknek (2. oldal)

X
Egyenleg feltöltés és visszaváltás díjai vásárlóknak és kereskedőknek
Forint (Ft) egyenleg feltöltése

Utalással forint bankszámláról
Utalással deviza bankszámláról
Készpénzbefizetéssel bankfiókban vagy automatánál
Bankkártyás turbó feltöltéssel

0 Ft
900 Ft
100 Ft
1%

Euro (€) egyenleg feltöltése

Utalással forint bankszámláról
Utalással deviza bankszámláról
Készpénzbefizetéssel bankfiókban vagy automatánál
Bankkártyás turbó feltöltéssel

€0
€2
1% (minimum € 2)
1%

USA dollár ($) egyenleg feltöltése

Utalással forint bankszámláról
Utalással deviza bankszámláról
Készpénzbefizetéssel bankfiókban vagy automatánál
Bankkártyás turbó feltöltéssel

$0
$2
1% (minimum $ 2)
1%

Visszaváltás forint (Ft) számláról

Visszaváltás utalással bármely hazai forint bankszámlára
Visszaváltás utalással bármely külföldi vagy deviza bankszámlára

0,1% (minimum 50 Ft)
900 Ft

Visszaváltás euro (€) számláról

Visszaváltás utalással bármely hazai forint bankszámlára
Visszaváltás utalással bármely külföldi vagy deviza bankszámlára

€2

Visszaváltás USA dollár ($) számláról

Visszaváltás utalással bármely hazai forint bankszámlára
Visszaváltás utalással bármely külföldi vagy deviza bankszámlára

$3

X
Ügyfélszolgálat
+36 1 464 7099
hello@barion.com

X

Webes és mobil online fizetés elfogadás kondíciói kereskedőknek
X
Barion Smart Gateway online és app2app fizetési szolgáltatás díjai
Bankkártya és Barion egyenleg elfogadás

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Befoglalás és visszaadás (letét)
Ismétlődő fizetés

Barion Smart Gateway Sharing Economy extrák

Fizetés harmadik fél részére
Fizetés több szereplő részére

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Eszes

Okos

Zseni

Lángelme

2%
1,75%
1,5%

1,5%
1,25%
1%

1%
0,75%
0,5%

Az ELSŐ 100 millió Ft 0%,
utána 0,5%

Kérd EGYEDI ajánlatunkat!

Gateway használati díj minden tranzakcióra
Kedvezményes díj havi 29 millió Ft forgalom fölött
Kedvezményes díj havi 99 millió Ft forgalom fölött

Barion Smart Gateway extrák

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hagyományos

+0,2%

Kérd EGYEDI ajánlatunkat!

+0,5%

Kérd EGYEDI ajánlatunkat!

Közreműködői díj levonás

X
Csomag választás feltételei

Hagyományos

Eszes

Okos

Zseni

Lángelme















Kérd EGYEDI ajánlatunkat!

Eszes

Okos

Zseni

Lángelme

Barion tájékoztató elemek elhelyezése
Részletes kosártartalom átadása fizetéskor
Exkluzív elektronikus fizetés
Kötelező Barion regisztráció fizetéskor

X
Tanácsadás különböző csomagjainkhoz

Hagyományos
Pacsirszky Tamás
+36 20 332 2900
pacsirszky.tamas@barion.com

X

Mobil közelségi fizetés elfogadás kondíciói kereskedőknek
X
Barion Smart Gateway fizetési szolgáltatás díjai
Bankkártya és Barion egyenleg elfogadás

Bankkártyás tranzakció díja
Egyenlegről történő fizetés díja

0,5%
0%

X
Tanácsadás mobil közelségi és pénztárgépbe építhető fizetésre
Bíró Tamás
+36 20 932 2023
biro.tamas@barion.com

Szabó Csaba
+36 30 482 7296
szabo.csaba@barion.com

Bíró Tamás
+36 20 932 2023
biro.tamas@barion.com

X

Egyéb díjtételek

X
Egyéb díjtételek vásárlók és kereskedők részére
Számlakivonat papír alapon, külön kérésre (db)
Sikertelen megszüntetés felelős őrzésbe vétele
Felelős őrzésbe vett összeg kiutalása
Felelős őrzés havidíja
Visszaváltás tárca megszüntetéskor magánszemélyeknek

1 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0,5% (minimum 50Ft)
0 Ft

€4
€0
€0
0,5% (minimum € 2)
€0

$5
$0
$0
0,5% (minimum $ 3)
$0

X

Apróbetűs rész
Csomag kiválasztása, általános feltételek
Az elfogadóhely jóváhagyását követően legkésőbb 10 munkanapon belül a kereskedő számára legkedvezőbb csomag kerül beállításra, melynek megállapításához Kibocsátó jogosult bármikor próbavásárlást végezni.
A bankkártya és Barion egyenleg elfogadásra vonatkozó díjak Elfogadóhelyenként kerülnek beállításra.
s A bankkártya elfogadásra vonatkozó díjak az Európai Unió területén magánszemélynek kibocsátott Visa és Mastercard kártyás fizetésekre vonatkoznak; amennyiben az ettől eltérő kártyákkal történő fieztés összegének aránya túllépi a 2%-ot, Kibocsátónak jogában áll magasabb,
A bankkártyás feltöltés csak hazai kibocsátású kártyával lehetséges. Kibocsátónak jogában áll a bankkártyás feltöltést általa meghatározott verifikációhoz kötni.
Amennyiben az átlagos kosárméret tartósan nem haladja meg az 5000 Forintot, Kibocsátónak jogában áll magasabb, egyedi díjat meghatároznia a bankkártya elfogadásra vonatkozólag.
A kedvezményes "Okos" és "Zseni" csomagok kiskereskedemi tevékenységre vonatkoznak, így nem alkalmazhatók különösen, de nem kizárólagosan adakozás, MLM üzleti modellben történő kereskedés, nem kiskereskedelmi kereskedés esetén.

Elfogadói alapszolgáltatások definíciója
Alapdíj minden tranzakcióra Az alapdíj a Barion Smart Gateway használatának alapdíja, minden tranzakció után fizetendő (bankkártya és Barion egyenleg). Piactér modell esetén a Szervező fizeti.
Forgalom alapú kedvezmény A forgalom alapú kedvezmények a meghatározott havi forgalom elérését követő naptári hónapban kerülnek beállításra. A forgalom visszaesése a kedvezmény megszűnését eredményezheti.
A kedvezmények igénybevételének feltételei Ft-ban vannak megharátozva. Devizában történő forgalom esetén a Ft összegek a tárgyhó utolsó napjára, a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett középárfolyamon kerülnek átszámításra.
Kiemelkedően magas forgalom esetén további kedvezményre van lehetőség, kérd egyedi ajánlatunkat!
Extra és közösségi fizetés szolgáltatások definíciója
Befoglalás és visszaadás Befoglalás és visszaadás esetén a megfizetett összeg a kedvezményezett Barion tárcájában jóváírásra kerül, de nem használható fel, amíg a tranzakciót a Szervező nem véglegesíti. A véglegesítés történhet akár az eredeti, vagy csökkentett összeggel, akár 0 Forinttal is.
Ismétlődő fizetés Ismétlődő fizetés esetén az első sikeres fizetéssel a vásárló felhatalmazza a kereskedőt, hogy a fizetést tetszőleges gyakorisággal és összeggel megismételje. Előfizetések, egy gombos fizetés, automatikus fizetés kivitelezésére alkalmas.
Az ismétlődő fizetés külön engedélyhez kötött, melyhez Kibocsátó saját hatáskörében megvizsgálja az azt kérő kereskedőt.
Fizetés harmadik fél részére A megfizetett összeg nem a tranzakciót indító felhasználó, hanem egy általa meghatározott felhasználó Barion tárcájában kerül jóváírásra. A vonatkozó díjakat a tranzakciót indító felhasználó fizeti meg.
Fizetés több szereplő részére A megfizetett összeg a tranzakciót indító felhasználó rendelkezése szerint több felhasználó Barion tárcájában kerül jóváírásra.
Közreműködői díj A tranzakciót indító felhasználó rendelkezése szerint a vásárlás kedvezményezettjétől lehetőség van közreműködői díj levonására. A díj kedvezményezettje lehet akár a fizetés indítója, akár további Barion felhasználók.
Bármely extra szolgáltatás esetén az adott extra szolgáltatás csoport felára felszámításra kerül. Amennyiben egy extra szolgáltatás csoportból több extra szolgáltatást is igénybe vesz, a díj csak egyszer kerül felszámításra.

Barion tájékoztató elemek elhelyezése
Részletes kosártartalom átadása fizetéskor
Exkluzív elektronikus fizetés
Kötelező Barion regisztráció fizetéskor

Feltételek definíciói
A Barion tájékoztató és arculati elemek elhelyezése a Kibocsátó által meghatározott módon. Az elhelyezésre vonatkozó részletes leírást Kibocsátó a honlapján teszi közzé.
Abban az esetben tekinthető teljesítettnek, amennyiben az Elfogadóhely a részletes kosártartalmat, azaz a vásárolt termékek pontos megnevezését átadja.
Amennyiben az elektronikus fizetési módok közül csak a Barion elérhető, teljesítettnek tekintendő. A vásárlások banki átutalással illetve utánvéttel történő kifizetése nem számít elektronikus fizetésnek.
A fizetési folyamat során a vásárlónak Barion tárcát kell regisztrálnia, valós, verifikált e-mail címmel. A fizetés csak a sikeres regisztrációt követően valósul meg.
Egy korábban beállított csomag bármely feltételének nem teljesülése esetén Kibocsátónak jogában áll egyoldalúan másik csomag megállapítására, illetve egyedi díj meghatározására a bankkártya elfogadásra és Barion egyenlegre vonatkozólag.
Ha a feltételektől el szeretne térni, kérjen egyedi Lángelme csomagot tanácsadóinktól!
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www.barion.com

