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SIMPLEPAY KERESKEDELMI AJÁNLAT
A BITRON PARTNEREI RÉSZÉRE
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Tisztelt Cégvezető!

Megkeresésére hivatkozva szeretnénk bemutatni Önnek az OTP Mobil Kft. által nyújtott
üzleti lehetőségeket.

1. SIMPLEPAY ONLINE FIZETÉSI RENDSZER
1.1 SZOLGÁLTATÁSI HÁTTÉR
A SimplePay online fizetési rendszer üzemeltetője az
OTP Mobil Kft, amely az OTP Csoport tagjaként, online
bankkártyás fizetési megoldást nyújt webshopok és
online szolgáltatást kínáló kereskedők számára.
Célunk, hogy olyan átfogó fizetési rendszert
biztosítsunk partnereink számára, amely az interneten
történő vásárlást gyorsabbá, kényelmesebbé, és
biztonságosabbá teszi mind a kereskedő, mind a
vásárló számára.
A nemzetközi környezetben tesztelt, innovatív
megoldásainknak köszönhetően az e-kereskedők a
gördülékeny csatlakozás mellett olyan kényelmi
szolgáltatásokat is használhatnak, melyek fellendítik a
vásárló-, és a tranzakciószámot egyaránt.

2. ELFOGADOTT KÁRTYATÍPUSOK
MasterCard

Maestro*

VISA

VISA Electron *

*ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát,
amennyiben engedélyezte, abban az esetben rendszerünk képes elfogadni.
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3. SZOLGÁLTATÁS PORTFOLIÓ
Eseti bankkártyás fizetés

Fizetési megoldások

Bankkártya rögzítés és one-click payment
Recurring payment (ismétlődő fizetés)
Egyedi linkes fizetés
Wire transfer (átutalás támogatás)
Egyszerű fizetés a Simple alkalmazásban tárolt bankkártyával
Telefonnon keresztül tözténő bankkártyás fizetés a VCC Live
rendszerében
Több devizanem kezelése

Támogató funkciók

Mobiltelefonra, applikációra is optimalizált megjelenés
Többnyelvű fizetőfelület (10+ nyelv, köztük világ- és regionális nyelvek)

A kereskedői felülethez illeszthető arculat
Teljes körű kereskedői vezérlőpanel (admin felület)
Teljes és részösszegű visszatérítések kezelése
Dedikált IT support, 24/7 ügyfélszolgálat
Bekötött másodlagos elfogadó - folyamatosan stabil szolgáltatás
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4. KONDÍCIÓK
Szolgáltatásainkkal kapcsolatban felmerülő díjak:
Standard
kondíciók

Kedvezményes
ajánlat

49.000 HUF

39.000 HUF

490 HUF

0 HUF

Simple fiókba mentett bankkártyákkal történő fizetések felára

+0,2 %

0%

Instant Transfer (opcionálisan választható szolgáltatás)

1,39 %

0,85 %

Díjak és jutalékok megnevezése

Egyszeri csatlakozási díj
SimplePay szolgáltatások havi díja

Tranzakciós jutalék HUF alapú bankkártyás fizetés esetén

Forgalmi sáv*

Kereskedői
díj

0 – 10.000.000 HUF

1,29 %

10.000.001 - 25.000.000 HUF

1,19 %
+

25.000.001 - 75.000.000 HUF

1,09 %

75.000.001 - 150.000.000 HUF

0,89 %

150.000.000 HUF felett

0,59 %

Rendszerdíj**

Bankközi jutalék***

(card scheme fee)

(interchange fee)

Kártyaelfogadó
pénzintézettől és
bankkártya típustól
függő mértékű
tétel. A mindenkor

Kártyatársaságoktól és
bankkártya típustól
függő mértékű tétel.

+

hatályos mértékeket
a kártyaelfogadó
pénzintézetek
hirdetményeik között
teszik közzé.

A mindenkor hatályos
mértékeket a
kártyatársaságok
hirdetményeik között teszik
közzé.

Tranzakciós jutalék EUR alapú bankkártyás fizetés esetén

Forgalmi sáv*

Kereskedői
díj

0 – 20 000 EUR

1,49 %

20 001 – 60 000 EUR

1,39 %
+

60 001 – 300 000 EUR

1,19 %

300 001 – 750 000 EUR

0,99 %

750 000 EUR

0,79 %

Rendszerdíj**

Bankközi jutalék***

(card scheme fee)

(interchange fee)

Kártyaelfogadó
pénzintézettől és
bankkártya típustól
függő mértékű
tétel. A mindenkor

Kártyatársaságoktól és
bankkártya típustól
függő mértékű tétel.

hatályos mértékeket
a kártyaelfogadó
pénzintézetek
hirdetményeik között
teszik közzé.

+

A mindenkor hatályos
mértékeket a
kártyatársaságok
hirdetményeik között teszik
közzé.
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*A tranzakciós jutalék adott 12 hónapos időszakban a partneri szinten értendő forgalom növekedésével változik a táblázatban
meghatározott mértékben. Minden 12 hónapos időszakban a tranzakciós jutalék mértéke a fenti táblázat szerinti
legmagasabb összegről indul, és a következő sávhatár elérésekor csökken a következő sáv szerinti jutalék mértékre, amely
jutalék mérték a következő sáv eléréséig, vagy az adott 12 hónapos időszak végéig (amelyik hamarabb bekövetkezik)
alkalmazandó.
**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

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
** 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.
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.
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5. NÉHÁNYAN, AKIK MÁR A SIMPLEPAY-T VÁLASZTOTTÁK

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.

SimplePay Csapat
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