Barion díjak és feltételek
X

Érvényes 2019. március 20-tól

Tárca díjak

X
Alapszolgáltatások
Belépési díj

Ingyenes!

Havi díj

Ingyenes!

Barion web és mobil applikáció

Ingyenes!

Tárca kezelése

Ingyenes!

Pénzküldés és fogadás Barionon belül

Ingyenes!

Barion REST API fejlesztőknek

Ingyenes!

Elfogadóhely létrehozása

Ingyenes!

X
Pénz feltöltése
Ingyenes!
1% (min. 2 EUR)
1%

EUR

Átutalás
Készpénzes feltöltés CIB Bankban (Magyarország)
Bankkártya

CZK

Átutalás cseh bankszámláról
Átutalás más országból
Bankkártya

Ingyenes!
190 CZK
1%

HUF

Átutalás magyar bankszámláról
Átutalás más országból
Készpénzes feltöltés CIB Bankban (Magyarország)

Ingyenes!
900 HUF
100 HUF

Bankkártya

USD

Átutalás
Készpénzes feltöltés CIB Bankban (Magyarország)
Bankkártya

1%
3 USD
1% (min. 2 USD)
1%

Visszaváltás tárcából
EUR

Átutalás bankszámlára

CZK

Átutalás cseh bankszámlára
Átutalás más országba

HUF

USD

Átutalás magyar bankszámlára

2 EUR
5 CZK
190 CZK
0.1% (min. 50 HUF)

Átutalás más országba

900 HUF

Átutalás bankszámlára

3 USD

X
Egyéb díjak
Számlakivonat papír alapon (kérésre - darabonként)
Felelős őrzés havidíj
Utolsó visszaváltás tárca megszüntetésekor magánszemélyeknek

4 EUR/80 CZK/1000 HUF/5 USD
0,5% (min.2 EUR/5 CZK/
50 HUF/3 USD)

Ingyenes!

Online fizetés elfogadás feltételei kereskedőknek

X
Barion Smart Gateway (online és app2app)
Bankkártya és Barion
egyenleg elfogadás

Induló díj tranzakciónként
Kedvezményes díj 1 millió HUF/80 000 CZK/3 000 EUR/ 3
500 USD havi forgalom felett
Kedvezményes díj 10 millió HUF/800 000 CZK/30 000 EUR
/35 000 USD havi forgalom felett
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Starter

Advanced

1.50%

0.99%

1.25%

0.75%

1.00%

0.50%

Custom

Kérd egyedi
ajánlatunkat!

Extrák

Befoglalás (letét), ismétlődő/token fizetés

+0.20%

Kérd egyedi
ajánlatunkat!

Sharing Economy/
Marketplace extrák

Fizetés három, vagy több szereplő részére

+0.50%

Kérd egyedi
ajánlatunkat!

Csomag választás feltételei
Barion logo és kártyatípusok elhelyezése
Alap Barion Pixel elhelyezése és kosártartalom megosztása csalás elleni
Barion Pixel elhelyezése adatok gyűjtéséhez
Exkluzív elektronikus fizetés

Starter

Advanced

✓

✓

✓

✓
✓

Custom
Kérd egyedi
ajánlatunkat!

✓

X
X
Definíciók és feltételek
Általános feltételek, forgalom alapú díjak
Általános feltételek A Barion Smart Gateway díjak Starter és Advanced csomagok esetén az alábbi feltétlek mellett érvényesek:
- Az átlagos havi kosárérték a Barion Smart Gateway használata esetén legalább 20 EUR/500 CZK/6 000 HUF/25 USD,
- A céges és az EU-n kívüli bankkártyák aránya havi szinten nem haladja meg a 2%-ot.
Amennyiben valamely feltétel nem teljesül, a Barion jogosult a díjk megváltoztatására.
Korábban meghatározott díjcsomag esetén, ha bármilyen feltétel nem teljesül, a Barion jogosult egyoldalúan megváltoztatni a
tarifacsomagokat, vagy egyéni díjakat meghatározni (a feltételek megváltozásából eredő többletköltségek miatt) a bankkártya elfogadásához,
vagy azonnali hatállyal felmondani a megállapodást.
Forgalom alapú díjak Forgalom sáv átlépése esetén az új forgalomnak megfelelő tarifacsomag a következő naptáro hónapban kerül bevezetésre. A forgalom
csökkenése a kondíciók, illetve a csomaghoz tartozó díjak változásához vezethet. Különösen nagy forgalomnövekedés esetén további
kedvezményeket biztosítunk, akár egyedi feltételekkel.

Extra szolgáltatások, sharing economy és piactér szolgáltatások
Befoglalás Befoglalás esetén a megfizetett összeg a kedvezményezett Barion tárcájában jóváírásra kerül, de nem használható fel, amíg a tranzakciót a
Szervező nem véglegesíti. A véglegesítés történhet az eredeti, vagy csökkentett összeggel, szintén a Szervező döntése alapján.
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 több szereplő részére A megfizetett összeg a tranzakciót indító felhasználó rendelkezése szerint több felhasználó Barion tárcájában kerül jóváírásra. A tranzakciós
díjakat a Szervező fizeti, de megoszthatja ezen díjakat a résztvevők között is.

Kondíciók definíciója a tarifacsomagok kapcsán
Barion tájékoztató elemek A Barion tájékoztató és arculati elemek elhelyezése a Kibocsátó által meghatározott módon pl. kártyatípusok és Barion logo). Az elhelyezésre
elhelyezésre vonatkozó részletes leírást Kibocsátó a honlapján teszi közzé.
Kosártartalom megosztása és A Barion minden fizetést vizsgál annak érdekében, hogy segítse az elfogadóhelyeket megóvni a csalásoktól. A pontos kosártartalom és a
Barion Pixel használata látogatók aktivitása fontos információkat adhat, és minden fél számára jogos érdek a csalási kockázatok vizsgálata. Ezen információkat sosem
csalások ellen használjuk fel marketing célokra a felhasználók hozzájárulása nélkül.
Hozzájárulás Parion Pixel A Barion Pixel egy JavaScript kód, amely a látogatók aktivitását figyeli az elfogadóhelyek weboldalain, amelyet az elfogadóhely helyez el és
használatához konfigurál a weboldal forráskódjában, GDPR szabályoknak megfelelően. A felhasználói adatok marketing célra való felhasználása kizárólag a
felhasználó engedélyével történik.
Barion kizárólagos használata Amennyiben az elektronikus fizetési módok közül csak a Barion elérhető bankkártyás, vagy elektronikus tárca esetén. A vásárlások banki
átutalással illetve utánvéttel történő kifizetése nem számít elektronikus fizetésnek.
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