
Lehet, hogy Te is többet fizetsz a pos 
terminálért, mint kellene? 

 

A bankkartya.hu független összehasonlító vizsgálata alapján van, akinek négyszer többe kerül a pos 

terminál, noha ugyanazt a Visa és Mastercard kártyaelfogadási szolgáltatást kapja: 

 

 
http://bankkartya.hu/hirkategoria/hirek/cikk/osszehasonlitottuk-a-pos-terminal-uzemeltetok-ajanlatait  

Ha nem akarsz feleslegesen pazarolni, akkor 
MOST válts a tesztgyőztes sárga terminálra!  

                              

A Fizetési Pont egyszerű, áttekinthető, kedvezményes POS 

ajánlata 
1. kártyás fizetésenként csak 17 Ft + 0,95 % (annyit fizetsz, amennyit használod, forgalomarányosan) 

2. kommunikációs díj havonta, terminálonként csak 1.000 Ft, (az első teljes hónapban ingyenes) 

3. havi szolgáltatási díj maximum 3.900 Ft, ami 100 %-ban is megspórolható.  

A havi szolgáltatási díjból automatikusan járó kedvezmények:  

 25% kedvezmény, mert most szerződsz velünk…  

 50%-os kedvezmény - havi 500.000 Ft feletti kártyás forgalom esetén 

 100%-os kedvezmény - havi 1.000.000 Ft feletti kártyás forgalom esetén  

 

Állami kedvezmény - már csak nálunk elérhető 
80.000 Ft kedvezményt adunk a havi szolgáltatási díjból (az első 24 hónapban egyenletesen elosztva) abban 

az esetben, ha szerződéskötéskor nyilatkozol arról, hogy 2017. november 1-én nem volt pos terminálod (ez 

a kedvezmény is mindenképpen jár, a forgalomtól független).  

http://www.bankkartya.hu/
http://bankkartya.hu/hirkategoria/hirek/cikk/osszehasonlitottuk-a-pos-terminal-uzemeltetok-ajanlatait


 

A mi terminálunkkal kereshetsz is, ha akarsz 

Magyarországon az egyetlen pos terminál üzemeltetőként, lehetőséget adunk partnereinknek, hogy 

bevételt is termeljenek POS termináljuk használatával.  Hogyan? 

● mobil telefon feltöltéskor, alkalmanként minimum 10, maximum 100 Ft-ot fizetünk (Telenor, T-

Mobil, Vodafone)  

● közüzemi, telefon, tv befizetés minimum 10, maximum 100 Ft befizetésenként  

 

És 5 perc alatt (!) bankszámlát is adunk Neked - a kártyabevételeid villám elszámolásához 

A bevételek jóváírásához minden partnerünk számára biztosítjuk Magyarország legolcsóbb, feltételek 

nélküli bankszámláját is, netbankkal, Mastercard Paypass bankkártyával. Jellemző költségek: 

● számlavezetési díj maximum 1.490 Ft, és lehet, hogy elengedjük a felét vagy akár ingyenesen 

adjuk – csak kérned kell… 

● utalási költség csak 95 Ft + 0,3%  

Gyorsan, könnyen tudsz váltani: csak 20 perc 

A szerződést mindössze 20 perc alatt meg tudod kötni velünk, és másnap megkapod az új terminálodat!  

 

Igény esetén megoldjuk azt is, hogy rögtön szerződéskötést után üzembe helyezzük az új gazdaságos 

pos terminált. 

 

A bankkartya.hu szakmai portál, független, összehasonlító vizsgálatáról szóló teljes cikket itt lehet 

elolvasni:  

www.bankkartya.hu/hirkategoria/hirek/cikk/osszehasonlitottuk-a-pos-terminal-uzemeltetok-ajanlatait 

 

A vonatkozó jogszabályok alapján a díjaink a bankszámla szolgáltatás esetén áfa mentesek, a terminál 

használat esetében áfásak. A részletes feltételeink a keretszerződésben vannak benne. 

 

 

 

 
 

www.fizetesipont.hu                       www.valtssargara.hu                       www.ofsz.hu 
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