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O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.
Balassa Kártya Városkártya alhirdetmény
sorszám: 2017/VKH/01-BK
Érvényben: 2017.08.30-tól

1. Városkártya program egyedi megnevezése: Balassa Kártya
2. Városkártya Programban részvevő település: Balassagyarmat (Irányítószám:2660)
3. Balassa Kártya jogosultak: Balassagyarmati állandó és/vagy bejelentett tartózkodási címmel
rendelkező lakosok
4. A Városkártya Program indulása: 2017.08.30
5. Az aktiválási időszak: 2017.08.30-2017.10.31.
6. Balassa Kártya szolgáltatásokkal (alprogramokkal) kapcsolatos további információk:
www.balassakartya.hu
7. Városkártya neve: Balassa Kártya
8. Kártya design: O.F.SZ. Zrt. által kibocsátott Fizetési Kártya Balassa Kártya tokkal
9. Balassa Kártya díja
Aktiválási időszak alatt és aktiválási időszak után nyitott Fizetési Számlához aktivált első Városkártya
kedvezményes kibocsátási díja, továbbá ezen kártyák 2019. évi lejárat után esedékes első megújítás
kedvezményes díja a Városkártyás Ügyfelek részére az alábbiak szerint alakul, amennyiben az Ügyfél
első Fizetési Kártyája a Városkártya Program keretén belül került kibocsátásra:

Balassa Kártya
kibocsátási díja

Lejárt Balassa
Kártya cseréjének
díja)

Kártya aktiválásának
Balasssa Kártya díja ( teljes
időpontja
kártyadíj: 980 Ft/kártya)
Aktiválási időszak alatt nyitott
Fizetési Számlához aktivált 100% kedvezmény (0 Ft)
első Városkártya díja
Aktiválási időszak után nyitott
Fizetési Számlához aktivált 100% kedvezmény (0 Ft)
első Városkártya díja
2019-ben lejáró Városkártyák
100% kedvezmény (0 Ft)
első megújításának díja

Amennyiben a fentiek szerinti kártyakedvezmény visszavonásra kerül, úgy a kártyabirtokos a mindenkor
hatályos Természetes és nem természetes személyek fizetési számláira és kapcsolódó szolgáltatásaira
vonatkozó Hirdetményben foglalt díjat köteles fizetni a Fizetési Kártyáért. Az így, kedvezmény nélkül
aktivált Fizetési Kártya is Városkártyaként funkcionál, a Városkártya alprogramok, adott Városban
elérhető szolgáltatásait igénybe veheti a kártya birtokosa. A Városkártya kontingens elfogyásának tényét
az O.F.SZ. közzéteszi jelen alhirdetményben, továbbá megjelenítésre kerül a Balassa Kártya honlapon
is. A Város kezdeményezheti O.F.SZ.-nél a további Városkártya díjainak átvállalását.
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Az O.F.SZ. által biztosított 100%-os kártyakedvezmény visszavonásig érvényes.
10. Számlavezetési kedvezmény
A Városkártyához kapcsolódó Fizetési Számla számlavezetési díjára vonatkozó kedvezmény
jogosultságát az aktiválási időszak szabályozza az alábbiak szerint:
Normál számlavezetési díj: 590 Ft/hó
Számlavezetési díjkedvezmény: Normál számlavezetési díj 25%-a (148 Ft/hó)
Kedvezményes számlavezetési díj: 442 Ft/hó
I.

Aktiválási időszak alatti kedvezmény: 25% (148 Ft/hónap)
a. Aktiválási időszak előtt nyílt számlák és aktivált kártyák esetében:
Számlavezetési díjkedvezmény azon Városkártyás Ügyfél részére adható, aki
havonta minimum 4 tranzakciót (részletesen e pont IV.-es bekezdésében) hajt
végre Városkártyájával, vagy használta Fizetési Számláját .
Amennyiben nem teljesül a tranzakció elvárás, úgy az O.F.SZ. a normál
számlavezetési díjat terheli az Ügyfél Fizetési Számláján.
b. Aktiválási időszakban nyílt számlák és aktivált kártyák esetében:
Az aktiválási időszak alatt nincs tranzakció elvárás, minden aktivált Balassa
Kártyához kapcsolódó Fizetési Számla tulajdonosa jogosult a 25%-os
kedvezményre.
A számlavezetési díjkedvezmény törthónapra is érvényes.

II.

Aktiválási időszakot követő 12 hónap alatti kedvezmény: 25% (148 Ft/hónap)
Az aktiválási időszakot követő további 12 hónapban az a Városkártyás Ügyfél jogosult a
számlavezetési díjkedvezményre, aki
-

I.a) pontban foglaltaknak megfelelt, vagy
I.b) pontban foglaltaknak megfelelt és havonta minimum 4 tranzakciót hajtott végre
Városkártyájával, vagy használta Fizetési Számláját.

Egy Ügyfél 1 db Fizetési Számla tekintetében érvényesítheti a jelen pontban részletezett
kedvezményeket.
III.

Kedvezményes időszak letelte után érvényes díjak

Az aktiválási időszakot követő 12 hónap lejárta után az O.F.SZ. Zrt. a normál számlavezetési díjat terheli
aktív kártyahasználattól függetlenül a Városkártyás Ügyfelek számlájára, amely 590 Ft havonta.
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Fizetési Számla számlavezetési díjkedvezmények (havonta)
Aktiválási időszak
Aktiválási időszakot
Aktiválási időszakot
Aktiválási időszak
előtt
követő 12 hónap
követő 13. hónaptól
Városkártya
számlavezetési
4 db
4 db
4 db
4 db
4 db
4 db
Nincs
4 db
4 db
díj
tranzakció
tranzakció
tranzakció
tranzakció
tranzakció
tranzakció tranzakció
tranzakció
kedvezmény tranzakció
nem
nem
nem
nem
teljesült
teljesült
elvárás
teljesült
teljesült
teljesült
teljesült
teljesült
teljesült
Aktiválási
időszak előtt
25%
nincs
nincs
aktivált
(148 Ft)
Városkártya
25%
(148 Ft)
Aktiválási
időszakban
25%
nincs
aktivált
(148 Ft)
Városkártya
Aktiválási
időszak után
nincs
aktivált
Városkártya

A 25% díjkedvezménnyel csökkentett számlavezetési díj 442 Ft havonta. Az O.F.SZ. a számlavezetési
díjkedvezményt a számlakedvezményre jogosult Ügyfelek részére a kedvezményes hónapot követő
hónap 10. napjáig jóváírja az Ügyfél Fizetési Számláján.
IV.

-

A számlavezetési díjkedvezmény vonatkozásában az O.F.SZ. az alábbi tranzakció típusokat
tekinti érvényesnek:
Átvezetés Ügyfél saját Fizetési Számlái között
Fizetési Kötelezettség kiegyenlítése (díjfizetés) Fizetési Pontokon Tömeges Elfogadók felé
Ismétlődő forintátutalás
Készpénzbefizetés Fizetési Ponton
Készpénzfelvétel nem Fizetési Ponton (ATM-en, postai és bankfióki POS terminálon keresztül)
Mobiltelefon egyenlegfeltöltés feltöltő kártyára Fizetési Ponton
Utalás
Vásárlás belföldön, külföldön és interneten Fizetési Kártyával
Vásárlással egybekötött kisösszegű készpénzfelvétel (cash-back) Fizetési Ponton

A számlavezetési díjkedvezmény tranzakció meghatározásánál a fizetési számlán való könyvelés dátuma
az irányadó, azaz a tranzakció abba a hónapba számít bele, amikor a könyvelés történik. Amennyiben a
hónap utolsó napja vagy napjai bankszünnapra esnek, ezeken a napokon végrehajtott tranzakciók a
következő hónapban kerülnek könyvelésre, így a kedvezmény is eszerint kerül elszámolásra.

O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.
1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
+36 (1) 999 2222/ info@ofsz.hu www.ofsz.hu

11. Fizetési Számla minimum nyitási összegére vonatkozó kedvezmény
A Városkártyához kapcsolódó számla minimum nyitó összege (2.000 Ft) az alábbiak szerint elengedésre
kerül a Balassa Kártya program működése alatt.

Minimum számlanyitási összeg
Összeg

Aktiválási
Aktiválási időszak
időszakban és azt
előtt
követő időszakban
2000 Ft
0 Ft

