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I. Bank of China UnionPay betéti bankkártya kondíciói 

 
Jelen Kondíciós Lista határozza meg azokat a feltételeket, díjakat és költségeket, amelyek alapján a 
Bank of China (Hungária) Zrt. bankkártya szolgáltatásokat nyújt Ö nnek. A bankkártyához kapcsolt 
bankszámlák vonatkozásában felmerült díjakat és költségeket a Bank a vonatkozó Kondíciós Lista 
alapján terheli. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a bankkártyákra vonatkozó részletes, speciális szabályok a Bank 
Bankkártya Ü zletszabályzatában, míg a pénzforgalomra vonatkozó általános szabályok a Bank  
bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és más pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról szóló 
Ü zletszabályzatában találhatóak.  
 

Kérjük, alaposan olvassa el a hivatkozott dokumentumokat, tekintettel arra, hogy ezen 
dokumentumok lesznek irányadóak az Ö n és a Bank között a bankkártyával végzett  pénzügyi 
szolgáltatások vonatkozásában. 
  

Bankkártya díjak és jutalékok 
 

Éves kártya díj1 HUF 5000 

Bankkártya letiltási díj HUF 0 

Kártyacsere díja (a Bank döntése alapján)2 HUF 0 

Kártyacsere díja (az ügyfél kérésére)3 HUF 1500 

Vásárlási tranzakció díja 

Magyarországon és külföldön díjmentes 

Készpénzfelvételi tranzakció díja 

Kínában Bank of China ATM-ből díjmentes 

Külföldön (egyéb ATM-ből, bankfiókban)  1 % + HUF 700 / tranzakció, min HUF 1200 

Devizaváltás díja Az adott tranzakció 2%-a 

ATM-ből Magyarországon4 HUF 700 / díjmentes 

Tranzakciós díj4 0,6% 

Egyéb terhelések 
 

Egyenleg-lekérdezés ATM-nél HUF 90 / lekérdezés 

Bankkártya használati limitek 
 

Maximum készpénzfelvételi összeg (ATM-ből) 5 HUF 300 000 /nap 

Maximum vásárlási összeg5 HUF 600 000 /nap 
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1. Az első évben díjmentes. 

2. A bankkártya vagy a Bank döntése vagy az Ü gyfél kérése alapján kerül kicserélésre.  

3. Amennyiben a bankkártya az Ü gyfél kérésére kerül kicserélésre (pl.: névváltozás), a Bank díjat 

számíthat fel.  

4. A készpénzfelvétel után fizetendő tranzakciós díj a bankkártyához kapcsolódó bankszámlán kerül 

terhelésre.  

A Bank - függetlenül az Ü gyfélnek a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. 

törvény 36/A. §-ra figyelemmel más pénzügyi szolgáltatónál a havi kétszeri ingyenes 150.000.- 

készpénzfelvétel vonatkozásában tett nyilatkozatától - valamennyi magyarországi ATM-ből ingyenesen 

biztosítja a forint készpénzfelvételt.  

5. A kártyabirtokos a saját igényeinek megfelelően eltérő napi limiteket is meghatározhat, figyelembe 

véve az elérhető maximális limiteket. Amennyiben a kártyabirtokos eltérően nem rendelkezik, a Bank 

a napi tranzakciós limitet 100.000.- forintban határozza meg. 

II. A Bank of China UnionPay betéti kártya használata 

 
Tranzakció típus 
 

 

 
Vásárlás kereskedőnél 

 
Magarországon és külföldön: 
UnionPay logoval ellátott kereskedelmi 
helyeken. 
 
Érintéses fizetés: UnionPay és QuickPass logoval 
ellátott kereskedelmi helyeken. 
 
A bankkártya használható vásárlásra az 
elektronikus (POS terminal) vagy hagyományos 
(kézi) kártyaolvasóval ellátott kereskedőknél. 
 

 
Szerencsejáték 
 

 
Nem engedélyezett 

 
Készpénzfelvétel 
 

 
Magyarországon és külföldön: 
UnionPay logoval ellátott ATM-eken 

 
Egyenleglekérdezés 
 

 
Euronat ATM-nél 

 
PIN csere 

 
Bank of China fiókokban 
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III. A betéti kártya tranzakciók terhelésénél használatos deviza árfolyamok 

A Bank által kibocsátott bankkártya használattal összefüggő tranzakciók külföldi vagy magyarországi 

nem Bank of China elfogadóhelyeken  

Tranzakció 
pénzneme 

A Bank 
számlájának 
pénzneme 

Az Ü gyfél 
számlájának 
pénzneme 

 
Alkalmazott átváltási árfolyam 

EUR EUR HUF A deviza-átváltás a Bank által a tranzakció időpontjában 
alkalmazott árfolyamon* történik. 
 

HUF, RMB, 
EUR, (USD, 
CHF, THB 
etc.) 
pénznemek
től eltérő 
pénznem 

EUR HUF Forinttól, RMB-től, és eurótól eltérő pénznem esetén a 
devizaátváltás elsőként euró-ra történik a UnionPay által 
a tranzakció időpontjában alkalmazott árfolyamon**, 
majd forintra történik, a Bank által a tranzakció 
időpontjában alkalmazott árfolyamon*.  

Amennyiben az Ügyfél elsődleges számlája nem nyújt fedezetet a tranzakcióhoz, akkor az Ügyfél 
Banknál vezetett további számlája kerül megterhelésre. 

  

Tranzakció 
pénzneme 

A Bank 
számlájának 
pénzneme 

Az Ü gyfél 
számlájának 
pénzneme 

 
Alkalmazott átváltási árfolyam 

HUF EUR RMB Forint esetén az átváltás elsőként euróra történik a 
UnionPay által a tranzakció időpontjában alkalmazott 
árfolyamon**, majd RMB-re a tranzakció időpontjában a 
Bank által alkalmazott árfolyamon*.  

RMB RMB HUF A devizaátváltás a tranzakció időpontjában a Bank által 
alkalmazott árfolyamon történik*. 

EUR EUR RMB A devizaátváltás a tranzakció időpontjában a Bank által 
alkalmazott árfolyamon történik*. 

HUF, RMB, 
EUR, (USD, 
CHF, THB 
etc.) 
pénznemek
től eltérő 
pénznem 

EUR RMB Forinttól, RMB-től, és eurótól eltérő pénznem esetén a 
devizaátváltás elsőként euró-ra történik a UnionPay által 
a tranzakció időpontjában alkalmazott árfolyamon**, 
majd RMB-re történik, a Bank által a tranzakció 
időpontjában alkalmazott árfolyamon*. 

  

Amennyiben az Ügyfél elsődleges számlája nem nyújt fedezetet a tranzakcióhoz, akkor az Ügyfél 
Banknál vezetett további számlája kerül megterhelésre. 

* A Bank által alkalmazott átváltási árfolyamok elérhetőek: 
http://www.bankofchina.com/hu/sub_cn/bocinfo/bi2/) 

** A UnionPay által alkalmazott átváltási árfolyamok elérhetőek: 
http://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/rate?language=en 
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IV. Az érintéses fizetés szabályai 

Magyarországon 

 18.000 HUF alatti vásárlás 
esetén 

18.000 HUF feletti vásárlás 
esetén 

PIN kód használata A PIN kód megadását a 
kártyaelfogadóhely kérheti 

A PIN kódot minden esetben 
meg kell adni 

Tranzakciós limit Nincs napi vásárlási limit. Hazai 
tranzakciós limit: 10 tranzakció  

A napi vásárlási limit erejéig 

Magyarországon a folyamatos 
érintéses, egymás utáni PIN kód 
nélküli kártyahasználat nem 
haladhatja meg a 10 tranzakciót. 
Ezen darabszám felett legalább 
egy hagyományos tranzakciót 
(PIN kód bevitelével és a kártya 
POS terminálba helyezésével) 
kell elvégezni, mielőtt újra 
érintéses tranzakció végezhető 
el. 

Külföldön 

 1.000 RMB* alatti vásárlás 
esetén 

1.000 RMB* feletti vásárlás 
esetén 

PIN kód használata Nem szükséges a PIN kód 
bevitele 

A PIN kódot minden esetben 
meg kell adni 

Tranzakciós limit Nincs napi vásárlási limit. 
Külföldi tranzakciós limit: 3 
tranzakció 

A napi vásárlási limit erejéig 

Külföldön három egymást 
követő érintéses tranzakció PIN 
kód nélkül elvégezhető. A 
harmadik alkalom után 
legalább egy hagyományos 
tranzakciót (PIN kód bevitelével 
és a kártya POS terminálba 
helyezésével) kell elvégezni, 
mielőtt újra érintéses 
tranzakció végezhető el.  

Használati korlátok Annak ellenére, hogy a kereskedő érintéses fizetésre vonatkozó 
(contactless) logo-t helyez el (jelezve az érintéses fizetés 
lehetőségét ), a Bank érintéses kártyáit nem lehet használni az 
USA-ban azokon a POS terminálokon, amelyek csak mágnescsík 
olvasására alkalmasak, azaz amikor a kártyaolvasó terminál nem 
tudja a chipen tárolt információkat olvasni. 

Amennyiben az érintéses tranzakció elutasításra kerül, minden esetben próbálja meg a 
tranzakciót a kártya terminálba helyezésével. 

*Országtól függő (Európában –néhány kivételtől eltekintve- 60 EUR, Horvátországban 450 HRK stb.) 


