Chippel ellátott Raiffeisen bankkártyák
Ügyfeleink minél korszerűbb és biztonságosabb kiszolgálása érdekében a Raiffeisen Bank, a modern
technológiai megoldásokhoz igazodva chippel látja el bankkártyáit, és ezzel egyidejűleg 2010 őszén megújul
a bankkártyák külseje is.

Chippel ellátott bankkártya
A nemzetközi kártyatársaságok és a SEPA előírásaihoz igazodva 2010. október 1-jétől Bankunk megkezdi a –
mágnescsík mellett - chippel is ellátott bankkártyák kibocsátását. A lejáró mágnescsíkos bankkártyákat a Bank
automatikusan a chipes verzióban újítja meg, kivéve, ha a megújítás az ügyfél részéről lemondásra került. A
csak mágnescsíkot tartalmazó bankkártyák kibocsátása a chipes kártyák kibocsátásának Kondíciós Listában
jelzett időpontjától megszűnik.
Miért előnyös a chip?
- a chip a mágnescsíknál tartósabb adattárolást tesz lehetővé
- a mágnescsíkos technológiához képest a chipen történő kártyaadat tárolás az összetett titkosítási
eljárásoknak köszönhetően jelentősen emeli a kártya biztonsági szintjét
A bankkártya-használattal kapcsolatos hasznos tudnivalók:
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amennyiben a bankkártya használatakor egymást követően háromszor tévesen kerül a PIN kód megadásra, a Bank az aznapi PIN alapú
bankkártya-használatot elutasítja, a bankkártyát a kártyaelfogadó visszatarthatja, az ATM bevonhatja.

A fentiek értelmében PIN kódjára a jövőben vásárlási tranzakciók alkalmával is szüksége lehet!
Kivezetett kártyatípusok
A chippel ellátott kártyák kibocsátásával egyidejűleg egyes kártyatermékek kivezetésre kerülnek. A bankkártya
megújítás során az alábbi kártyákat biztosítjuk Ügyfeleink részére:
Kivezetett kártyatípus

Milyen kártyára cseréljük?

MC Standard debit (Smiling)
Mizo-Pécs Maestro
Mizo-Pécs MasterCard
MC fényképes Oxigén hitelkártya
MC fényképes Oxigén Gold hitelkártya
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dombornyomott OKOSkártya
nem dombornyomott OKOSkártya
dombornyomott OKOSkártya
Standard hitelkártya
Gold hitelkártya

Az újonnan kibocsátott kártyák díjai megegyeznek a lecserélt kártyák éves díjaival, sőt esetenként
kedvezőbbek is.

Megújult külsejű kártyák
A Raiffeisen bankkártyák nem csak korszerűbbek és biztonságosabbak, de szebbek is lettek. 2010 őszén
megújult külsejű kártyák egységes sorozatot alkotnak, mindegyiken a Raiffeisen Bank logójának lófejes
oromdíszt formázó kinagyított része látható. A háztetőkön megjelenő hasonló oromdíszek német nyelvterületen
hagyományosan a biztonság jelképei. Mindemellett az ügyfeleink nagy része által használt OKOSkártyák
megőrizték egyediségüket, hiszen továbbra is áttetszőek.
A bankkártyákra vonatkozó feltételeket a mindenkor hatályos vonatkozó Kondíciós Lista tartalmazza.

