
EGYEDI AJÁNLAT A MYPOS FIZETÉSI

MEGOLDÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

www.iqom.hu

Az ajánlatban szereplő információk a címzettnek szólnak, azok
felhasználhatósága a címzettre korlátozott és egyedi feltételekhez

kötött.

PARTNEREK RÉSZÉRE



AZONNALI PÉNZJÓVÁÍRÁS

INGYENES e-pénz számlavezetés (több devizában)

POS TERMINÁLOK havi díj nélkül

INGYENES előretelepített adatkártya a POS terminálokhoz

SZÉLES KÖRŰ kártyaelfogadás

NINCS telepítési díj, minden terminál egyszerűen aktiválható

NINCS hosszú távú szerződéses kötelezettség

NINCS havi vagy éves szolgáltatási díj

ONLINE FIZETÉSI MEGOLDÁSOK regisztrációs és havi díjak nélkül

INGYENES sztenderd SOFT POS szolgáltatás Android telefonon keresztüli kártyás fizetések fogadására

SZEMÉLYRE SZABHATÓ AJÁNDÉKKÁRTYÁK a márkatudatosság és az ügyfélmegtartás mértékének

növelése, megtartása és kiépítése érdekében

       (webshop integráció, fizetési link, fizetési gomb, virtuális terminál)

ingyenes elektronikuspénz számla és számlavezetés
myPOS mobil applikáció
havidíj nélküli POS terminálok a kártyás fizetések fogadására
havidíj nélküli online fizetési megoldások kártyás fizetések
fogadására

Szakértői támogató csapat
myPOS készülékek széles választéka, hazai myPOS partnertől
Egyedi fizetési megoldások integrációjának támogatása, testreszabása
Kedvező árú terminálok, ingyenes kiszállítással
Gyors kiszállítás akár már a következő munkanapon
Magyar nyelvű telefonos ügyfélszolgálat technikai támogatásra
Segítséget nyújtunk a regisztrációban és támogatást biztosítunk a myPOS számlanyitáshoz
szükséges dokumentumok benyújtásában

A MYPOS A 21.SZÁZAD VÁLLALKOZÁSAINAK FIZETÉSI PARTNERE 

myPOS Europe Ltd.

A myPOS egy elektronikuspénz- és fizetési szolgáltatásokkal foglalkozó

engedélyezett elektronikuspénz-intézet, amely elektronikus pénzzel és

fizetéssel kapcsolatos fintech szolgáltatásokat kínál Európa szerte.

Mit nyújt a myPOS?

A myPOS kínálatában minden olyan fizetési megoldás megtalálható,
amelyre egy vállalkozásnak szüksége lehet:

Milyen előnyöket biztosít a myPOS?

Milyen előnyöket kínál az IQOM POS?

IQOM Consulting Services Kft.

mypos@iqom.hu

www.iqom.hu

a myPOS és Raiffeisen Bank 
hivatalos szerződött partnere +36 30 182 6262



TRANSZPARENS ÁRKÉPZÉSI POLITIKA

Bancontact

American Express, Union Pay, JCB

A myPOS egyik legfontosabb prioritása az ÁRKÉPZÉSI POLITIKA terén a tarifák és díjak átláthatóvá és

egyszerűvé tétele, ennek érdekében a myPOS összevont árazást alkalmaz, ami már magába foglalja a

bankközi jutalékokat, a rendszer használati díjat és a kereskedői díjakat.

Kártyás tranzakciók fizetéselfogadás díjai POS terminálon

EGT-ben kibocsátott fogyasztói betéti kártyák 

EGT-ben kibocsátott fogyasztói hitelkártyák

(VISA, Mastercard, VPay, Maestro)

EGT kereskedelmi betéti kártyák és hitelkártyák

(VISA, Mastercard, VPay, Maestro)

nem EGT fogyasztói és kereskedelmi kártyák

MO/TO fizetések fogadása POS terminálon

myPOS

TARIFA AJÁNLAT

 

forgalmi elvárás nélkül

+1 %

1,25%

2,25%

2,85%

2,85%

2,85%

alapdíj

IQOM Consulting Services Kft.

mypos@iqom.hu

www.iqom.hu

a myPOS és Raiffeisen Bank 
hivatalos szerződött partnere +36 30 182 6262

1,25%

85 HUF (>10 EUR)

1,45% + 15 HUF

2,45% + 15 HUF

2,85% + 15 HUF

27 HUF (<10 EUR)

+1 %

2,85% + 15 HUF

1,45% + 15 HUF

A táblázat csak a myPOS tarifák kivonatát tartalmazza. Az árképzés és díjak teljes lebontásához 

látogasson el a https://www.mypos.eu/hu/faq/new-client/fees-and-limits oldalra.

IQOM Egyedi tarifa ajánlat

https://www.mypos.eu/hu/faq/new-client/fees-and-limits


MYPOS ONLINE TARIFÁK

 

MO/TO fizetések fogadása +0,5 %

1,4%

2,9%

2,9%

2,9%

IQOM Consulting Services Kft.

mypos@iqom.hu

www.iqom.hu

a myPOS és Raiffeisen Bank 
hivatalos szerződött partnere +36 30 182 6262

EGT-n kívüli fogyasztói és kereskedelmi kártyák

American Express, Union Pay, JCB, Bancontact

EGT-ben kibocsátott fogyasztói betéti kártyák 

(VISA, Mastercard, VPay, Maestro)

EGT-ben kibocsátott kereskedelmi betéti és hitelkártyák

(VISA, Mastercard, VPay, Maestro)

EGT-ben kibocsátott fogyasztói hitelkártyák 

(VISA, Mastercard, VPay, Maestro)
1,4%

Kártya nélküli tranzakciók - myPOS Online fizetéselfogadás díjai

IQOM Egyedi tarifa ajánlatmyPOS
alapdíj

A myPOS online fizetéselfogadási

megoldásai havidíj-mentes szolgáltatások

és a myPOS fiókból bárki számára

szabadon elérhetőek. Küldjön fizetési

linket, hozza létre saját webshopját, vagy

integrálja weboldalát gyorsan és

egyszerűen a távoli bankkártyás fizetések

fogadására. 

Az online fizetéselfogadásra az alábbi

tranzakciós díjak vonatkoznak:

myPOS Online

+0,5 %

1,4% + 35 HUF

A táblázat csak a myPOS tarifák kivonatát tartalmazza. Az árképzés és díjak teljes lebontásához 

látogasson el a https://www.mypos.eu/hu/faq/new-client/fees-and-limits oldalra.

1,4% + 35 HUF

2,45% + 35 HUF

2,9% + 35 HUF

2,9% + 35 HUF

*Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyedi ajánlatban feltüntetett tranzakciós díjak az IQOM által biztosított

egyedi myPOS tranzakciós díjak, amik tartalmaznak minden költségelemet, vagyis: bankközi jutalék

(interchange díj), rendszerdíj (card scheme fee), kereskedői díj (commercial fee). 

Az ajánlat kizárólag az IQOM képviselő által megosztott egyedi linken történő regisztrációval és az

IQOM-tól vásárolt myPOS készülékek esetén vehető igénybe!

forgalmi elvárás nélkül

https://www.mypos.eu/hu/faq/new-client/fees-and-limits


Egyedi myPOS terminál ár ajánlat az                 -tól *

Egyedi myPOS tarifák

+ ÁFA/ terminál

myPOS CARBON 

okosterminál beépített

nyomtatóval

 65 900 Ft

MÉG KEDVEZŐBB TARIFA AJÁNLATAINK IS VANNAK!

Írjon nekünk és kérjen egyedi ajánlatot tőlünk!

mypos@iqom.hu

HAVI KÁRTYÁS FORGALMA MAGASABB  
1 MILLIÓ FORINTNÁL?

10 MILLIÓ +

 

3,5 MILLIÓ +

 

1 MILLIÓ +

 

7 MILLIÓ +

 

myPOS COMBO

hagyományos terminál

beépített nyomtatóval

84900 Ft

myPOS SLIM

nyomtató nélküli

okosterminál beépített

vonalkódolvasóval

65900 Ft

myPOS GO

nyomtató nélküli 

egyszerű terminál

9900 Ft

+ ÁFA/ terminál

+ ÁFA/ terminál

+ ÁFA/ terminál

WWW.IQOM.HU
A KEDVEZMÉNYES EGYEDI ÁRAKÉRT HASZNÁLJA A 

DPD KUPONKÓDOT!
 

http://www.iqom.hu/


*Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyedi ajánlatban feltüntetett tranzakciós díjak az IQOM által biztosított

egyedi myPOS tranzakciós díjak, amik tartalmaznak minden költségelemet, vagyis: bankközi jutalék

(Interchange díj), rendszerdíj (card scheme fee), kereskedői díj (commercial fee). 

Az ajánlat kizárólag az IQOM által megosztott egyedi linken történő regisztrációval és az IQOM-tól

vásárolt myPOS készülékek esetén vehető igénybe!

A myPOS számláról Raiffeisen számlára a tárgynapot követő munkanap kerül díjmentesen átvezetésre

a fő myPOS HUF számla rendelkezésre álló egyenlege. A díjmentes átvezetés feltétele, hogy az ügyfél

rendelkezzen rendszeres átutalási megbízással a Raiffeisen Banknál vezetett vállalkozói

bankszámlájára. Raiffeisen Banknál vezetett számlán kívüli egyéb utalások díjai a

https://www.mypos.eu/hu/faq/new-client/fees-and-limits elérhető kondíciós lista szerint lehetséges.

IQOM Consulting Services Kft.

mypos@iqom.hu

www.iqom.hu

a myPOS és Raiffeisen Bank 
hivatalos szerződött partnere +36 30 182 6262

ÖN TUDTA?

A                            -nál vezetett vállalkozói 

számlájára ingyenesen átvezetheti a myPOS 

számláján lévő pénzegyenleget.

NINCS MÉG RAIFFEISEN VÁLLALKOZÓI SZÁMLÁLJA?

NYISSON RAIFFEISEN SZÁMLÁT ONLINE!

Látogasson el weboldalunkra és nyissa meg kényelmesen Raiffeisen számláját online 
gyorsan és egyszerűen!

 
https://iqom.hu/mypos/raiffeisen-ajanlat/

mypos@iqom.hu

+36301826262

Az ajánlat igényléséhez lépjen velünk kapcsolatba!

https://www.mypos.eu/hu/faq/new-client/fees-and-limits
https://iqom.hu/mypos/raiffeisen-ajanlat/

