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Fizetési Szolgáltatások 
Megállapodás II. Rész: 

Különleges Szerződési Feltételek 

Magánszemély Ügyfeleknek  
között: 

NovaPay UAB, cégjegyzékszám: 305249880, székhely: Lvovo str. 105A, LT-

08104, Vilnius, Litván Köztársaság, a Litván Bank által engedélyezett Fizetési 
szolgáltató, engedélyszám: 48, https://www.lb.lt/en/enforcement-measures-
1/view_license?id=1957, a továbbiakban “NovaPay”, mint fizetési szolgáltató  

 

 

és 

 

Ügyfél: xxxx 

Személyi szám vagy születési 
idő  

yyyy 

Bejegyzett lakcím: yyyy 

Levelezési cím: yyy 

e-mail cím: yyy 

Telefonszám: yyy 

A továbbiakban “az Ügyfél”, eljárva mint fizetési szolgáltatást igénybevevő  

  

kelt: _______ _____ ___ /ÉÉÉÉ/HH/NN 

  

https://www.lb.lt/en/enforcement-measures-1/view_license?id=1957
https://www.lb.lt/en/enforcement-measures-1/view_license?id=1957
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1. Általános rendelkezések 
 

Az Ügyfél megerősíti, hogy gondosan áttanulmányozta a Fizetési Szolgáltatások 
Megállapodás I. Részét: az Általános Szerződési Feltételeket, és egyetért azokkal. 
 

2. Szolgáltatások árképzése 

A NovaPay és az Ügyfél az alábbiak szerint állapodott az ügyfélre vonatkozó 

szolgáltatások áraiban:  

 
Szolgáltatás 

EGT 
állampolgárok 

Nem-EGT 
állampolgárok 

Nem-fizetési szolgáltatások (a díjakat manuálisan szedik be) 
Számlanyitás  0 5 

További (3. és további) számlanyitás 10 15 

Számlazárás 20 20 

Havi számlakezelés  1 5 

Fizetések díja, ha az utasítást nem nyújtják be az 
összegek kézhezvételétől számított 48 órán belül 

100 100 

A kinnlévő egyenlegre felszámított kamat, százalék 
/év (20 000 EUR fölötti összegre) 

-1.00 -1.00 

Fizetési szolgáltatások (a díjakat automatikusan szedik be) 
Belső átutalás (a NovaPay ügyfelei között) 0.00 0.20 

Kimenő SEPA fizetés 1.50 5.00 

Bejövő SEPA fizetés 0.20 5.00 

Fordított fizetés / visszafizetés 5.00 5.00 

Lemondás / visszatérítés 15.00 15.00 

Deviza átváltás (a piaci mérték fölött) 1.75% 2.00% 

Min, EUR 20 50 

Nem-alapvető szolgáltatások és díjak 
Kifizetési limitek megváltoztatásának a felülvizsgálata 50 50 

Audit levél 50 50 

Egyéb levél / megerősítés 30 30 

Válasz bűnüldöző / szabályozó / adóhatóság 
ügyfélnek küldött levelére 

150 150 

Bírság a Feltételek és Rendelkezések megsértése 
miatt (enyhe/súlyos) 

20/ 
200 

35/ 
350 

 

1. Korlátozás a számlákon fizetési átutalásra 

A NovaPay és az Ügyfél az ügyfélre vonatkozó alábbi kifizetési limitekben állapodott 

meg:  

 

Limit Megjegyzések 
Maximum kimenő fizetési érték 50 000 EUR  

Maximum megengedett időtartam a 
fizetési utasítások megadására az 
összegek átvételét követően 

48 óra  

Negatív kamat a kinnlévő egyenlegen 
a maximális időtartam után 

4.00  
százalék /év 

 

Kimenő fizetések maximális száma 150 havonta  

Bejövő fizetések maximális száma 150 havonta  

 

 

Az Ügyfél nevében: 

Kérjük ügyeljen arra, hogy csak egy 

oszlopot hagyjon meg az ügyfélnek 
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_______________________________   _______________  
Név, Vezetéknév, beosztás              aláírás 


