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A KÁRTYÁS FIZETÉS ELTÉRŐ SZABÁLYAI 

 

Bevezető rendelkezések 

 

A Hitelfelvevő A kártyás fizetés eltérő szabályainak (a továbbiakban: Szabályzat) 
rendelkezéseit a virtuális elfogadóhely igénybevételével kifejezetten elfogadja, és 
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat rendelkezései 
irányadók.  

 

Értelmező rendelkezések 

 
1. Jelen Szabályzat alkalmazásában: 

a. fizetőkártya: mindazon nemzetközi és belföldi kibocsátású bankkártya, 
amely a virtuális POS terminált üzemeltető pénzügyi szolgáltató 
elfogadási körébe tartozik, és amely a kártyaadatok tárolása és 
szabályozott módon való közlése révén termékek és/vagy 
szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére szolgál; 

b. Kártyás fizetés: a Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Direkt szolgáltatása 
keretében igénybe vehető, a hallgatói hiteltartozások ügyfél-azonosítást 
követő teljesítését lehetővé tevő internetes szolgáltatás; 

c. tranzakció: a fizetőkártya használatával kezdeményezett 
számlaterhelés. 

 

A kártyás fizetés általános szabályai 

 
2. A Hitelfelvevőnek kell gondoskodnia arról, hogy a megadott összegrendelkezésre 

álljon a bankszámláján, illetve a napi limitek és a kártyalimit megfelelően 
beállításra kerüljenek.  A helytelen beállításból eredő eredménytelen 
tranzakcióért a Diákhitel Központ Zrt. nem vállal felelősséget. Kártyás fizetés 
esetén 1000 Ft-ot el nem érő összegű befizetés nem teljesíthető. 
 

3. A Diákhitel Központ Zrt. a fizetőkártyás befizetésekkel kapcsolatosan a 
Hitelfelvevővel szemben díjat, költséget nem számít fel. A bankkártyához 



kapcsolódó bankszámla megterhelése miatt az azt vezető pénzintézet által 
felszámított díjakat a kártyabirtokos viseli.  
 

4. A Diákhitel Központ Zrt. a Diákhitel Direkt felületen, valamint a Diákhitel Direkt 
mobil alkalmazás felületén, ha a tranzakció a mobil alkalmazásból került 
elindításra, elektronikus visszaigazoló dokumentum formájában értesíti a 
Hitelfelvevőt a tranzakció indításáról, a fizetőkártyás befizetések jóváírásáról 
azonban külön értesítést nem küld. 

 
5. A kártyás fizetés útján teljesített befizetés a Diákhitel Központ Zrt. számláján való 

jóváírással teljesül. Amennyiben a befizetés jóváírására a Diákhitel Központ Zrt. 
vagy a virtuális POS terminált üzemeltető pénzügyi szolgáltató informatikai 
rendszerében, illetőleg a két adatkezelő közötti adatkapcsolatot biztosító internet 
szolgáltatásban jelentkező üzemzavar miatt a fizetési határidő lejártát követően 
kerül sor, a hitelfelvevővel szemben a késedelmes törlesztés jogkövetkezményei 
nem alkalmazhatók.  

 
6. A kártyás fizetéseknek a Diákhitel Központ Zrt. számláján való jóváírására és 

törlesztésként való elszámolására a kezdeményezést követő 2-4 banki napon 
belül kerül sor. A Diákhitel Központ Zrt. által ezen időszak alatt közölt hallgatói 
hiteltartozás összege a már kezdeményezett, de még el nem számolt 
befizetéseket nem tartalmazza. Az esetleges többletbefizetés az Üzletszabályzat 
142. illetve 241. pontjának rendelkezései szerint kerül elszámolásra, 
visszakövetelésére a Hitelfelvevő nem jogosult. 

 

A kezdeményezett tranzakciók szabályai 

 
7. Azon Hitelfelvevők, akik saját Diákhitel Direkt hozzáféréssel rendelkeznek a 

Diákhitel Direkt webes felületén, valamint a Diákhitel Direkt mobilalkalmazásból 
is jogosultak kártyás fizetéssel hallgatói hiteltartozásukkal szemben befizetést 
teljesíteni a Diákhitel Központ Zrt. felé. 
 

8. Azon Hitelfelvevők részére, akik saját Diákhitel Direkt fiókkal nem rendelkeznek, 
a Diákhitel Központ Zrt. korlátozott Diákhitel Direkt szolgáltatást nyújt: a 
hitelszerződés azonosításához szükséges adatok megadását követően a 
www.diakhitel.hu honlap Diákhitel Direkt felületén keresztül jogosultak kártyás 
befizetést teljesíteni. 
 

9. A Diákhitel Központ Zrt. minden nap 0-24 óráig biztosítja a honlaphoz való 
hozzáférést, a kártyás fizetési lehetőség csak a banki szoftver karbantartása 
esetén szünetel.  

 



10. A tranzakció kezdeményezése során a virtuális POS terminált üzemeltető 
pénzügyi szolgáltató fizetési felületén a Hitelfelvevő köteles megadni a virtuális 
POS terminálon a következő adatait: 

a. kártyán szereplő név 
b. kártyát kibocsátó bank neve 
c. kártyaszám 
d. kártya lejárati dátuma (hónap/év) 
e. érvényesítési kód (CVC2, CVV2 kód) 

Ezen adatok megadásával a Hitelfelvevő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bek. a) 
pontjában foglaltakra tekintettel hozzájárul ahhoz, hogy a virtuális POS terminált 
üzemeltető pénzügyi szolgáltató ezen személyes adatokat a tranzakció 
beazonosítása és teljesítése céljából kezelje. 
 

11. A Diákhitel Központ Zrt. a kártyás fizetéshez kapcsolódóan a 12. pont szerinti 
kártyaadatokat nem kéri, és nem tárolja, ilyen adatokat nem kezel, azokat a 
tranzakció során nem ismeri meg. 
 

12. A képernyő kitöltését követően „Fizetés” gomb megnyomása után a tranzakció 
nem vonható vissza.  
 

13. A kártyás fizetés törlesztés és előtörlesztés jogcímén is teljesíthető.  
 

14. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő kár a Hitelfelvevőt terheli. 

 


