A MasterCard Mobile‐lal lehetőség nyílik QR‐kódos számlafizetésre, vásárlásra és adományozásra az
alábbiak szerint:
QR‐kódos számlafizetés MasterCard Mobile‐lal
Magyarországon elsőként a Magyar Telekom „sárga csekkes” számláit fizethették be MasterCard
Mobile‐lal az ügyfelek. A T‐Mobile, T‐Home és Telekom energia számlákon lévő QR‐kódot az
okostelefonos MasterCard Mobile alkalmazás beépített QR‐kód olvasójával kell lefényképezni, majd
az adatok ellenőrzése után a fizetés gombbal indítható el a számla fizetése. A fizetés jóváhagyásához
meg kell adni a titkos mPIN kódot.

Magyar Telekom szla

QR‐kódos vásárlás MasterCard Mobile‐lal
A QR‐kódos fizetési lehetőséggel ellátott MasterCard Mobile Magyarország elfogadóhelyeken a QR‐
kód fotózásával is lehet vásárolni.
QR‐KÓDOS FIZETÉS A RÁDIÓ TELE5 TAXINÁL:
A QR‐kód azt az autót azonosítja, amelyik az ügyfelet szállítja. A QR‐kód lefotózása után a megjelenő
képernyőn van lehetőség megadni a viteldíjat, majd ki kell választani azt az alkalmazásba regisztrált
bankkártyát, amellyel az ügyfél fizetni szeretne. A fizetést a titkos mPIN kód megadásával lehet
engedélyezni.
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QR‐KÓDOS VÁSÁRLÁS A G’ROBYNÁL:
Az alkalmazás beépített QR‐kód olvasójával egymás után kell lefotózni a vásárolni kívánt
termékekhez tartozó QR‐kódokat. A befotózott QR‐kódhoz tartozó termékoldalon lehetőség van

megadni a vásárolni kívánt mennyiséget. A vásárlást a megrendelés gomb megnyomásával lehet
befejezni, majd ellenőrizni kell a szállítási és számlázási adatokat (amelyek a beállítások
menüpontban adhatóak meg). A szállítási mód és időpont kiválasztása és a megrendelés elküldése
után értesítést kap az ügyfél a telefonjára a fizetés adataival (kereskedő neve, fizetendő összeg és
fizetési határidő). A fizetést az mPIN kód megadásával kell jóváhagyni.
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QR‐kódos adományozás MasterCard Mobile‐lal
Világviszonylatban egyedülálló lehetőség a QR‐kódos adományozás, amely a csatlakozott
szervezetek, alapítványok részére lehetséges. Az alapítványok különböző célokra és összegekre
hoznak létre QR‐kódokat, melyek lefotózásával lehet adományozni az adott célra.
A QR‐kód beolvasása után megjelenő képernyőn lehetőség van módosítani az adományozás
minimum összegét, amennyiben az ügyfél többet szeretne adományozni.
A használni kívánt bankkártya kiválasztása után az mPIN kód megadásával lehet az adományozást
jóváhagyni.
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A MasterCard Mobile‐ról
A MasterCard Mobile jelenleg három területen biztosít fizetési szolgáltatást. Segítségével lehet
mobiltelefon‐egyenleget feltölteni, bizonyos közüzemi szolgáltatói számlák gyors befizetését teszi
lehetővé és internetes fizetésre is alkalmas.
Az alkalmazás letöltése és regisztrációja után a bankkártyát is regisztrálni kell a telefonon keresztül,
amelynek egyszeri díja bruttó 99 forint. Ezután a vásárlónak már nem kell minden egyes fizetéskor
megadnia kártyaadatait. A MasterCard Mobile‐lal történő fizetéskor tehát sem a kártyaszámot, sem a
bankkártya biztonsági CVC vagy PIN kódját nem kell megadni. A kártyabirtokos mobiltelefonszámát,

vagy kifejezetten a szolgáltatáshoz biztosított MasterCard Mobile azonosítóját adja meg fizetéskor,
és a telefonjára érkező, a tranzakció adatait tartalmazó fizetési kérést egy hat számjegyű,
alfanumerikus titkos kód megadásával (mPIN) erősíti meg. Az mPIN olyan állandó kód, amelyet az
alkalmazás regisztrációjakor választ magának a felhasználó, és amelyet bármikor megváltoztathat a
telefonján keresztül. Az mPIN nem azonos a bankkártya PIN kódjával. A használt telefon nem tárolja a
tranzakció adatait.
Az alkalmazás kényelmén és gyorsaságán kívül fontos előnye, hogy az eseti banki átutalással vagy a
csoportos beszedési megbízással szemben az egyszeri regisztrációs díjon (bruttó 99 forint), és a mobil
adatforgalom generálta (jellemzően minimális) költségen felül sem a szolgáltatásért, sem az egyes
tranzakciók lebonyolításáért nem kell fizetni.
További információk: www.mastercard.hu/mobile
Néhány cikk a vonatkozó témában:
http://www.sg.hu/cikkek/90941/attores_elott_a_qr_kodos_fizetes_magyarorszagon
http://www.elelmiszer.hu/fmcg_szakmai_hirek/cikk/attores_elott_a_qr_kodos_vasarlas
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/qrkod_a_jovo_fizetesi_megoldasa/
http://figyelo.hu/cikk_print.php?cid=373704_marketingtetovalas
http://www.itbusiness.hu/Fooldal/hetilap/hirhatter/Masfel_ev_mulva_attores.html
http://www.hirstart.hu/hk/20120718_attores_elott_a_qr‐kodos_vasarlas

