
 

Innovatív fizetési megoldás  
 

Itt a bankkártyás fizetés új generációja! 
 
A megújult Barion Smart Gatewayt pár perc bekapcsolni, maximum 1 munkanapon belül 
használható a fizetőkapu, a pénzt azonnal megkapod, a díjak alacsonyak, a rendszer a kezed 
alá dolgozik, az ügyfélszolgálat nem hagy cserben!  
 

 
 
Ha már fogadsz el kártyát, érdemes váltani, ha még nem, érdemes kipróbálni! 
  

Miért jó neked, kereskedőnek? 
 A te kezedben van a döntés, mikor utalod ki 

magadnak vagy bárkinek, amit megkerestél, a 
pénz a fizetés után azonnal felhasználható 

 Alacsony jutalék, bármekkora forgalom mellett 
1% vagy 0,5%, egyéb díjak nincsenek 

 Részletes és azonnal elérhető kimutatás, e-mail 
minden fizetésről 

 A fizetéseket a weben és mobil appban is 
követheted percre pontosan 

 Könyvelése pofonegyszerű a részletes 
kimutatásoknak köszönhetően  

 Bankszámla sem kell hozzá, a Barion 
rendszerből tranzakciós illeték nélkül lehet 
banki átutalásokat végezni 

 Kevesebb visszaélés, a kártyacsalásokkal 
kapcsolatos ügyintézést pedig a Barion 
szakemberei végzik helyetted 

 Szerződéskötés 1 perc, a fizetés bekapcsolása 
munkaidőben akár 30 perc (de maximum 1 
munkanap) a bolt jóváhagyásával együtt! 

 A kényelmes fizetés miatt kevesebb a 
kosárelhagyás 

 A fizetés több ezer áruházban elérhető 
  

Miért jó az ügyfeleidnek? 
 A kártyaszámot csak egyszer kell begépelni, és 

az összes Barion elfogadónál fizethet egy 
jelszóval szuper biztonságosan és kényelmesen! 

 A fizető felület mobil eszközökön is jól működik 
 A fizetéshez nem kötelező a regisztráció, nem kell egyenleget előre feltölteni, és nincs 

semmilyen költség 
 Követhetik vásárlásaikat, akár mobilon is 
 A Barion a Magyar Nemzeti Bank szigorú felügyelete alatt működik, PCI DSS megfeleléssel 



 A biztonságot 20 év informatikai tapasztalat adja, etikus hacker csapat vizsgálata igazolja 
 A kártyaadatokat 256 bites SSL titkosítás védi 
 Több tízezren választották már a Barion fizetést  

 
 

Ne hagyd ki, kapcsold be MOST! 
Fél óra múlva már fizethetnek neked bankkártyával és máris nálad a pénz! 

Nincs költség, nincs kockázat! 
 

  
Hogyan kell szerződni és bekapcsolni a fizetést az Eshop-gyorsan rendszerében? 
A Barion Smart Gateway bankkártyás fizetési lehetőség bekapcsolása az Eshop-gyorsan rendszerében 
 
A Barion Smart Gateway marketinges leírása: 
https://www.barion.com/smartgateway 
  
Ártáblázat, meglepetések nélkül: 
https://www.barion.com/fees 
 
 Kérdésed van, hívd Tamást! 

 

Pacsirszky Tamás 

+36 20 332 2900 
pacsirszky.tamas@barion.com 
 
A Barion fizetést a Sense/Net Zrt, mint elektronikus pénz kibocsátó intézmény üzemelteti. Az egész 
Európai Unióra érvényes MNB (korábban PSZÁF) engedély száma: H-EN-I-1064/2013, Intézményi 
azonosító: 14859034. 
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