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MobilTárca
Mi a MobilTárca?
A MobilTárca egy olyan alkalmazás, amellyel egy helyre gyűjtheted egyes, a pénztárcádban hordott
bank- és hűségkártyáidat, és virtuális formában tárolhatod őket arra alkalmas mobiltelefonodon.
Így egyszerűen és biztonságosan, egy érintéssel fizethetsz vagy gyűjthetsz hűségpontokat,
és a MobilTárcába töltheted koncert- és színházjegyeidet, hogy már a belépés is élmény legyen.

Igénybevételi feltételek
¦ Telekom hang- és mobilinternet-szolgáltatásra vonatkozó hatályos előfizetői szerződés és aktív szolgáltatás
¦ Telekom által forgalomba hozott MobilTárca-képes mobiltelefon, Telekom által biztosított szoftververzióval
(ld. az aktuális listát a www.telekom.hu/mobiltarca oldalon)
¦ MobilTárca-képes SIM kártya (régebbi SIM kártyádat díjmentesen lecseréljük bármely Telekom üzletben)
¦ MobilTárca alkalmazás (Android 4.2 vagy újabb verziójú operációs rendszerhez)

a mobilTárca SZolGálTaTáS
bEállÍTáSa

első lépésként töltsd le a MobilTárca alkalmazást
a google Play store-ból! a letöltést követően keresd
a MobilTárca pénztárca alakú ikonját az alkalmazások
között, majd indítsd el az alkalmazást.
a MobilTárca kezdőképernyőjét látod.
Nyomd meg a KÖVETKEZŐ gombot!

kérjük, olvasd el a MobilTárca Felhasználási feltételeit
a linkre kattintva, kattintsd be az elfogadom a Felhasználási
feltételeket négyzetet, majd nyomd meg
a mEGrENDElÉS gombot!

a MobilTárca akTiválása

ezt követően megkezdődik a szolgáltatás aktiválása,
amely néhány percet vesz igénybe. ez idő alatt ellenőrizzük, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez megfelelő készülékekkel és siM kártyával rendelkezel-e.
várakozás közben megnézheted MobilTárca-bemutatónkat:
ennek során néhány lépésben megmutatjuk a szolgáltatás
lényeges elemeit, jellemzőit.

sikeres aktiválás esetén az alábbi képernyőt láthatod.

FONTOS információk
a sikeres aktiváláshoz!
MEGFELELŐ KÉSZÜLÉK ÉS SIM KÁRTYA
Felhívjuk figyelmed, hogy a MobilTárca alkalmazást csak a Telekomnál elérhető MobilTárca-képes okostelefonon, MobilTárca SIM kártyával tudod használni, a Telekom mobil ügyfeleként. MobilTárca SIM kártyát
díjmentesen kérhetsz bármely Telekom üzletben.
TELEKOM SOFTWARE
A sikeres aktiválást, kártyaletöltést és használatot csak Telekom software-rel ellátott készülékeken tudjuk
garantálni, más forrásból származó (a MobilTárca-képes listában felsorolt) készülékek esetén a működés
nem garantált, de nem kizárt.
AKTÍV ÉS ENGEDÉLYEZETT MOBILINTERNET
A szolgáltatás aktiválásához és a kártyák, jegyek letöltéséhez aktív mobilinternet szolgáltatás, illetve engedélyezett mobil adatkapcsolat szükséges. Ennek hiányában a szolgáltatás aktiválása, valamint a kártyák,
jegyek letöltése sikertelen lesz.
CÉGES TELEFON ESETÉN
Üzleti előfizetéssel rendelkező ügyfél esetén a céges kapcsolattartónak engedélyeznie kell a Telemátrixban
a MobilTárca szolgáltatást.
BEKAPCSOLT „SZOLGÁLTATÁSRENDELÉS JELSZÓVÉDELEMMEL”
A sikeres aktiváláshoz az esetlegesen bekapcsolt „Szolgáltatásrendelés jelszóvédelemmel” szolgáltatást
ki kell kapcsolni. Ezt megteheted a 1430-ra küldött SMS-ben (-JELSZOVED ügyféljelszó). A sikeres aktiválás
után a jelszóvédelmet a 1430-ra küldött SMS-ben lehet visszakapcsolni (+JELSZOVED ügyféljelszó).
Ha elakadtál kérjük, hívd a +36 80 470-025-ös telefonszámon elérhető MobilTárca ügyfélszolgálatot, ahol
kollégáink készséggel állnak rendelkezésedre!

a MobilTárca
PiN kód beállíTása

következő lépésként beállíthatod négy számjegyű MobilTárca PiN kódodat. a MobilTárca PiN kód a te biztonságodat szolgálja; minden alkalommal meg kell adnod, ha
elindítod a MobilTárca alkalmazást. a MobilTárca PiN
kódodra ugyanúgy vigyázz, mint a bankkártyád PiN kódjára:
ne írd fel sehová és ne mondd el harmadik személynek!
a MobilTárca PiN kód bármikor megváltoztatható az alkalmazás menüjéből indítva.
ezzel az aktiválási folyamat végére értél, a MobilTárcád
használatra kész; itt az ideje, hogy válassz egyet
az elérhető MobilTárca szolgáltatások közül!

a mobilTárca alKalmaZáS
mENÜrENDSZErE

a képernyő bal felső sarkát megérintve megjelenik
az alkalmazás menüje.

itt láthatod az elérhető szolgáltatáskategóriákat (Jegyek,
hűségkártyák), megnyithatod a szolgáltatáskatalógust
(+ szolgáltatás hozzáadása), megváltoztathatod a korábban
megadott MobilTárca PiN kódot (MobilTárca PiN kód
megváltoztatása), valamint innen tudod megnyitni a
segítség menüt, ahol témakörök szerint találod a gyakran
ismételt kérdéseket és válaszokat.

ElÉrhETŐ mobilTárca SZolGálTaTáSoK
baNKKárTYáK
oTP MasTercard® Mobil PayPass™ baNkkárTya
bármely oTP által vezetett bankszámlához lehetőség van virtuális, ún. oTP Mastercard Mobil PayPass™
bankkártyát igényelni. a MobilTárcába helyezett virtuális bankkártyával bármely magyarországi vagy külföldi
PayPass terminálon fizethetsz, az oTP bank által meghatározott feltételek szerint. belföldön 5000 Ft-os
értékhatárig PiN kód megadása nélkül fizethetsz, nincs más dolgod, mint a telefonodat a banki terminálhoz
érinteni a fizetéshez. 5000 Ft-os értékhatár fölött a telefon terminálhoz érintése után még meg kell
adnod a bankkártyához tartozó PiN kódot a banki terminálon. külföldön ez az összeghatár
országonként eltérő lehet. az oTP Mastercard Mobil PayPass™ bankkártyáról bővebb információ
a www.otpbank.hu/portal/mobile/NFc oldalon érhető el.

oTP MasTercard Mobil PayPass™ baNkkárTya hozzáadása

bankkártya hozzáadásához kattints a Fizetés képre a szolgáltatások között, majd a megjelenő oldalon
válaszd a kártya hozzáadása menüpontot.

ekkor a böngészőben megnyílik az oTP bank weboldala,
ahol a szükséges tudnivalókat elolvashatod, és továbbléphetsz az oTP direct netbanki felületére.
a virtuális kártyát bejelentkezés után a netbanki felületen
igényelheted.
a bankkártya nagyságrendileg 24 órán belül fog
megérkezni a MobilTárcába, amiről majd android szerviz
üzenetet kapsz.
Miután sikeresen telepítettél egy bankkártyát,
az alkalmazás alapértelmezett kijelzője a fizetés lesz.

ekkor átalakul a bal oldali menüsáv is az alábbiak szerint:
a legfelső vissza menüpontból Fizetés lesz, hogy még
gyorsabban elérhesd a MobilTárcában tárolt bankkártyádat.

hoGYaN mŰKÖDiK a FiZETÉS?
auToMaTikus haszNálaT
eNgedélyezése:
alaPérTelMezeTT kárTya
Megadása
lehetőséged van arra, hogy a bankkártya automatikus
használatát engedélyezd alapértelmezett kártya
megadásával. ebben az esetben fizetéskor nem kell
feloldanod a készülék kijezőjét és nem kell elindítanod
a MobilTárca alkalmazást a fizetéshez. így jelentősen
lerövidítheted a fizetés hosszát. Fizetéshez csak tartsd a
készüléked hátoldalát a banki termiálhoz, a készüléked
rezgéssel jelzi a tranzakció megtörténtét. a bankkártyához
tartozó PiN kódot 5000 Ft-os vásárlási összeg felett meg
kell adnod a banki terminálon.
az automatikus használat beállításához a képen
látható módon engedélyezheted az adott bankkártya
alapértelmezett kártyaként való használatát.

Fontos: az automatikus használat bankkártya
esetén is működik, tehát akkor is fizethetsz, ha
a készülék akkumulátora lemerült, vagy a készülék
ki van kapcsolva.

FizeTés TraNzakcióNkéNTi
eNgedélyezéssel
amennyiben nem szeretnéd a bankkártyád automatikus
használatát engedélyezni, fizetés előtt be kell lépned
a MobilTárca alkalmazásba (minden belépéskor
meg kell adnod a MobilTárca PiN kódodat). a fizetés
engedélyezéséhez koppints a Fizetés gombra, és tartsd
telefonod hátoldalát a banki terminálhoz.

sikeres fizetés indítás után azt az összeget is látni fogod
a kijelzőn, amelynek kifizetéséről fizetési tranzakciót indítottál. a tranzakció megtörténtét a készüléked rezgéssel
is jelzi. a bankkártyához tartozó PiN kódot 5000 Ft-os
vásárlási összeg felett meg kell adnod a banki terminálon.
a MobilTárca alkalmazás nem kap visszajelzést a banki
termináltól a fizetés eredményességéről, így arról, hogy
a fizetés sikeres volt-e, a banki terminál ad tájékoztatást.

hol FizeTheTsz MobilTárcával?
MobilTárcával minden magyarországi és külföldi PayPass™ elfogadóhelyen fizethetsz. a PayPass™ elfogadóhelyek száma országszerte folyamatosan növekszik. szerte a világon már több, mint 1,6 millió elfogadóhelyen fizethetsz.
az elfogadóhelyek ajtaján, illetve magán a banki terminálon az alábbi logót látod, biztos lehetsz benne,
hogy az adott helyen MobilTárcával is fizethetsz, ez a jel az érintésmentes fizetés nemzetközi szimbóluma:

a bankkártya oldal jobb felső sarkában térkép ikonnal
jelölve megtalálod a Mastercard PayPass™ lokátor
alkalmazását, amivel pillanatok alatt megkeresheted
a hozzád legközelebb eső PayPass™ és így egyben
MobilTárca elfogadóhelyet.

Mi TörTéNik, ha leMerülT a készüléked?
lemerült vagy kikapcsolt készülék esetén ugyanúgy használhatod fizetésre a bankkártyádat, ha az alapértelmezett kártya funkciót korábban engedélyezted. így ha elveszítetted a készülékedet, haladéktalanul
intézkedj a bankkártyád letiltásáról a bankodnál, hogy illetéktelenek ne tudjanak visszaélni a pénzeddel.
ha neked a biztonság a legfontosabb kérdés, akkor ne kapcsold be az alapértelmezett kártya funkciót, mert így
¦ minden fizetés előtt el kell indítanod a MobilTárca alkalmazást, ahol meg kell adnod az általad beállított
MobilTárca PiN-kódot.
¦ ezt követően a Fizetés gomb megnyomásával hagyod jóvá a tranzakciót.
¦ FoNTos: ebben az esetben nem fogsz tudni fizetni, ha lemerült a telefonod (így ne felejts el időben gondoskodni a készüléked töltéséről). akkor sem tud fizetni senki a készülékeddel, ha azt elhagytad – hiszen
csak a MobilTárca PiN-kód ismeretében indítható el az alkalmazás.

hŰSÉGKárTYáK
suPershoP hŰségkárTya
a supershop az első hűségkártyapartner, amely NFc kártyát kínál a MobilTárcában. supershop
kártyával hűségpontokat gyűjthetsz vásárlásaid után a supershop partnereknél (pl. spar, interspar, obi,
budapest Taxi). supershop kártyád mellé mostantól NFc kártyát is igényelhetsz, így pontgyűjtéshez és
pontbeváltáshoz nem lesz szükséged a plasztik supershop kártyádra, csak a telefonodat kell majd a
terminálhoz érintened. a supershop programról, az elfogadóhelyekről és az NFc supershop kártyáról
bővebb információ a www.supershop.hu/nfc oldalon érhető el.

suPershoP hŰségkárTya hozzáadása

hűségkártya hozzáadásához érintsd meg a hűségkártyák képét, vagy hívd elő a MobilTárca menüt, érintsd
meg a szolgáltatás hozzáadása menüpontot és válaszd a supershop kártya képét!

kártya hozzáadásához érintsd meg a kártya hozzáadása
gombot; ezzel a böngésződben megnyílik a supershop
weboldala.

amennyiben még nincs supershop hűségkártyád, új
supershop kártyát a kártyaigénylés menüpontban tudsz
rendelni, bejelölve az NFc igénylés menüt.
az igénylés során ne felejtsd el, hogy azt a mobilszámot
kell megadnod, amelyre az NFc kártyát kéred (és amely
MobilTárca szolgáltatás igénybevételére alkalmas).
az NFc supershop kártya csak plasztik supershop törzsvásárlói kártyával együtt igényelhető.
az NFc supershop kártya az igénylést követő 24 órán
belül megérkezik a MobilTárca alkalmazásba, míg a plasztikkártyádat három héten belül kapod meg az igénylőlapon
megadott postacímre.

amennyiben már van supershop kártyád, NFc kártya
igényléséhez be kell jelentkezned a supershop fiókodba.
ha még nem regisztáltál a supershop weboldalán,
elsőként ezt kell megtenned. ehhez add meg születési
dátumodat és plasztik supershop kártyád számát a felületen. ezt követően egy e-mail érkezik a postafiókodba,
amely segítségével jelszót tudsz beállítani a supershop
kártyaszámodhoz. ezzel a jelszóval lépj be saját
supershop profil oldaladra, majd az NFc kártyaigénylés
menüpontotban add meg azt a mobilszámot, amelyre
az NFc supershop kártyát kéred.
ezt követően nincs más dolgod; az NFc supershop kártya
24 órán belül megérkezik a készülékedre. erről értesítést is
kapsz majd a telefonodra.

auToMaTikus haszNálaT
beállíTása
Javasoljuk, hogy engedélyezd a kártyád automatikus
használatát, így pontgyűjtéskor/pontbeváltáskor nem kell
elindítanod a MobilTárca alkalmazást, és a készüléked
képernyőzárát sem szükséges feloldanod a tranzakció
végrehajtásához.
az automatikus használatot a következőképpen engedélyezheted:
indítsd el a MobilTárca alkalmazást, add meg a MobilTárca
PiN kódodat, majd válaszd a hűségkártyák képet, hogy
a supershop kártyaoldalra juss.
érintsd meg a supershop kártya képét, majd koppints
a kártya engedélyezése kapcsolóra.

ha sikeresen beállítottad az automatikus használatot,
a kártya jobb felső sarkában megjelenik egy zöld ikon.

PoNTgyŰJTés NFc suPershoP kárTyával
ha az automatikus használatot korábban már engedélyezted, pontgyűjtéshez egyszerűen tartsd
a készüléked hátoldalát a PayPass terminálhoz, amikor az eladó erre megkér.
ha nem állítottad be a kártyád automatikus használatát, akkor – az automatikus használat leírása alapján –
először engedélyezd a kártyahasználatot, majd érintsd a készüléked hátoldalát a terminálhoz, hogy a pontfelírás megtörténjen.
ha valamiért nem kívánod használni az automatikus használat által kínált előnyöket, pontgyűjtés után
kapcsold ki a kártya engedélyezését.

PoNTbeválTás MobilTárcával
ha supershop pontot szeretnél beváltani, ezt jelezned kell a supershop-elfogadóhelyen a pénztári
dolgozónak, aki a kasszából indítja a beváltási folyamatot.
Neked beváltáskor sincs más dolgod, mint pontgyűjtéskor: egyszerűen érintsd a készüléked hátoldalát
a terminálhoz, hogy a pontbeváltás megtörténjen.
ha egyazon fizetés alkalmával szeretnél pontot gyűjteni és beváltani is, akkor a mobiltelefonodat kétszer kell
a terminálhoz érintened.

JEGYEK
akkor is számíthatsz a MobilTárcára, amikor koncertre, kulturális vagy sporteseményre szeretnél menni.
NFc jegyekkel ugyanis kényelmesen és gyorsan juthatsz be a rendezvényekre. Nem kell többé papírjegyekkel bajlódnod – töltsd le őket egyenesen a MobilTárcádba!

NFc Jegyek a WWW.Jegy.hu
oldalról
a www.jegy.hu az első olyan oldal, amely NFc jegyeket kínál:
ezek a jegyvásárlást követően bekerülnek a MobilTárcába.
azoknál az előadásoknál, ahol biztosított a MobilTárcával történő belépés a helyszínre, a vásárlás folyamán lehetőséged
van jelezni, hogy NFc jegyet szeretnél.
ekkor meg kell adnod azt a mobilszámot, amivel a MobilTárcát
használod. a mobilszám megadása után a jegy.hu rendszere
ellenőrzi, hogy az általad megadott mobilszám alkalmas-e
a MobilTárca szolgáltatás használatára.
sikeres jegyvásárlást követően a jegyed nagyjából fél
óra elteltével érkezik meg a MobilTárca alkalmazásba.
erről az értesítések között találsz tájékoztatást. az NFc
jegyek igénybevételi feltételeiről, a választható előadásokról, programokról és helyszínekről bővebb információt
a www.jegy.hu/nfc oldalon találsz.

így néz ki a jegyed a MobilTárcában. További információt kaphatsz az előadásról (a link a www.jegy.hu előadással kapcsolatos oldalára navigál el téged), egy gombnyomással rögzítheted az eseményt a naptárodban, és a helyszín címét is megnézheted a térképen, hogy oda akár útvonalat is tervezhess.

hogyaN kell akTiválNi
egy JegyeT?
Mielőtt belépsz az adott helyszínre, a jegyedet aktiválnod kell. az aktiválást előzetesen is elvégezheted.
aktiváláshoz válaszd ki az aktiválandó jegyedet, majd nyomd meg az aktivál gombot.
Fontos: a MobilTárcában egyszerre csak egy jegy lehet aktív. ha ugyanazon eseményre több jegyet
is tárolsz a MobilTárcádban, akkor a jegyeket egymást követően, egyesével kell aktiválnod.

Hogyan történik a MobilTárcával való belépés?
Ha a jegyedet előzetesen már aktiváltad, akkor belépéskor nincs más dolgod, mint a készüléked hátoldalát
a beléptetőeszközhöz érintened. Ehhez nincs szükség a készüléked képernyőzárának feloldására vagy
a MobilTárca alkalmazás elindítására.
Ha a jegyedet még nem aktiváltad (vagy további jegyekkel szeretnél belépni a helyszínre), indítsd el az
alkalmazást, add meg MobilTárca PIN kódodat, majd válaszd a Jegyek szolgáltatáskategóriát!. A kiválasztott
jegynél nyomd meg az Aktivál gombot. A jegy azonnal aktív lesz; ezután érintsd a készüléked hátoldalát
a beléptetőeszközhöz.

Mi történik, ha lemerült a készüléked?
Amennyiben előzetesen aktiváltad a jegyedet, lemerült mobilkészülékkel is be fogsz tudni lépni az eseményre. Ne felejtsd el, hogy a MobilTárcádban egyszerre csak egy jegy lehet aktív. Tehát ha lemerült
a készüléked, és barátaid jegyét is a te készülékeden tároltad, akkor csak az előzetesen aktivált jeggyel
tudsz belépni, a többi MobilTárcában tárolt jegyhez ebben az esetben nem tudsz hozzáférni.

További hasznos tudnivalók
Készülékcsere
A MobilTárca alkalmazást másik MobilTárca-képes telefonon is használhatod, az alábbi lépéseket követve:
¦ Helyezd be meglévő SIM kártyádat az új készülékbe.
¦ Győződj meg róla, hogy az új mobiltelefon Telekomtól vásárolt MobilTárca-képes készülék.
¦ Győződj meg róla, hogy megfelelő a szoftververzió a telefonon.
¦ Töltsd le a MobilTárca alkalmazást a Google Play Store-ból.
¦ Nyisd meg az alkalmazást, és add meg az eddigi MobilTárca PIN kódodat.
¦ A MobilTárcában ugyanúgy megtalálod a korábban letöltött kártyákat és jegyeket, amelyeket azonnal
használhatsz is.

SIM kártya cseréje
Amennyiben valamilyen okból (pl. új készülékbe más méretű SIM kártya szükséges) meglévő SIM kártyádat
új kártyára cserélted, a korábban már megigényelt kártyáid helyett a szolgáltatók automatikusan új kártyát bocsátanak ki, így neked nem lesz teendőd. Az új kártyák (bankkártya, hűségkártya) néhány nap alatt
érkeznek meg az új SIM kártyádra. Ha volt felhasználásra váró jegyed a MobilTárcádban, kérjük vedd fel a
kapcsolatot a jegy.hu ügyfélszolgálatával, mert a jegyek nem kerülnek át automatikusan az új SIM kártyára.

Mi a teendő, ha ellopták vagy elvesztetted a készülékedet?
Amennyiben elveszítetted vagy ellopták a készülékedet, kérjük, hívd a Telekom ügyfélszolgálatát a 1430-as
számon (vagy a MobilTárca ügyfélszolgálatot a +36/80-470-025-ös számon)! A MobilTárcát azonnal zároljuk, amennyiben az adott SIM kártya még elérhető a mobilhálózaton. Kérjük, mielőbb értesítsd a MobilTárcádban tárolt bankkártyák, hűségkártyák, jegyek kibocsátóját, hogy a kártyák és jegyek mielőbb letiltásra,
felfüggesztésre kerüljenek!

A MobilTárca-ügyfélszolgálat elérhetősége
A MobilTárca szolgáltatással kapcsolatos kérdéseidet a +36/80-470-025-ös ügyfélszolgálati
számon teheted fel. Kollégáink a hét minden napján, 0–24 óra között várják hívásodat. Kérdéseidet
a mobiltarca@telekom.hu email címen is felteheted.
Technikai probléma esetén először javasoljuk a készülék újraindítását az ügyfélszolgálat felkeresése előtt.

A MobilTárca szolgáltatás lemondása
A MobilTárca alkalmazás törlésével nem szűnik meg a MobilTárca szolgáltatásod. Ha nem szeretnéd tovább
használni a MobilTárca szolgáltatást, kérjük, hívd a Telekom ügyfélszolgálatát a 1430-as telefonszámon,
illetve a MobilTárca ügyfélszolgálatot a +36/80-470-025-ös számon, vagy látogass el egy Telekom-üzletbe.
A MobilTárca szolgáltatás lemondása nem jelenti közvetlenül a MobilTárcában használt szolgáltatások
lemondását (hűségkártyák, jegyek stb.), így ezekkel kapcsolatban, kérjük, keresd a kártya- és jegykibocsátó
szolgáltatók ügyfélszolgálatát.

