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CARDHOLDER NAME
123456789012 EUR

Cardholder ID
Kártyabirtokos neve
Lejárati dátum
16 jegyű kártyaszám

CVC kód
Aláíráscsík

For more languages of this letter,
please visit www.sunmoney.com/en/bankcardcarrier
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Mit tehetsz CashCardod biztonsága érdekében?
• Jegyezd meg a PIN kódot, ha mégis felírod, soha ne tárold a CashCardod közelében!
• Ha elfelejtetted, lépj be a PeakWalletbe, majd kattints az ELFELEJTETT PIN KÓD gombra.
Add meg a CashCardod hátoldalán szereplő 3 jegyű CVC kódot és mi SMS-ben
elküldjük az elfelejtett PIN-t.
• A kártyaszámot, a lejárati dátumot, a CVC kódot és a PIN kódot soha ne add meg
illetéktelen személyeknek!
• Zárold CashCardodat egy mozdulattal a PeakWallet-ben, amikor nem használod!
• Jegyezd fel a kártya hátoldalán is szereplő telefonszámot (+36 1 733 3111)
és azonnal hívd fel, ha CashCardodat ellopták vagy elvesztetted!

A kártya kibocsátója és tulajdonosa a DiPocket Limited (székhely: Suite 532, Metal Box Factory, 30 Great Guildford Street,
London, SE1 0HS, Egyesült Királyság) („DiPocket”). A DiPocket a Financial Conduct Authority szabályozása alatt áll
(nyilvántartási szám: 900439). A DiPocket a Mastercard Inc. fő tagjának minősül. A kártya megfelel a Mastercard előírásainak.
A Mastercard és a Mastercard Brand Mark a Mastercard International Incorporated védjegyei. Kérdéseit és megkereséseit kérjük,
hogy a Peak Financial Services help@peakfs.xyz címére küldje.

Aktiváld a CashCardot, hogy mielőbb használhasd!
Az aktiváláshoz az alábbi lépéseket végezd el:
Töltsd le a PeakWalleted

Itt érhetsz el minket

peakwallet.com

PeakWallet
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PeakWallet aktiválása
Kattints az e-mail címedre kapott értesítésben található linkre és kövesd az utasításokat.
Ha nem kaptál linket, kérjük ellenőrizd a spam mappádat is.
Amennyiben nem aktiváltad a PeakWalleted a kártyarendelést követő 90 napon belül,
lépj kapcsolatba a HelpCenterrel a help@peakfs.xyz e-mail címen, és kérj új aktiváló linket!

CashCard aktiválása a PeakWalletben
Lépj be a PeakWalletbe, majd a kártya képe alatt kattints a KÁRTYA AKTIVÁLÁSA gombra.
A kért adatok megadását követően SMS-ben kapod meg a kártyához tartozó PIN kódot.

CashCard aktiválása telefonhívással
Hívd fel a +36 1 733 3111 telefonszámot és kövesd az automata hangbemondó rendszer utasításait.
A hívás végén SMS-ben kapod meg a kártyához tartozó PIN kódot.

Kártya forgalmi limit emelése
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem érdekében a kártyák használata
limitekhez kötött. Amennyiben szeretnéd a kártyád összeghatárát megemelni, töltsd fel
személyazonosító okmányodat és egy lakcímedet igazoló dokumentumot a PeakWallet honlapján
(www.peakwallet.com) vagy mobilalkalmazásán keresztül.
A kártyád összeghatárairól bővebben itt tájékozódhatsz: www.peakfs.xyz

Szerződési feltételek
Általános szerződési feltételeink és díjaink megtalálhatóak a www.peakfs.xyz
oldalon. Kérjük olvasd át figyelmesen és amennyiben kérdésed lenne, fordulj
ügyfélszolgálatunkhoz a help@peakfs.xyz címen vagy a PeakWallet alkalmazás
Live Chat-en keresztül. A kártya aktiválásával automatikusan elfogadod általános
szerződési feltételeinket.

www.peakwallet.com

www.peakfs.xyz

