
  

Fizetési tájékoztató 
A lefoglalt út előlegének, hátralékának vagy a teljes összeg kifizetésének lehetőségei:  

• irodáinkban készpénzben (Ft / €) vagy bankkártyával (Ft)  
 

• átutalással az ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett forintos (Ft) 11600006-00000000-34333628 (csak 
forintos foglalások!) vagy eurós (€) 11600006-00000000-63681701 (Swift: GIBAHUHB / Iban szám: HU91 
1160 0006 0000 0000 6368 1701) (csak eurós foglalások!) bankszámlánkra 
 

• készpénz befizetéssel az ország valamelyik ERSTE bankfiókban az ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 
forintos (Ft) 11600006-00000000-34333628 (csak forintos foglalások!) vagy eurós (€)11600006-00000000-
63681701 (csak eurós foglalások!) bankszámlánkra 
 

• bankkártyával a http://fizetes.grubertravel.hu/ biztonságos (CIB Bank-os), fizetési weboldalunkon (Ft / €) 
Ø Ön kényelmesen és biztonságosan fizetheti ki a lefoglalt utazását a fizetési weboldalunkon, amely 

vásárlásnak minősül és Önnek ingyenes. A bankkártyás fizetéskor Önnek csak annyi dolga van, hogy a 
fenti linken kitölti az adatokat, beírja az összeget és valutanemet Ft (HUF) / € (EUR), majd a „FIZETÉS” 
gomb megnyomásával Önt a CIB Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg 
legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül, a bankkártya adatok 
megadásával (név, kártya szám, lejárati dátum, háromjegyű biztonsági kód) fizethet bankkártyájával. 
A CIB Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro típusú kártyákat fogadja el. 
Amennyiben megadta az e-mail címét a CIB Bank a fizetés sikerességéről e-mailben tájékoztatja Önt.  
 

• GRUBER Travel utazási- vagy kultúra utalvánnyal (Ft) 
 

• Az alábbi utalványokkal: Erzsébet-utalvány Plusz kártya, Ajándék Erzsébet-utalvány, Árkád-, Westend-, 
Shopmark-, Köki- és Eurocenter ajándékutalvány 
 

• SZÉP kártyával (csak belföldi szállásfoglalásra) 

Külföldről indított fizetés esetén: a fizetés magyar forintban (HUF) vagy euróban (EUR) esedékes a GRUBER Travel 
Kft. megfelelő számlájára / számlánkra a teljes összeg utalandó, és a külföldi utalásokat terhelő költségek a feladót 
terhelik / az átutalási megbízásnak tartalmaznia kell a foglalási számot 

Important informations about foreign payments: the payment must be made in HUF or EUR to one of our proper 
accounts / receipt of payment must be to full extent, whole of the bank fees and charges must be payed by the 
sender / the number of your reservation must be noted in the bank draft 

BANK - VALUTA SZÁMLASZÁM SWIFT IBAN 
ERSTE BANK - HUF 11600006-00000000-34333628 GIBAHUHB HU18 1160 0006 0000 0000 3433 3628 
ERSTE BANK - EUR 11600006-00000000-63681701 GIBAHUHB HU91 1160 0006 0000 0000 6368 1701 

 


