Elektronikus fizetési lehetőségek

Csoportos beszedési megbízás
A csoportosbeszedési fizetési móddal, az előfizető felhatalmazást adhat a bankja
felé, hogy a szolgáltató az egyenlegéről havonta lehívhatja az előfizetési díjat.

Bankkártyás fizetés, csoportos beszedési megbízás, átutalás

Csoportos beszedés esetén kérjük, hogy a felhatalmazás banknak történő megadásakor
figyelj arra, hogy a csoportos beszedési azonosító nem azonos az ügyfélszámmal!

Bankkártyás fizetés
Könnyen és egyszerűen indíthatsz számlafizetést bankkártyád segítségével, a nap
bármelyik időszakában online ügyfélkapu rendszerünkön keresztül.

Számlabefizetés
lépései
bankkártyás
fizetéshez.
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3.
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A helyes csoportos beszedési azonosítót minden esetben feltüntetjük a számlán.
• Papír számla esetén a fizetési mód rovatban „Azon.:” kezdettel, az itt megadott számsor
az azonosító.
• Elektronikus számla esetén a számla jobb felső részén az „ELŐFIZETŐI CSOPORTOS
BESZEDÉSI AZONOSÍTÓ” felirat után.

Lépj be online ügyfelkapunkba az ugyfelkapu.tarr.hu oldalon.

A Tarr Kft. beszedési azonosítója: A10401127

Válaszd ki a SZÁMLÁZÁS menüpontot.
A befizetni kívánt számla melletti sávban pipáld ki az üres
négyzetet, hogy a befizetésre kerülő számla végösszege
láthatóvá váljon (a „FIZETENDŐ:” felirat mellett).
Ha az Online fizetés mellettit pipálod ki, minden hátralékos
számla ki lesz jelölve.

Átutalás
Ha egyszeri átutalással szeretnéd fizetni számláidat, úgy a tranzakció során minden
esetben, tüntesd fel ügyfélszámodat a közlemény rovatban.

Kattints a BANKKÁRTYÁS FIZETÉS lehetőségre az oldal alján.

Tarr Kft. bankszámlaszáma: OTP Bank 11746005-20097842

A TOVÁBB A BANK OLDALÁRA gomb segítségével átirányítunk
az OTP Bank fizetőoldalára.

Ügyfélkapu rendszerünk az alábbi funkciókat is
lehetővé teszi számodra online, bármikor:

TOVÁBB A BANK OLDALÁRA

Az OTP Bank felületén töltsd ki a megfelelő – a bankkártyádon található – adatokat. Majd a jóváhagyást
követően a tranzakciót a bank automatikusan végrehajtja. A tranzakció sikerességét leellenőrizheted
a VISSZA A SZOLGÁLTATÓ OLDALÁRA gomb megnyomásával.
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Számlaszám

Fizetendő
összeg

1

előfizetői-, illetve szolgáltatási
adatok áttekintése, módosítása

2

ügyfélkapu ügyintézés:
hiba és panasz bejelentés lehetőségén
túl, áthelyezési kérelem és egyéb
üzenetküldési kategória is választható

3

szolgáltatás szüneteltetése

4
5

szüneteltetésből visszaállítás kérése

(Ha nincs lejárt tartozás!)

új kapcsolattartó személy felvitele
és/vagy törlése

6
7

ügyfélkapu jelszó megváltoztatása

8

e-mail fiókhoz tartozó jelszó
módosítás

számlával kapcsolatos funkciók:
egyenleg lekérdezés, bankkártyás fizetés

(Ha rendelkezel internet szolgáltatással!)

9
10
11

internet sebességmérés
HBO GO aktiváló kód kérése
e-mail fiókhoz és webtárhelyhez
tartozó jelszó módosítása

Segítségre van szükséged?
Keress minket elérhetőségeinken:

