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1. KERESKEDŐI
AZONOSÍTÁS ÉS REGISZTRÁCIÓ

Ezen a felületen kérjük,
adja meg a vállalkozás adószámát.

Kizárólag magyar adószámmal rendelkező vállalkozással áll módunkban szerződést kötni, ezért itt
csak a magyar adószám formátumnak megfelelő adatot fogadja el a rendszer.

Szerződünk egyéni vállalkozókkal és adószámmal rendelkező magánszemélyekkel is. Ha olyan
jogi entitás lenne a szerződő fél, amelyik „Adószám nélküli”, akkor kérjük, hogy vegye fel velünk a
kapcsolatot a sales@otpmobil.com email címen.
A folytatáshoz kérjük, fogadja el az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT, melyet a linkre kattintva tud
megtekinteni.

A „Tovább” gombra kattintva juthat el a következő képernyőre.

Biztonsági okokból captcha authentikációt kérünk, a
megjelenő ablakon az utasításoknak megfelelően járjon el.

2. REGISZTRÁCIÓ
2.1. ALAPADATOK
Kérjük adja meg az Üzleti Kapcsolattartó adatait. Erre az elérhetőségre fogjuk kiküldeni a
dokumentumokat és tájékoztatókat.
A * -gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

1

Kérjük, hogy a mobiltelefonszámát a halványszürkével
jelölt formátumban adja meg. Pl. 36701234567

2 Simple fizetési szolgáltatásokon átmenő, várható
éves forgalom
Kérjük, válassza ki, hogy milyen forgalmat vár a
Simplepay fizetési felületen és/vagy a SimpleBusiness
applikációban egy év alatt.
3 Szerepkör
Kérjük, itt válassza ki, hogy az előbbi- ekben megadott
kapcsolattartónak mi lesz a szerepe a szerződéskötés
során.
1

4 Üzenet
Ha van valamilyen igénye, közlendője számunkra, akkor
kérjük, itt írja meg

2
3
4

A „Regisztráció” gombra kattintva egy automatikus email üzenetben kérjük, hogy erősítse meg az
email címet*. Így ellenőrizzük, hogy megfelelő-e.
Ha az emailben leírtaknak megfelelően
aktiválta a regisztrációját, az alábbi
oldal jelenik meg, ahol folytathatja a
kitöltést.

*Amennyiben a megerősítésre nem kerül sor 48 órán belül,
regisztrációját töröljük, de azt követően is bármikor újra
elindíthatja azt honlapunkon.

2. REGISZTRÁCIÓ
2.2. CÉGADATOK, ÜZLETADATOK
Cégadatok
Az adószám alapján rendszerünk lekérdezi
a cégnyilvántartásban a vállalkozás adatait
és itt megjeleníti, ha viszont rendszerünk
nem jár sikerrel, kérjük, Ön adja meg a
vállalkozás alapadatait.
Elfogadóhely
Kérjük, a folytatáshoz adja meg annak
az elfogadóhelynek a paramétereit,
ahol a szolgáltatásokat használni fogják.
Elfogadóhely rögzítéséhez kattintson a
„+ Elfogadóhely” gombra!

2.3. ÚJ FIÓK HOZZÁADÁSA
TERMÉKVÁLASZTÁS
Miután a „+ Elfogadóhely” gombra kattintott, választania kell, hogy az adott elfogadóhelyen melyik
szolgáltatásunkat kívánja igénybe venni.
FIGYELEM!
Kérjük, körültekintően válasszon, ugyanis a két szolgáltatás között nincs átjárás. A SimpleBusiness
technikai paraméterei nem teszik lehetővé, hogy webáruházban használja; a Simplepay adatai pedig
nem használhatók a SimpleBusiness alkalmazásban!
Simplepay
Ha Ön webáruházába szeretne online bankkártyás és
átutalásos fizetési módot biztosítani a vásárlóinak, akkor
válassza a Simplepay szolgáltatást.
SimpleBusiness
Ha Ön fizikai értékesítés kapcsán szeretne elektronikus
fizetést biztosítani POS- terminál nélkül, akkor kérjük,
válassza a SimpleBusiness szolgáltatást.

2. REGISZTRÁCIÓ
2.4. ELFOGADÓHELY
ADATAI - SIMPLEPAY

1

Ezen az oldalon tudja megadni annak
a webáruháznak a paramétereit, ahol a
SimplePay fizetési megoldást használni
szeretné.

1

*Ilyen esetben is biztosítunk IT támogatást, technikai dokumentációt és Sandbox
hozzáférést, melyek segítségével elvégezhetik a SimplePay integrációját.
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Kérjük, adja meg a szóban forgó webáruház URL címét. Kizárólag
http:// vagy https:// formátumot fogad el a rendszer!

3

Itt kérjük, válassza ki, hogy a megadott weboldal publikus,
megtekinthető, elérhető-e már. Ha a webshopot valamely
bérelhető webáruház szolgáltató biztosítja, kérjük, hogy a
„Bérelhető webáruház” lehetőséget válassza ki.

4

Kérjük, hogy néhány mondatban fejtse ki, milyen termékeket/
szolgáltatást értékesít az adott weboldalon.
A kereskedői kategória* meghatározásához, kérjük, válassza ki,
hogy az előzőekben részletesen leírt termék/szolgáltatás milyen
fő- és alkategóriába tartozik.

2
3

Itt tudja kiválasztani, hogy milyen webshop megoldást használ.
A felsorolásban megtalálja technikai- és együttműködő
partnereinket. Ha valamely partnerünk dedikált linkjéről
indította a regisztrációt, az adott partnernek megfelelő
webáruház megoldás alapértelmezetten megjelenik.
Ha nem tudja vagy nem biztos benne, hogy melyik az Ön által
használt technikai megoldás, kérjük, egyeztessen fejlesztőjével
vagy webáruház- szolgáltatójával!
Ha a felsoroltak között nem találja az Ön által használt technikai
megoldást, kérjük, válassza az EGYEDI FEJLESZTÉS lehetőséget. *

*MCC = Merchant Category Code

5

Kérjük, hogy jelölje be, ha a webáruházban értékesített
termékek/szolgáltatások engedélykötelesek (pl. gyógyszerek).
Amennyiben az engedély másolatára szükségünk lesz, jelezni
fogjuk emailben a regisztrációt követően.
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Kérjük, itt válassza ki, hogy a termékek/szolgáltatások ára
milyen devizanemben van feltüntetve a weboldalon, vagyis,
hogy milyen devizanemben történjen a bankkártyaelfogadás/
átutalás. Egy elfogadóhely nem képes több devizanemben
történő elfogadásra, ezért annyi elfogadóhelyet rögzítsen, ahány
devizanemben értékesít.

7

A kifizetések devizaneménél azt a devizát válassza ki, amilyen
devizanemű az a bankszámla, melyre a tranzakciók összegének
átutalását kéri.

8

Kérjük, itt jelölje be, hogy az egyes adatok és előírt vásárlói
tájékoztatások megtalálhatók-e a szóban forgó weboldalon.

9

Instant transzfer szolgáltatásunk ad lehetőséget a vásárló
számára, hogy átutalással fizethessen. Mindenképp érdemes a
szerződésbe foglalni, mert növelheti a konverziót, és kedvezőbb
a díjazása is.
Részletek: https://simplepay.hu/instant-transfer
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Ezt a gombot akkor javasoljuk használni, ha ugyanazokkal az
adatokkal, de más devizanemmel szeretne egy új elfogadóhelyet
létrehozni. Az előzőleg rögzített elfogadóhely adataival hoz
létre a rendszer egy másolatot, így azon csak a devizanemet kell
átállítani.
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A „+ Elfogadóhely” gombbal tud további SimplePay vagy
SimpleBusiness fiókot hozzáadni a regisztrációhoz. Erre
kattintva kiválaszthatja az új elfogadóhelyen használni kívánt
szolgáltatást, majd megnyílik az üres adatlap, melyet az új
elfogadóhely adataival kell kitölteni.
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Ha rögzített minden elfogadóhelyet, amire szeretne szerződni, a
„Folytatás” gombra kattintva juthat el a következő képernyőre.

2. REGISZTRÁCIÓ
2.4. ELFOGADÓHELY
ADATAI - SIMPLEBUSINESS
Ezen az oldalon tudja megadni annak az
üzletnek a paramétereit, ahol a SimpleBusiness
fizetési megoldást használni szeretné
POS-terminál helyettesítésére.
1

1

Kérjük, itt adja meg annak az üzletnek a nevét, ahol a vásárlók a
SimpleBusiness applikációban fognak fizetni.
Ha a tevékenység nem konkrét üzlethelységhez kötődik, kérjük,
ide a vállalkozás nevét írja be.
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Kérjük, adja meg, hogy az Üzlet helyileg hol található.

3

Kérjük, válassza ki, hogy hány darab készüléken szeretné
használni az érintéses fizetés funkciót, figyelembe véve, hogy a
havidíjat annyiszor számítjuk fel, ahány készüléket itt megjelöl
(függetlenül attól, hogy ténylegesen használja-e).
Ha„Több, mint 5” készüléket jelöl meg, fel fogjuk venni Önnel a
kapcsolatot, hogy egyeztessük a pontos darabszámot.

4

Kérjük, hogy néhány mondatban fejtse ki, hogy milyen
termékeket/szolgáltatást értékesít a SimpleBusiness applikáción
keresztül.

5

A kereskedői kategória* meghatározásához, kérjük, válassza ki,
hogy az előzőekben részletesen leírt termék/szolgáltatás milyen
fő- és alkategóriába tartozik.

2

*MCC = Merchant Category Code

Kérjük, hogy jelölje be, ha az üzletben értékesített termékek/
szolgáltatások engedélykötelesek (pl. fegyverek). Amennyiben
az engedély másolatára szükségünk lesz, jelezni fogjuk emailben
a regisztrációt követően.

3

5

6

Kérjük, itt válassza ki, hogy a termékek/szolgáltatások ára
milyen devizanemben van feltüntetve, vagyis, hogy milyen
devizanemben történjen a bankkártyaelfogadás/átutalás.
Egy elfogadóhely nem képes több devizanemben történő
elfogadásra, ezért annyi elfogadóhelyet rögzítsen, ahány
devizanemben értékesít.

7

A kifizetések devizaneménél azt a devizát válassza ki, amilyen
devizanemű az a bankszámla, melyre a tranzakciók összegének
átutalását kéri.
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Kérjük, válassza ki, hogy általában mekkora összegű egy vásárlás
összege a szóban forgó üzletben.
Instant transzfer szolgáltatásunk ad lehetőséget a vásárló
számára, hogy átutalással fizethessen a SimpleBusiness
applikációban. A szolgáltatás az alkalmazás szerves részét
képezi, enélkül nem vehető igénybe.

4

Részletek: https://simplebusiness.hu/vallalkozasoknak/
https://simplepay.hu/instant-transfer
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A „+Elfogadóhely” gombbal tud további SimplePay vagy
SimpleBusiness fiókot hozzáadni a regisztrációhoz. Erre
kattintva kiválaszthatja az új elfogadóhelyen használni kívánt
szolgáltatást, majd megnyílik az üres adatlap, melyet az új
elfogadóhely adataival kell kitölteni.
Ha rögzített minden elfogadóhelyet, amire szeretne szerződni, a
„Folytatás” gombra kattintva juthat el a következő képernyőre.

Ha a „Folytatás” gombra kattintva a fenti hibaüzenettel
találkozik, a megadott elfogadóhely adatok duplikációjára
utal, vagyis a rögzített adatokkal már létezik elfogadóhely a
szerződésben, vagy ezen az adat- lapon többször rögzítette
ugyanazt az elfogadóhelyet.
9

3. AJÁNLAT

A rögzített adatok alapján rövidesen elküldjük ajánlatunkat a megadott email címre, mely tartalmazza
az igényelt szolgáltatások díjait és jutalékait.
*Ha olyan elfogadóhelyet rögzített, melynek kereskedelmi kondíciói üzleti megállapodásban kerültek rögzítésre, és technikai- vagy
együttműködő partnerünk saját felületén publikálta, akkor nem küldünk ajánlatot, hanem folytathatja a kitöltést a szerződéskötéshez
szükséges további adatok rögzítésével.

HA AZ AJÁNLATBAN OLVASOTTAKKAL KAPCSOLATBAN KÉRDÉSE MERÜLNE
FEL, TÖBB CSATORNÁN IS TÁJÉKOZÓDHAT:
HONLAPJAINKON
https://simplepay.hu/gyik/
https://simplebusiness.hu/gyik/
TELEFONON
Az emailben található „Visszahívást kérek” gombra kattintva kérjen visszahívást!
Kollégáinkat közvetlenül a +36 1 5100 374 telefonszámon is eléri, ahol hétköznaponként 9-17 óra
között állnak partnereink rendelkezésére.
E-MAILBEN
Írjon nekünk a „Kérdésem van” gombra kattintva.

Ha sikerült átnézni az ajánlatot, a dokumentum alján vagy az ajánlatot tartalmazó emailben található
„Elfogadom” gombra kattintva tudja folytatni a szerződéskötési folyamatot.

4. ADATBEKÉRÉS
Ezen az oldalon tudja megadni
a szerződéshez még hiányzó adatokat.
Az oldal elején megjelenítjük a korábban rögzített
elfogadóhelyeket, ha módosítani szeretne, akkor
a Vissza, módosítok” gombra kattintva tud
visszalépni.

FIGYELEM!
Ha visszalép, új ajánlatot fog kapni,
ami tartalmazza az újonnan megadott
adatok, elfogadóhelyek kapcsán
releváns kondíciókat is.

Kérjük, adja meg a számlaszámot, amelyre a tranzakciók jutalékkal
csökkentett összegét utalhatjuk majd.
Fontos! Csak a szerződő vállalkozás számláját fogadjuk el.
Ha forintban kérte az összeg elszámolását, kérjük, itt adja meg a HUF
bankszámla számát 2×8 vagy 3×8 karakteres formátumban, illetve a bank
nevét, ahol ezt a számlát vezeti.

Kérjük, válassza ki, hogy e-számla formátumban szeretné megkapni a
jutalékról szóló számlákat, vagy pdf formátumban. Mindkét esetben
emailben küldjük, ezért kérjük, adja meg az email címet is.

Kérjük, adja meg az email címeket, melyekre az egyes értesítéseket,
kimutatásokat, analitikákat küldhetjük. Ha a kurzort az i ikon fölé irányítja,
információs buborékban láthatja, hogy az adott címre milyen témában
küldhetünk emaileket.
Akár több email címet is megadhat vesszővel és szókösszel elválasztva.

4. ADATBEKÉRÉS
1

2
3
4
5
6
7
8
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1

Kérjük, adja meg a cégjegyzékben szereplő, cégjegyzésre
jogosult aláíró adatait. Egyéni vállalkozók esetén, csak maga a
vállalkozó rendelkezik aláírási joggal.

2

Ha két aláírónak együttes aláírási jogosultsága van a cégjegyzék
szerint, a második aláíró adatait ezzel a gombbal tudja rögzíteni.

3

Az itt megadott személy lesz az általános üzleti kapcsolattartó.
Neki küldjük a dokumentumokat, email értesítéseket a hasznos
információkkal, és neki adunk hozzáférést a kereskedői
adminisztrációs felületekhez.

4

Ha az aláíró személy lesz az általános üzleti kapcsolattartó is,
akkor nem szükséges újra rögzíteni az adatait, elegendő ezt a
jelölő négyzetet bekapcsolva hagyni.

5

Az itt megadott személy lesz a technikai kapcsolattartó, vele
vesszük fel majd a kapcsolatot technikai kérdéseket illetően.

6

Ha az aláíró személy lesz a technikai kapcsolattartó is, akkor
nem szükséges újra rögzíteni az adatait, elegendő ezt a jelölő
négyzetet bekapcsolva hagyni.
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Az itt megadott személy lesz a pénzügyi kapcsolattartó. Neki
küldjük majd a pénzügyi értesítéseket, dokumentumokat.

8

Ha az aláíró személy lesz a pénzügyi kapcsolattartó is, akkor
nem szükséges újra rögzíteni az adatait, elegendő ezt a jelölő
négyzetet bekapcsolva hagyni.

9

Ha minden adatot sikerült megadni, ezzel a gombbal tudja
beküldeni a szerződéskötési igényt.
A szerződést csak az adatok véglegesítése után tudjuk elküldeni
Önöknek!

10

Ha még nincs meg minden adat a véglegesítéshez, a „Mentés”
gombra kattintva rögzítheti a már megadottakat, így amikor
később visszatér, hogy befejezze a kitöltést, már csak azt kell
rögzíteni, ami hiányzik.

Ha az adatok véglegesítésekor a fenti hibaüzenettel találkozik,
kérjük, ellenőrizze, hogy mindent megadott-e, illetve a rögzített
adatok helyességét, mert ez arra utal, hogy az adatlap hiányos,
vagy az adatok helytelenül lettek rögzítve.
Amennyiben a kockázati bevizsgálás során kérdés merülne
fel, az üzleti kapcsolattartót fogjuk keresni telefonon és/
vagy emailben. Ha viszont minden rögzített adat pontos és
egyértelmű, néhány napon belül küldjük neki a szerződést
emailben.

5. SZERZŐDÉS
A rögzített adatok alapján rövidesen (a kockázati bevizsgálás miatt pár napot igénybe vehet)
elküldjük a szerződést a megadott email címre, mely tartalmazza az ajánlatban is feltüntetett, igényelt
szolgáltatások díjait és jutalékait.

HA A SZERZŐDÉSBEN OLVASOTTAKKAL KAPCSOLATBAN KÉRDÉSE MERÜLNE
FEL, TÖBB CSATORNÁN IS TÁJÉKOZÓDHAT:
HONLAPJAINKON
https://simplepay.hu/gyik/
https://simplebusiness.hu/gyik/
TELEFONON
Az emailben található „Visszahívást kérek” gombra kattintva kérjen visszahívást!
Kollégáinkat közvetlenül a +36 1 5100 374 telefonszámon is eléri, ahol hétköznaponként 9-17 óra
között állnak partnereink rendelkezésére.
E-MAILBEN
Írjon nekünk a „Kérdésem van” gombra kattintva.

A szerződés elfogadását követően e-mailben tájékoztatjuk (Tárgy: Technikai Tájékoztató) a további
teendőkről.

Bízunk benne, hogy szolgáltatásainkkal mi is
hozzájárulhatunk az Ön üzleti sikereihez!

Üdvözlettel,

az OTP Mobil csapata

KAPCSOLAT
INFORMÁCIÓ : sales@otpmobil.com
CSATLAKOZÁS: https://simplepay.secure.force.com/register
vagy a www.simplepay.hu, illetve www.simplebusiness.hu
„Kereskedői csatlakozás” menüpontja

Az OTP Mobil Szolgáltató Kft. fejleszti és üzemelteti a
SimplePay Online Fizetési Rendszert, a SimpleBusiness és
Simple alkalmazásokat.

