Előlegfizetés OTP SZÉP kártyával
A kártyabirtokos igény esetén előleget is fizethet OTP SZÉP kártyájával a www.
otpszepkartya.hu honlapon. Nem kell mást tennie, mint lefoglalni a szolgáltatást az
elfogadóhelynél, majd egyeztetni és jelezni, hogy OTP SZÉP kártyával kíván fizetni.
Az előleg összegét az elfogadóhely részére a tranzakciót követő 5 munkanap múlva utaljuk.
Ha a kártyabirtokos az elfogadóhely által elvárt időpontig nem jelzi, hogy nem kívánja
igénybe venni a szolgáltatást, az előleg nem jár vissza. Kérjük, csak akkor utaljon
előleget, ha mindenképpen igénybe kívánja venni a szolgáltatást! A SZÉP kártyával
fizetett visszatérítendő előleg készpénzre nem váltható, az elfogadóhely másik időpontot
ajánlhat fel a kártyabirtokosnak.
Előlegfizetéshez a kártyabirtokosnak regisztrálnia kell az OTP SZÉP kártya honlapon,
majd be kell jelentkeznie az OTP SZÉP portál munkavállalói felületére, regisztrált
kártyabirtokosként.
Ha a kártyabirtokos még nem regisztrált weboldalunkon, akkor az alábbi adatok
megadásával regisztrálja magát.

Több juttatás, rengeteg élmény!

Regisztrált kártyabirtokosként történt bejelentkezés után a felhasználónak két lehetősége
van az előleg fizetés indítására:
1. közvetlenül, a baloldalon található Előlegfizetés menüpontra kattintva, és a
megfelelő szálláshelyet kiválasztva, vagy
2. az Elfogadóhelyek keresése menüpontra kattintva a kívánt szállás kiválasztása
után az Előlegfizetés gombra kattintva.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az egyes szálláshelyek és elfogadóhelyek akár többször,
az utazási irodák neve alatt is megjelenhetnek. Az esetleges kellemetlenségek
elkerülésének érdekében kérjük, előleg fizetése alkalmával győződjön meg arról, hogy
ténylegesen azt az elfogadóhelyet jelölte meg ahová az előleget fizetni szeretné.
Amennyiben utazási irodához tartozó elfogadóhelynek kíván előlegfizetést indítani,
figyelmeztető üzenet jelenik meg.
A következőkben mindkét lehetőséget bemutatjuk a megjelenő képernyőképek segítségével.
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Több juttatás, rengeteg élmény!
1. Előlegfizetési lehetőség – a főmenüből
Az Előlegfizetés menüpontra kattintva megjelenik az Előlegfizetés ablak, majd beírjuk az
elfogadóhely nevének első pár betűjét.

Ezután megjelenik egy elfogadóhelyi lista, amelyből kiválasztjuk azt az elfogadóhelyet, amely
számára előleget szeretnénk fizetni.
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Több juttatás, rengeteg élmény!

Az elfogadóhely kiválasztása után beírjuk az előlegként fizetni kívánt, forintra kerekített
összeget, valamint a Megjegyzés mezőt kitöltjük. Megjegyzésbe érdemes a kártyabirtokos
nevét és a foglalási időszakot beírni, segítve az elfogadóhelyet az előleg fizetés
azonosításában.
Miután minden információt megadtunk a felületen, megnyomjuk a Fizetés indítása gombot.
A honlap ekkor átirányít minket egy biztonságos internetes fizetési felületre, az OTPdirekt
oldalra.
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Több juttatás, rengeteg élmény!

Az internetes fizetési felületen a Kártya típusnál az OTP SZÉP kártya opciót választjuk, a
Kibocsátó Bank neve OTP Bank, az OTP SZÉP kártyán megjelenő nevet, valamint a
kártya számát és lejárati dátumát adjuk meg, és az Elküld gomb megnyomásával
elvégezzük a tranzakciót.
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Több juttatás, rengeteg élmény!
A rendszer a sikeres tranzakciót követően visszairányít az OTP SZÉP portálra, ahol
tájékoztat a tranzakció eredményéről (sikeres, sikertelen), és bizonylatot lehet nyomtatni a
Bizonylat nyomtatása gomb megnyomásával. Ekkor megjelenik egy külön ablakban, pdf file
formátumban egy bizonylatkép, amelyet ki lehet nyomtatni, vagy elmenteni és elektronikusan
megküldeni a kereskedő számára. Az előleg fizetési tranzakciókat a kereskedő is azonnal
látja a saját felületén, így ott is meggyőződhet arról, hogy a fizetés megtörtént.
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2. Előlegfizetési lehetőség – az elfogadóhely keresőből
Bejelentkezett regisztrált kártyabirtokosként a bal oldali menüpontok közül az
Elfogadóhelyek keresése menüpontra kattintunk, és a keresőprogram segítségével
kiválasztjuk az elfogadóhelyet, amely számára előleget kívánunk fizetni. A kiválasztott
elfogadóhely dobozának legalsó sorában megjelenik az Előlegfizetés gomb. Az Előleg
fizetés gomb megnyomása után megjelenik az Előlegfizetés ablak, amelyben az
elfogadóhely nevénél már kiválasztásra került a kívánt elfogadóhely.
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