Tisztelt Vásárlónk!
Áruházunkban az OTP Bank által a közelmúltban elindított, innovatív mobil fizetési móddal is
kiegyenlítheti vásárlása ellenértékét. Az OTPay olyan mobil fizetési megoldás, amely
segítségével a vásárló az OTPay mobiltelefon alkalmazásban előzetesen regisztrált
bankkártyájával fizethet. A tranzakció lebonyolításához egy okostelefon, mobil telefon
internet hozzáférés (Wi-Fi vagy mobilinternet) és természetesen a regisztrált és aktivált
bankkártyával rendelkező OTPay alkalmazás szükséges.
Az OTPay alkalmazásba az alábbi, OTP Bank és más pénzintézet által kibocsátott kártya
típusok regisztrálhatók:
• Visa®
• Electron®
• MasterCard®
• Maestro
• American Express®
Az OTPay mobil fizetési mód során, a hagyományos internetes vásárlásoktól eltérően, nincs
szükség bankkártya adatok megadására. Vásárláskor a fizetést a saját okostelefonján
bonyolítja. Minden tranzakciót az Ön által választott mPIN megadásával hagy jóvá.
Internetes vásárláskor az OTPay fizetési mód kiválasztása után mobiltelefonszáma vagy
OTPay azonosítója megadásával indítja a fizetési tranzakciót. A vásárlásról szóló értesítés
az előzetesen telepített OTPay alkalmazáson keresztül érkezik a mobiltelefonjára. Ezt
követően a saját maga által választott mPIN kód megadásával hagyja jóvá, ill. utasítja el a
fizetési kérést.
A megoldás egyik legnagyobb előnye a biztonság, hiszen a vásárlás során nem ad meg
kártyaadatot!
Az OTPay mobil fizetési tranzakció folyamata
1. A kívánt termék/szolgáltatás kiválasztása után a webáruházban véglegesítse kosara
tartalmát.
2. A fizetési módok közül válassza ki az OTPay fizetési módot.
3. A webáruház felületen adja meg mobiltelefon-számát vagy OTPay azonosítóját.
4. A mobiltelefonján lévő OTPay alkalmazásba megérkezik egy üzenet, amely
tartalmazza a vásárlás adatait (Elfogadóhely/webáruház neve, vásárlás összege).
5. Az OTPay alkalmazásban a fizetés jóváhagyása során válassza ki a használni
kívánt, előzetesen regisztrált bankkártyát.
6. Az mPIN kód megadásával hagyja jóvá a fizetési kérést.
7. A tranzakció sikerességéről/elutasításáról az alkalmazás tájékoztatja Önt. A
tranzakció eredménye és annak adatai később is megtekinthetőek az
alkalmazásban.
8. Amennyiben visszairányításra kerül a webáruházba, a webáruház a saját felületén is
tájékoztatja Önt a tranzakció eredményéről, és opcionálisan felajánlja a további
böngészés, vásárlás lehetőségét.
További információ: https://www.otpbank.hu/otpay/

