
ELŐZMÉNYEK
A 2005. évi CLXIV. törvény módosításának értelmében minden online kasszát használó kereskedő  
és vállalkozás köteles lesz biztosítani az elektronikus fizetés lehetőségét 2021. január 1-jétől.  
A SimpleBusiness mobilapplikációnak köszönhetően erre POS terminál vagy egyéb eszköz  
beszerzése és üzemeltetése nélkül adunk lehetőséget.

• Többféle fizetési mód – bankkártyás és átutalási 
tranzakciókat is kezdeményezhetnek a felhasználók.

• Helyszíni vásárlás esetén automatikusan generált 
QR-kód segítségével fizethet legegyszerűbben  
a vásárló. Amennyiben online kényelmesebb, több-
féle módon is küldhetsz fizetési linket vásárlóidnak.

• A SimpleBusiness rendszerén bonyolított tranzak-
ciók biztonságát az OTP Bank informatikai háttere 
garantálja. 

• Nincs forgalmi elvárás, így kockázatmentesen  
próbálhatod ki megoldásunkat.

• Nincs szükség személyes találkozóra, illetve 
helyszíni telepítésre, csak egy okostelefonra  
és aktív internetkapcsolatra.

• Ha még nem vagy a partnerünk, akkor mindössze 
pár lépésben, online csatlakozhatsz. 

• Ha már SimplePay partner vagy, nincs más dolgod, 
mint regisztrálni kereskedői adataidat  
a SimpleBusiness applikációban.

A SZOLGÁLTATÁS FŐBB JELLEMZŐI

APPLIKÁCIÓNKAT KIFEJEZETTEN AZ OLYAN KERESKEDŐKNEK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÓKNAK 
FEJLESZTETTÜK KI, AKIK EGY MEGBÍZHATÓ, EGYSZERŰ MEGOLDÁST KERESNEK AZ ELEKTRO - 
NIKUS FIZETÉSI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSÁHOZ.

KÉSZPÉNZ HELYETT

https://simplepay.secure.force.com/register?aggr=SimpleBusiness


• A vásárlóknak nem kell letölteniük a SimpleBusiness 
alkalmazást a fizetéshez. A fizetési linket bárkinek el 
tudod küldeni akár egy üzenetküldő alkalmazással, 
és bármely bank ügyfelei fizethetnek azon keresztül.

• A Simple ökoszisztéma révén a több mint egymillió 
regisztrált Simple felhasználó a Simple alkalmazás 
vagy a SimplePay segítségével pillanatok alatt ki 
tudja fizetni a vásárlást.

• OTP számlatulajdonosok közvetlenül a SmartBank 
alkalmazással is fizethetnek QR-leolvasással (későb-
biekben további bankok alkalmazásaival is elérhető 
lesz a funkció).

ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGOLDÁSOK

QR-kódos fizetés bankkártyával 
(Simple felhasználók)

QR-kódos fizetés utalással 
(OTP ügyfelek)

Linkes fizetés bankkártyával 
(Bárki számára küldhető)

Linkes fizetés utalással 
(Bárki számára küldhető)



FIZETÉSI FOLYAMAT

QR-kódos fizetés  
bankkártyával/utalással

Linkes fizetés  
bankkártyával/utalással
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TRANZAKCIÓS 
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FIZETÉSI MÓD 
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KAPCSOLAT
E-MAIL: sales@otpmobil.com

CSATLAKOZÁS: az alábbi linken 
vagy a www.simplebusiness.hu  
„Kereskedői csatlakozás” menüpontja

ÁTLÁTHATÓ, KEDVEZŐ ÁRAZÁS
• Egyszeri, 19.000 Ft-os csatlakozási díj*

 2020. november 30-ig 9.900 Ft-ért csatlakozhatsz.*

• Nincs havi díj

• Tranzakciós díj:

• Utalásos fizetés esetén: 0,99%

• Bankkártyás fizetés esetén:  
Kereskedői díj (0,99%)  
+ Rendszerdíj  
+ Bankközi jutalék

ELSZÁMOLÁS
• A vásárlások a tárgynapot követő 2. munkanapon 

összesítve kerülnek elszámolásra.*

• A tranzakciós jutalékkal csökkentett kifizetés  
az általad meghatározott bankszámlára történik

• A tranzakciók nyomon követésére több felületet, 
illetve részletes analitikát biztosítunk

Kereskedői díj Rendszerdíj Bankközi jutalék

0,99% Kártyaelfogadó pénzintézettől és bank-
kártyatípustól függő tétel. A mindenkor
hatályos mértékeket a kártyaelfogadó
pénzintézetek a hirdetményeik között 
teszik közzé.

Kártyatársaságoktól és bankkártya-
típustól függő tétel. A mindenkor  
hatályos mértékeket a kártyatársaságok  
a hirdetményeik között teszik közzé.

*A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák. 
Bővebb információért látogass el a simplebusiness.hu weboldalra!

*A mimimum elszámolási összeg 5.000 Ft. Amennyiben az adott napi tranzakcióid nem érik el ezt az összeget, 
úgy a következő napi vásárlásokkal együtt kerülnek elszámolásra.

https://simplepay.secure.force.com/register?aggr=SimpleBusiness
http://www.simplebusiness.hu
http://simplebusiness.hu

