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SIMPLEPAY FIZETÉSI MÓD

THE SIMPLEPAY PAYMENT METHOD

Az alkalmazás részletei:
Details of the application:
 A kiírt tétel összegével megegyező összeget
 Only the exact sum of the issued item may be
lehet kiegyenlíteni, azaz részletfizetésre
settled, paying in instalments is not possible.
nincs lehetőség.
 One transaction may be used to settle mul Egyszerre több kiírt tétel is kiegyenlíthető egy
tiple items.
tranzakcióval.
 The student must have an e-mail address in
 Rendelkezni kell Neptunban rögzített e-mail
Neptun.
címmel.
 Any card capable of online payment may be
 Bármilyen internetes fizetésre alkalmas kárused, installing the Simple app is not requitya használható Simple app telepítés nélkül
red.
is.
 A kiegyenlített tétel azonnal teljesített státu The status of the item becomes settled imszúvá válik.
mediately.
 Sikeres teljesítés esetén e-mailt kap a hall The student receives an e-mail if the settlegató.
ment is successful.
 Sikertelen teljesítés esetén a SimplePay azo If the settlement is not successful, the student
nosítóra hivatkozva, a SimplePay ügyfélsmay make inquiries at the SimplePay custozolgálatnál tájékozódni tud a probléma
mer service referencing the SimplePay ID.
okáról.
A hallgatók a Neptunban a „Pénzügyek/Befizetés”
menü alatt találhatják meg a kiírt befizetési kötelezettségeiket.
A kiegyenlítendő tétel mellett lévő jelölő négyzetet bejelölve, majd a „Befizet” gombra kattintva, a „Biztosan
befizeti?” kérdésre igennel válaszolva, a megjelenő
felületen a „SimplePay” bankkártyás fizetést kiválasztva, ismét a „Befizet” gombot megnyomva
átirányításra kerül a SimplePay oldalára. A nyelv
választási lehetőség az oldal tetején található.
Az adattovábbítási nyilatkozatot el kell fogadni.
1. fizetési lehetőség
A bankkártyás adatokat megadva, a „FIZETEK” gombra kell kattintani.
2. fizetési lehetőség
Bejelentkezés Simple fiókba Facebook fiókkal, Google fiókkal vagy e-mail cím és jelszó
megadásával. Belépés után megtekinthetők
a mentett kártyák, vagy új kártya rögzíthető.

Students find their issued items in the „Finances/Payment” menu.
By checking the check bow next to the item to settle,
clicking on „Pay in”, answering Yes to „Are you sure
you want to pay it?” then choosing „SimplePay” card
payment on the relevant window, then pressing „Pay
in”, you get transferred to the SimplePay website.
You can change the language on the top of the page.

The data transfer declaration must be confirmed.
1. payment option
a. Type in the debit card data, then
press „Payment”.
2. payment option
a. Sign in to your Simple account using
a Facebook account, Google account, or e-mail address and
password. After signing in, saved
cards may be viewed, and new
cards may be saved.
Sikeres teljesítés esetén e-mailt kap a hallgató.
The student receives an e-mail if the settlement is sucSikertelen teljesítés esetén a visszaigazoló üzenetben cessful.
foglaltaknak megfelelően, a SimplePay azonosítóra hi- If the settlement is not successful, the student may
vatkozva, a SimplePay ügyfélszolgálatnál tájékozódni make inquiries at the SimplePay customer service retud a probléma okáról.
ferencing the SimplePay ID in the feedback message.

1/1

