HTE tagdíjfizetés bankkártyával
Ez a leírás, megmutatja képernyő lenyomatokkal, hogy milyen lépéseken kell keresztüljutni, hogy a tagdíjat
dombornyomott bankkártyával tudjuk fizetni.
A lépéseket Nagy Péter, ügyvezető tagsági adatain mutatjuk be.
www.hte.hu/tagok oldalra kell menni (ezt a címet egyébként átirányítjuk a http://regi.hte.hu/user/login oldalra), majd a
„Login (törzsszám)” mezőbe beírni a HTE azonosítót és a „Jelszó” mezőbe a jelszót.
Ha elfelejtette a jelszavát akkor a rendszertől tud kérni újat (Login (törzsszám) és a Regisztrált e-mail cím
ismeretében), melyet a tagnyilvántartásban rögzített e-mail címre automatikusan küld ki a rendszer.
http://regi.hte.hu/felhasznalok/forgotten_password

A „Pénzügyek”-re kattintva láthatja, hogy a korábbi években mekkora tagdíjat fizetett.
-

-

Csekkes fizetésnél a csekkszelvény fénymásolatáról egyesével rögzítjük be a befizetés összegét és dátumát.
Fontos a csekk olvasható kitöltése, hogy be tudjuk azonosítani a befizetőt (a HTE azonosító megadása a
legjobb). A csekkes befizetésnek legnagyobb a tranzakciós díja (ami a HTE-t terheli).
Az utalásos befizetésnél a HTE számlakivonatáról egyesével rögzítjük a befizetés összegét és dátumát. Ha
nem a saját bankszámlaszámáról utal, akkor kérjük hivatkozzon a HTE azonosítóra.
Számlaszámunk: 12001008-00101272-00100008, Raiffiesen Bank Zrt.

Adminisztráció szempontjából számunkra legjobb a bankkártyás fizetés, mert akkor a banki oldalról töltődik
a „Dátum” és a „Kiegyenlítés” is. Külön nem kell hozzányúlnunk az adatbázishoz, minden automatikus.

Előfordulhat, ahogy itt is látszik, hogy a rendszerben több tranzakció van mint 10, akkor új „fül”-ön látszódik a
tagdíjbebfizetés. Ilyen esetben először kattinsunk a 2. fülre (itt 11-12), majd az „On-line fizetés”-re.

HTE tagdíjfizetés bankkártyával
Adjuk meg a „befizetni kívánt összeget”. Köszönjük, ha a minimális összegen felül vállal tagdíjfizetést!
A tagsági díj 4.000 Ft, ajánlott tagdíj mértéke 7.500 Ft. Kedvezményes tagdíj diákoknak, nyugellátásban korhatár
előtti ellátásban illetve szolgálati járandóságban részesülők tagok részére 500 Ft. A Jubileumi év tiszteletére azon
HTE tagok esetén, akik a tagnyilvántartásban rögzítették a születési évüket és tavaly betöltötték 65. életévüket a HTE
eltekint az 500 Ft-os tagdíjfizetési kötelezettségtől.
Azon HTE tagjainknak, akik legalább 7.500 Ft-ot fizetnek tagdíjként, azok részére ingyenesen biztosítjuk a
tagságon felül az Infocommunication Journal on-line hozzáférését.
- Azon HTE tagjainknak, akik legalább 10.000 Ft-ot fizetnek tagdíjként, azok részére ingyenesen biztosítjuk a
tagságon felül az Infocommunication Journal 4 db számát nyomtatott papíros formában.
Tájékoztatásul: a 10.000 Ft és a 7.500 Ft összegek közti különbözet a tényleges nyomtatási költséget jelenti.
-

Ekkor átkerül a K&H banki felületére.
Töltse ki a „Bankkártyaszámot”, a „Lejárat dátum”-át, „ellenőrző számot” és egy „e-mail cím”-et.
Erre az e-mail-re küldi ki a rendszer (az it@hte.hu e-mail címről) a banki tranzakcióról szóló értesítőt.

A tranzakció folyamán a képernyőn levő üzetet azt írja: „Kérjük, várjon az eredményre!”

Egyes bankok esetén feljön egy köztes ablak a tranzakció biztonságáról, itt egy Citibank-os ablak. „Ez egy
biztonságos tranzakció”

HTE tagdíjfizetés bankkártyával
Sikeres tranzakció esetén, visszajelez, hogy „A fizetés sikerült”.
A „Vissza a bolti alkalmazáshoz”-ra klikkelve visszajut a HTE tagnyilvántartásba.

A tranzakció adatai azonnal beíródnak a tagnyilvántartásba.

Tagdíjfizetés kipipálva!
Egyúttal a rendszer az it@hte.hu címről a regisztrált e-mail címre, „Értesítés a banki tranzakcióról” Tárgyú e-mail is
küld a tranzakcióról.

Ha bármi kérdése van az eljárással kapcsolatban, forduljon hozzánk az info@hte.hu e-mail címen vagy a
0613531027-es telefonszámon.
Üdvözlettel:
Nagy Péter ügyvezető

