
Fizetési tájékoztató 

 

A www.balance-coaching.hu weboldalon banki átutalással, valamint bankkártyás fizetéssel van 
lehetőség fizetésre. 

 

Banki utalás: 

Banki utalás esetén a rendelés végösszegét a következő bankszámlára kérjük utalni: 

 OTP Banknál vezetett bankszámlaszám: 11773119-00988041 

 Bankszámla tulajdonos: Horváth Georgina 

Minden esetben kérjük feltüntetni a megjegyzésnél a megrendelés számát, hogy be tudjuk 
azonosítani a befizetett összeget. 

Az összeg beérkezése után a lehető legrövidebb időn belül e-mail útján küldjük a megrendelt 
terméket/szolgáltatást.  

 

Bankkártyás fizetés kényelmesen 

A www.balance-coaching.hu weboldal a Paylike által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési 
megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A www.balance-
coaching.hu weboldal a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a Paylike 
pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat az SSL titkosítással ellátott 
fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a weboldalunk nem értesül, azokat csak a Paylike érheti 
el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a weboldalt tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön 
internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.  

A vásárolt termék ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. Kérjük, 
olvassa el részletes tájékoztatónkat! 

 

Mire figyeljen a vásárláskor? 

 Olvassa el a www.balance-coaching.hu weboldal ismertetőjét, az Általános Szerződési 
Feltételeket és a Fizetési tájékoztatót! 

 Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait! 

 Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, 
engedélyszám) 

 Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá. 

 Használjon olyan böngészőt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót! 

http://www.balance-coaching.hu/
http://www.balance-coaching.hu/
http://www.balance-coaching.hu/
http://www.balance-coaching.hu/
http://www.balance-coaching.hu/


Paylike 

A weboldalon a Paylike biztonságos fizetési átjáróval, tud bankkártyával is fizetni. 

Fizetéshez használhat: 

 Mastercard vagy Maestro bankkártyát 
 Visa vagy Electron bankkártyát 

Paylike 
E-mail: hello@paylike.hu 
Telefonszám: +45 78 75 51 61 
Cím: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia 
https://paylike.hu/ 

A Paylike támogatja a 3-D Secure rendszert. A 3-D Secure szolgáltatás MasterCard-al és Visaval is 
használható. A 3-D Secure engedélyezésével kártya tranzakcióit biztonságosabbá teheti. A 3-D Secure 
egy protokoll, aminek célja az online kártya tranzakciók biztonságának növelése. A biztonsági 
szolgáltatás a Visa-nál “Verifiedby Visa”, a MasterCard-nál pedig a “MasterCardSecureCode” néven 
működik. 

A vásárló fizetésekor személyes- és kártyaadatai egy alkalommal sem kerülnek át a kereskedőhöz. 
További tudnivalókért látogasson el a Paylike weboldalára: https://www.paylike.hu Ügyfélszolgálata 
a +45 78 75 51 61 telefonszámon. 

 

FIZETÉS LÉPÉSEI 

 A www.balance-coaching.hu oldalán kiválasztja a terméket/szolgáltatást melynek összegét 
bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni. 

 Ezt követően oldalunk átírányítja a Paylike biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a 
fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie. 

 A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva elindíthatja a tranzakciót. 

 A fizetést követően visszatérhet a weboldalra, ahol a tranzakció eredményéről kap 
visszaigazolást. 

 A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya 
érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a Paylike elindítja a 
Kártyabirtokos számlájának megterhelését az termék vagy szolgáltatás ellenértékével. 

 Amennyiben nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a weboldalra úgy a tranzakció 
sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a 
„Frissítés/Refresh” gombjára kattint, illetve bezárja a böngésző ablakot mielőtt 
visszairányításra kerülne a weboldalra, a fizetés sikertelennek minősül. 

 Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről 
bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával. 

 


