
KEDVES KLUBTAGUNK!

Az Ön kényelme érdekében lehetősége van felhatalmazást adni a Klub Rekreáció Kft-nek havi rendszeres bankkártya 
terhelésre. A felhatalmazás alapján AYCM SportPass szerződése havi tagdíjait, egy az OTP Bank Nyrt-nél regisztrált bank-
kártyáról havonta automatikusan levonjuk. A felhatalmazást csak abban az esetben tudja megadni, ha Ön már regisztrálta 
a bankkártyáját az OTP Bank Nyrt. rendszerében.

HOGYAN REGISZTRÁLHATJA BANKKÁRTYÁJÁT?

A bankkártyája regisztrációját Ön megteheti

1. rögtön az AYCM SportPass online szerződéskötése során, ha a szerződéskötéskor esedékes tagdíjfizetési kötelezettsé-
gét Bankkártya – regisztráció fizetési móddal teljesíti,

2. vagy ha az AYCM SportPass Ügyfélkapujában az Online fizetés menüpontban Bankkártya – regisztráció fizetési móddal 
teljesít egy befizetést

Mindkét esetben átirányítjuk az OTP oldalára, ahol meg kell adnia a bankkártya adatait és egy jelszót. Javasoljuk, hogy azt 
a jelszót adja meg, melyet az AYCM Ügyfélkapuba való belépéshez is használ.
 
FONTOS: A Klub Rekreáció Kft. nem kezel, és nem tárol bankkártya adatokat, azokat minden esetben az OTP Bank 
tárolja. A Klub Rekreáció Kft. a bankkártya regisztrációkor generált egyedi kód alapján azonosítja a bankkártyát.

MEGVÁLTOZTAK A REGISZTRÁLT BANKKÁRTYA ADATAIM, HOGYAN TUDOM MÓDOSÍTANI?

A későbbiekben lehetősége van a regisztrált bankkártya adatai módosítására. Egyszerűen az AYCM Ügyfélkapuban –  
Pénzügyi adatok menüponton belül – a Regisztrált bankkártya adatok módosítása almenüre kattint. Átirányítjuk, az OTP 
oldalára, ahol a regisztrációkor kapott azonosítóját és a jelszavát megadva tudja elvégezni a módosítást. Az azonosítót 
emlékeztetőül feltüntettük a Regisztrált bankkártya adatok módosítása menüpont alatt.

HOGYAN TUDOK FELHATALMAZÁST ADNI HAVI RENDSZERES BANKKÁRTYA TERHELÉSRE?

A felhatalmazás megadható

1. az AYCM SportPass online szerződéskötése során a Havi, rendszeres bankkártya terhelés opció választása esetén

2. vagy az AYCM ügyfélkapu Pénzügyi adatok menüponton belül a Felhatalmazás - Havi rendszeres bankkártya 
terhelésre menüpontban.

További kérdés esetén keresse Ügyfélszolgáltunkat a +36 1 445 1563 számon vagy az info@aycm.hu e-mail címen.
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