Távszámla
Szeretné, ha a számlakezelés egyszerû, gyors és kényelmes folyamat lenne? Az elektronikus számlamegjelenítési és fizetési szolgáltatással, azaz
a Távszámlával akár otthonról, saját idôbeosztásához igazodva, internetes felületen, néhány kattintással tekintheti meg és egyenlítheti ki távközlési és
közüzemi számláit. A Távszámla szolgáltatás megrendeléséhez egy internet-hozzáféréssel rendelkezô számítógép, valamint a www.tavszamla.hu oldalon
történô sikeres regisztráció szükséges.
A Távszámla egy olyan innovatív szolgáltatás, amely segítségével könnyen és gyorsan intézheti számláit az interneten keresztül. A Távszámlán
keresztüli utalás a banki átutalással szemben ingyenes, számláit hiteles formában, elektronikusan tárolhatja számítógépén és nem kell többet
bajlódnia a sárga csekkekkel.
A szolgáltatás alapgondolata, hogy a számla ne papír alapon, hanem elektronikus formában jusson el ahhoz, akinek a számla szól. Az
Internet segítségével a Távszámla összekapcsolja a számlakibocsátót és a számlafizetôt, mellôzve a számlák postai úton történô kézbesítését.
A Távszámla szolgáltatásra történô regisztráció és a szolgáltatás igénybevétele ingyenes! Az elektronikus számla megrendelése után a számlák már
elektronikusan érkeznek, megtekinthetôk és ki is fizethetôk.
A Távszámla segítségével a számla kiegyenlítése egyszerû, gyors és kényelmes. Bármikor elérhetô az interneten keresztül, így ott és akkor tudja kifizetni
vagy áttekinteni számláit, amikor csak akarja. A Távszámla Önhöz igazodik, könnyen nyomon tudja követni kifizetéseit, gyorsabb és egyszerûbb
ellenôrizhetôséget biztosít, mint a sárga csekk. Rendszeres fizetéseit automatikusan intézheti minden hónapban.
A Távszámla elônyei:
Papír alapú számla helyett elektronikus úton férhet hozzá számlaadataihoz
Kényelmes – otthonában, sorban állás nélkül, idôt megtakarítva intézheti el számláit
Rugalmas – számláját az Ön által választott idôpontban fizetheti ki, a postai vagy banki nyitvatartási idôtôl függetlenül (a fizetési határidôn belül)
Egyszerû – több számlát kezelhet egy helyrôl - egyetlen weboldalon bármikor elintézheti a számlájával kapcsolatos teendôket, néhány kattintással
Könnyen áttekinthetô – rendezett struktúrában tároljuk számláit, így régebbi, akár évekkel ezelôtti számláit is könnyedén visszakeresheti
Biztonságos – a Távszámla rendszer eleget tesz a nemzetközileg elvárt biztonsági követelményeknek
Ellenôrizhetô – az irányítás továbbra is az Ön kezében marad, nyomon követheti fizetéseit
Számlái nem tûnnek el, nem rongálódnak meg
E-mailben értesítést kap, ha új számlája érkezik
Ingyenes kiegészítô szolgáltatások vehetôk igénybe, mint például a hívásrészletezô
A Távszámlában megjelenített számlák kifizetését megteheti a Távszámla rendszerben, vagy használhat egyéb, a Távszámlától független elektronikus
fizetési eszközt is. Amennyiben csoportos beszedési megbízással rendelkezik számlavezetô bankjánál, a Távszámla használata ezt a megbízást nem
érinti, így a fizetéssel kapcsolatban nincs más teendôje, mint, hogy a Távszámlában is megjelöli az adott számlát kifizetettként, így a jövôben mindig tudni
fogja, hogy azt a számlát már rendezte.
Látogasson el a www.tavszamla.hu oldalra, regisztráljon ingyenesen a Távszámla rendszerbe, és tekintse meg számláit ezentúl kényelmesen,
elektronikus formában!

