
1. Belépés a PayPal rendszerébe: A Sign Up for Free gomb megnyomásával

SEGÉDLET PAY PAL REGISZTRÁCIÓHOZ

2. Ez a belépés az alábbi oldalra irányítja, ahol alapbeállításként a Personal Account van kijelölve
 (amennyiben nem, akkor ezt válassza ki), majd nyomja meg a Continue gombot



3. Ez a felület jelenik meg következő lépésben 
(ide úgy is el lehet jutni, hogy a kezdőlapon 
felül a Personal menün belül a bal felső  
Pay Online menüpontot választja)

a) Itt alapbeállításként az első sorban a Hungary jelenik meg (amennyiben nem, válassza azt ki)
b) A második sorba írja be email címét (Email address)
c) A harmadik sorba írjon be egy Ön által választott jelszót, mely minimum 8 karakteres és tartalmaz  
 legalább 1 db szám-karaktert vagy az ott felsorolt szimbólum-karakterek egyikét (Create your password)
d) A negyedik sorba írja be ugyanezt a jelszót (Confirm your password), majd nyomja meg a Continue-t

4. Ezután az alábbi felület jelenik meg: itt a lenti értelmezések alapján töltse ki az oldalt (ékezetek nélkül),
 majd kattintsa be a By clicking… előtti kockát, majd nyomja meg az Agree and Continue gombot

a) Hungary

c) Jelszó

b) E-mail cím

d) Jelszó

Keresztnév Második keresztnév

Vezetéknév

Város

Telefonszám

Születési dátum

Utca, Házszám

Nemzetiség: Magyarország

Budapest vagy Megye Irányítószám

Kockát bekattintani



5. A következő lépésben a kártyaadatokat kell megadni: DOMBORNYOMOTT KÁRTYA SZÜKSÉGES
 Válasszon az alábbi lehetőségek közül!
	 •		Debit – bankkártya
	 •		Credit – hitelkártya
 A kártyaadatok megadása után a Billing Address mezőben módosíthatja a számlázási adatokat. 
 Amennyiben ez a cím megegyezik az előző lépésben megadott címmel, akkor ne módosítsa.
 Ha minden adat helyes, nyomja meg az Add Card gombot.

Válassza ki a kártya típusát

Kártyaszám

Biztonsági kódKártya lejárati dátuma

6. A kártyaadatok megadása után ez a felület jelenik meg, amely szerint sikeresen megtörtént a regisztráció.



7. Ezután a regisztrációkor megadott email címre értesítés érkezik, hogy aktiválni kell a felhasználói fiókot.
 „Gratulálunk a Pay Pal regisztrációhoz. A kezdéshez az alábbi lépéseket kövesse, hogy biztonságosan és
 egyszerűen fizethessen PayPal-lal online vásárlás esetén.
 A PayPal-lal a kereskedők nem látják bankszámla adatait; nem kell időt tölteni a bankkártyaadatok
 megadásával; és ingyenesen küldhet pénzt családjának.”
 

a) Aktiválás egyik lehetősége: az Activate gombra kattintva átviszi a rendszer egy felületre, ahol
 a regisztrációkor megadott jelszót kell beírni, majd Confirm email address
b) Aktiválás másik lehetősége: Lépjen be PayPal fiókjába (Account), és az Account Overview-n belül
 a Confirm Email-t kell kiválasztani, majd a 3. pontban szereplő konfirmációs számot kell beírni.

a)

a)

b)



8. FIZETÉS az FH Biobank oldalon: www.fhbb.com/#payment-center VAGY az általunk küldött emailben 
 kapott linkre kattintva is ugyanez a felület jelenik meg.

 Töltse ki az adatokat a lenti segédlet alapján, majd nyomja meg a Submit gombot!

SEGÉDLET AZ ONLINE FIZETÉSHEZ

Keresztnév

Vezetéknév

Válassza ki a HUF-ot

Irányítószám

Cím (utca, házszám)

A bal mezőben megjelenő 
kódot írja ide (734)

E-mail cím

Számla sorszáma (5jegyű szám, középen pirossal)

EZT NEM KELL KITÖLTENI!

Telefonszám (pl. 36301234567)

Válassza ki: Hungary

Fizetendő összeg

Város

Kattintsa be a kockát



10. Belépés után a Continue gombra kattintva már csak két lépés az összeg utalásának jóváhagyása.

9. A SUBMIT gomb megnyomása után a rendszer átviszi Önt az FH Biobank PayPal oldalára,
 ahol a regisztrált PayPal jelszóval be tud jelentkezni a fiókba.

Jelszó



11. Fontos tudni, hogy az utolsó művelet után a rendszer visszairányítja Önt az FH Biobank Payment Center  
 oldalra – ez jelzi, hogy a művelet sikeresen lezajlott (nem azért irányítja vissza, mert nem sikerült valami,  
 ezért kérjük, ne kezdje újra a műveletet!)


