
Tisztelt Felhasználónk! 

A BAKONYKARSZT Zrt. számára kiemelten fontos a Felhasználók egészségének 

megóvása és a járványügyi kockázatok csökkentése. 

A fertőzés veszélyének csökkentése érdekében Társaságunk számos alternatívát tud 

javasolni felhasználóink számára, többek közt a vízdíjak kiegyenlítése csoportos beszedési 

megbízással, egyedi átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel. 

Ezen felül szíves figyelmükbe ajánljuk E-számlás szolgáltatásunkat is, mint gyorsabb, 

kényelmesebb számlázási lehetőséget. 

E lehetőségek előnye, hogy otthonról intézhetőek a nap 24 órájában, nem kell elhagynia 

otthonát és sorban állni a postán, valamint elkerülhető a készpénzforgalom. 

Egyedi átutalás és Online bankkártyás fizetés 

Nincs másra szükség, csak internet hozzáférésre és 

számítógépre/okostelefonra/tabletre. 

Az átutalási megbízást a BAKONYKARSZT Zrt. K&H 

Bank Zrt-nél vezetett 10402908-50504853-54571006. sz. 

bankszámla számra. 

Kérjük, utalás előtt szíveskedjenek megadni a 

Felhasználó azonosító számát, továbbá a kiegyenlíteni 

kívánt számla sorszámát. 

Online bankkártyás fizetési lehetőségünket 

megtalálják a www.bakonykarszt.hu oldalon a 

Hibabejelentés menüpont alatt, Online díjfizetés 

néven. 

E fizetési módhoz szükséges az Ön neve, 

felhasználó azonosító száma, az adott számla 

sorszáma, összege, továbbá egy e-mailes elérhetőség. A helyes adatok megadását követően 

honlapunk átirányítja Önöket a K&H Bank Zrt. felületére, ahol a terhelendő bankkártya 

adatokat kell megadni. 

Csoportos beszedési megbízás 

Az Ön számlavezető pénzintézete egy egyszeri felhatalmazás után a vízdíj számla összegét, 

annak fizetési határidejének napján automatikusan levonja bankszámlájáról. 

Előnye, hogy a felhatalmazás elektronikus úton is benyújtható, otthonról is intézhető. 

A csoportos beszedési megbízás kezdeményezéséhez nincs mára szüksége, mint megadnia az 

alábbi adatokat: 

- Jogosult neve: BAKONYKARSZT Zrt. 

- Jogosult azonosítója: A11338024 

- Az Ön felhasználó azonosító száma.

http://www.bakonykarszt.hu/


E-számla 

- Környezetbarát. 

- A késedelmes postai kézbesítés elkerülhető. 

- A számla feladását követően azonnal megérkezik az Ön elektornikus postafiókjába. 

- Könnyedén lementhető, tárolható és visszakereshető a számítógépén, okos eszközén, 

vagy egy hordozható memóriaegységen. 

Elektronikus számlázási szolgáltatásunkat Online 

Ügyfélszolgálatunkon tudja igényelni, egy egyszerű 

regisztrációt követően. 

Ezt követően profiljában meg kell adni az elektronikus 

számlákhoz rendelt e-mailes elérhetőségét, majd jóvá 

kell hagyni a módosításokat. 

Vigyázzunk egymásra! 

Tisztelettel, 

BAKONYKARSZT Zrt. 

Értékesítési osztály 


