Tepe Güvenlik Ödeme Kanalları

Değerli müşterimiz; Tepe Güvenlik’ten almış olduğunuz ürün ve hizmetlere ait
fatura ödemelerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilmeniz için aşağıdaki ödeme
yöntemlerinden birini seçebilirsiniz.

01 TEPE GÜVENLİK WEB SİTESİNDEN ONLINE ÖDEME
İnternette çok sık vakit geçiririm diyorsanız web sitemiz üzerinden online ödeme
tam size göre! Tepe Güvenlik web sitesi üzerinden online ödeme yapabilmek için
www.tepeguvenlik.com.tr ’ye giriş yaparak ‘Online Fatura Ödeme’ bölümüne
tıklayabilir ya da https://tahsilat.tepeguvenlik.com.tr adresine girebilirsiniz. Açılan
sayfada ‘Müşteri Numarası’ ve ‘Şifre’ bölümlerini aşağıdaki şekilde doldurarak
işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Müşteri Numarası: Faturanızda yazan müşteri numaranızı ya da sistemlerimizde
kayıtlı e-posta adresinizi yazabilirsiniz. (Müşteri numaranızı öğrenmek için
444 83 73 / 4’ü tuşlayabilirsiniz.)
Şifre: TCKN veya vergi numaranızın ilk 4 hanesini yazabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra
şifrenizi değiştirmeyi unutmayınız. (Öğrenmek için 444 83 73 / 4’ü tuşlayabilirsiniz.)

ONLINE FATURA ÖDEME İÇİN https://tahsilat.tepeguvenlik.com.tr
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02 ÇAĞRI MERKEZİ IVR SİSTEMİ (444
83 73 / 4 ) İLE ÖDEME
Tercihiniz telefonla işlem yapmak ise; Tepe
Güvenlik Çağrı Merkezi hep yanınızda! 444
83 73 Tepe Güvenlik Çağrı Merkezi’ni arayarak
4’ü tuşlayınız. SESLİ YANIT SİSTEMİ üzerinden
kredi kartı bilgilerinizi tuşlayarak güvenle
ödeme yapabilir, dilerseniz otomatik ödeme
talimatınızı da oluşturabilirsiniz.

03 İNTERNET BANKACILIĞI
(İNTERNET VEYA MOBİL İNTERNET
ŞUBELERİNDEN ÖDEME)
Banka şubelerinde sıra beklemeyi sevmiyorum
diyenlerdenseniz
internet
bankacılığı
seçeneğimiz de bulunuyor. Garanti Bankası,
Yapıkredi Bankası veya İş Bankası internet
bankacılığı hesabınızdan fatura ödeme kanalını
‘TEPE GÜVENLİK’ olarak seçtikten sonra,
faturanızda yazan hizmet numaranızı ilgili alana
girerek ödeme yapabilirsiniz.

04 BANKA ŞUBELERİNDEN ÖDEME
Garanti Bankası, Yapıkredi Bankası ve İş
Bankası ATM ve şubelerinden, faturanızda
yazan hizmet numaranızı söyleyerek yada
tuşlayarak hiçbir ücret ödemeden faturalarınızı
ödeyebilirsiniz.

Dilerseniz en hızlı, pratik ve rahat ödeme yöntemi olan ‘OTOMATİK ÖDEME
TALİMATI’ ile ödeme yöntemini tercih edebilir; elektrik, su , doğalgaz faturalarınız
gibi Tepe Güvenlik faturalarınız için de bankanızdan otomatik ödeme talimatı
oluşturabilirsiniz.
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