Zgodnie z tendencjami na światowym rynku telefonii komórkowej, doładowania elektroniczne (telekody), coraz bardziej wypierają z rynku tradycyjne „zdrapki”.

Konsument kupuje kartę z 16-cyfrowym kodem, który
wprowadza, płacąc za produkty lub usługi w Internecie.
Płatność zostanie wykonana automatycznie. Podstawową zaletą
systemu płatności internetowych jest wygoda i bezpieczeństwo
takich transakcji oraz pełna kontrola wydatków. Aktualny stan
karty oraz historię transakcji konsument może sprawdzić
w Internecie, logując się na stronie www.paysafecard.com na
swoje konto.

Jak to działa?
Zastosowanie karty paysafecard
gry online
e-zakupy
i wiele innych

Dlaczego warto oferować konsumentom paysafecard
dodatkowa marża;

Nowe korzyści! System PayUp
wyróżnia się na rynku do³adowañ
dzięki niepowtarzalnym atutom:

reklama w internecie (dokładny adres punktu w wyszukiwarce na stronach paysafecard)
oferta paysafecard wpływa na zwiększenie ilości
klientów w punkcie

Płatność Kartą to wygodna usługa umożliwiająca dokonanie płatności kartami płatniczymi: kredytową, debetową lub przedpłaconą za zakupione towary lub świadczone usługi przy użyciu terminali PayUp.

Konsumenci mogą opłacać rachunki z kodem kreskowym.

Korzyści płynące z możliwości
Akceptacji Kart Płatniczych

Płatność Rachunków umożliwia Konsumentom opłacanie stałych rachunków domowych, np. za energię
elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, raty, itp., przy okazji dokonywania innych zakupów, w swoim
ulubionym sklepie, blisko domu, w dogodnych dla siebie godzinach, w prosty i szybki sposób.

liczba płacących kartą stale rośnie!
karty płatnicze to najnowocześniejsza forma płatności

Dlaczego warto oferować konsumentom
usługę Płatność Rachunków.

punkty handlowe, które umożliwiają obsługiwanie kart
mają wyższe obroty
konsumenci, którzy płacą kartami wydają większe
kwoty

korzyści finansowe – prowizję od marży za każdy przyjęty
rachunek,

konsument mając do wyboru pomiędzy punktami
handlowymi oferującymi te same produkty - wybiera
ten, w którym akceptowane są karty płatnicze
płacenie kartą jest wygodniejsze niż gotówką!

płatności kartą są bezpieczniejsze niż gotówka!

bezpieczeństwo – PayUp gwarantuje terminową opłatę za
rachunki do wystawców.

prosta, intuicyjna obsługa pozwala zaoszczędzić czas

Usługa dająca możliwość obcokrajowcom dokonania płatności w walucie karty. Dzięki DCC zagraniczny
turysta zyska pewność ile dokładnie zapłaci za transakcję wykonaną w Polsce. Dzięki takiej płatności
Klient już w chwili dokonywania transakcji będzie znał kurs wymiany waluty.

automatyczne wznawianie wydruku po wymianie papieru

Usługa Cash Back niesie wiele korzyści zarówno dla konsumenta, jak i punktów sprzedaży.
Realizacja transakcji jest możliwa jedynie w powiązaniu z płatnością kartą za towary i usługi, zaś maksymalna
kwota wypłaty wynosi 200 PLN.

wydruk faktury PayUp bezpośrednio z terminala
pe³na kontrola sprzedaży dzięki raportowaniu danych
po zakończeniu dnia
możliwość bezpośredniego odbioru informacji na terminalu np. o promocjach
niezmienna obsługa aplikacji bez względu na model
terminala
nowoczesna, elastyczna aplikacja transakcyjna
umożliwia wdrożenie i sprzeda¿ nowych usług
atrakcyjne promocje dla konsumentów i klientów

PIENIADZ ELEKTRONICZNY

UKASH
Ukash umożliwia wymianę gotówki na kupon, który można wydać na zakup towarów i usług w sklepach internetowych.
Z kuponu Ukash możesz korzystać bez podawania jakichkolwiek informacji finansowych, całkowicie bezpiecznie i anonimowo, bez konieczności posiadania karty kredytowej a nawet
konta bankowego.

Detalista wpłaca środki na
własne konto bankowe, w
tym samym dniu.

sklep, w którym są przyjmowane płatności rachunków staje
się bardziej konkurencyjny i nowoczesny w oczach Konsumentów

akceptacja kart ułatwia zdobywanie nowych konsumentów i utrzymanie dotychczasowych!

DCC

kod zabezpieczający dostęp do terminala gwarantuje
bezpieczeństwo

Konsument opłaca
rachunek w sklepie u
detalisty

lojalność i zaufanie Konsumentów do Państwa punktu, ponieważ większość usług jest dostępna w jednym miejscu,
często blisko domu.

niewielkich rozmiarów terminal zajmuje ma³o miejsca
szybka realizacja transakcji

Płatność Rachunków za pomocą terminala PayUp to usługa wygodna i tania dla Konsumentów i korzystna
dla właścicieli punktów usługowych.

Punkty detaliczne świadczące usługę
Cash Back mogą liczyć na:
zmniejszenie kosztów zarządzania gotówką
w swoich placówkach
zwiększenie częstotliwości wizyt konsumentów
i liczby transakcji
zbudowanie w świadomości konsumenta
wizerunku firmy jako nowoczesnej i świadczącej
kompleksową obsługę

Dwie podstawowe zalety tego rozwiązania
dla Konsumenta to:
możliwość zapłaty za rachunek podczas codziennych zakupów, wygodnie, blisko domu, w dogodnych godzinach,
bez kolejek.

PayUp pobiera pieniądze wystawcy rachunku przez polecenie zapłaty i przekazuje je odpowiedniemu wystawcy

Doładowania Telefonów z PayUp to atrakcyjna oferta, nowoczesna platforma sprzedaży oraz wiedza
i doświadczenie w oferowaniu produktów i usług
przedpłaconych.

PayUp gwarantuje, że pieniądze dotrą do
wystawcy nawet jesli nie uda się pobrać ich z
rachunku detalisty.

niska prowizja! Niższa niż w tradycyjnych miejscach opłat,
czyli urzędach pocztowych czy oddziałach banków, Prowizja wynosi 1,99 zł za każdy rachunek, niezależnie od jego
wysokości.

Kody kreskowe ułatwiają czynność zapłaty rachunku poprzez terminal i w związku z tym czas realizacji
transakcji jest bardzo krótki. Konsument otrzymuje potwierdzenie opłacenia rachunku w postaci wydruku
z terminala, zawierającego wszelkie informacje, potrzebne do identyfikacji płatności.
Aplikacja Płatności Rachunków jest prosta w obsłudze - intuicyjna i mało kłopotliwa dla obsługujących go
sprzedawców.
Prowizja od jednego rachunku jest stała i wynosi 1,99

zł.

Jak to działa?
Nowe rozwiązanie, które pozwala bezpiecznie płacić w Internecie bez potrzeby używania karty płatniczej, czy konta bankowego.
Karty paysafecard dostępne są w nominałach: 20, 50, 100 oraz
300 PLN. Każda z kart posiada 16-cyfrowy kod, dzięki któremu
każdy klient może dokonać płatności online bez konieczności
posiadania karty płatniczej bądź konta bankowego.

W sklepie oferującym Ukash wymień gotówkę na kupon z 19 cyfrowy kodem o równowartości wpłaconej
gotówki.
Odbierz od sprzedawcy kupon doładowujący z kodem PIN.
Płać anonimowo i bezpiecznie na tysiącach witryn internetowych akceptującym płatności Ukash.
Dostępne nominały: 20, 50,100, 200, 500

www.payup.pl

EKSPRESOWA PŁATNOSC RACHUNKÓW
Jest to usługa, która umożliwia realizacji szybkich przekazów na konta wystawców rachunków. Narzędzie to
pozwala na płatności online z banku do banku już w 15 minut.
Usługa dedykowana jest klientom, którym z różnych powodów zależy na szybkim czasie realizacji przelewu.

Główne zalety Płatności ekspresowych to:
błyskawiczna płatność online z pominięciem bankowych sesji księgowania,

Usługi PayUp

dostępność usługi 24h na dobę 7 dni w tygodniu,
łatwa obsługa systemu,

Usługa stanowi uzupełnienie oferty Płatności za rachunki i jest skierowana do punktów sprzedaży detalicznej.
Polega na przyjmowaniu przez kontrahenta gotówki i szybkiej zapłaty rachunku w czasie kilku minut.
Usługa nie wymaga ze strony kontrahenta dodatkowego nakładu pracy, natomiast pozwala zyskać dodatkową prowizję.

Usługa umożliwia wygodny zakup energii przez terminale PayUp w sklepie, blisko miejsca zamieszkania.

Jak to działa?

Konsument dokonuje zakupu energii w systemie
pre-paid i ewentualnie
opłaca swoje zaległe należności wobec zakładu
energetycznego

Detalista wpłaca środki
na własne konto bankowe,
w tym samym dniu.

Terminal drukuje paragonu z kodem zasilającym,
który następnie klient wprowadza za pomocą klawiatury do przedpłatowego licznika energii.

Sprzedaż doładowań w sklepie
jest bardzo prosta:
Konsument podaje kasjerowi kartę identyfikacyjną licznika z kodem kreskowym
Detalista skanuje kod
Konsument podaje kasjerowi kwotę na jaką chce
zakupić doładowanie

PayUp pobiera należność zakładu energetycznego przez
polecenie zapłaty i następnie przekazuje wierzycielowi.

DOŁADOWANIA ENERGETYCZNE NOWOŚĆ

system łączy się z serwerem i zwrotnie otrzymuje
kod zasilający
terminal drukuje paragon z kodem
Detalista podaje klientowi paragon z kodem i pobiera zapłatę
Koszt wykonania doładowania licznika prądu wynosi każdorazowo 3,99 zł (Energa 2,49 zł ).

PayUp gwarantuje, że pieniądze dotrą do
wierzyciela nawet jesli nie uda się pobrać ich z
rachunku detalisty.

Twój opiekun:

Ul. Wiśniowa 11
budynek Eurocash
62-052 Komorniki
Polska
Telefon: 61 643 20 00

..........................................................................

Numer telefonu:
..........................................................................

Centrum Obsługi Klienta
801 001 800
22 572 45 80

www.payup.pl

