SAFETY FIRST
Pomocne wskazówki bezpieczeństwa i aktualne informacje dla
użytkowników internetowego środka płatniczego paysafecard

paysafecard:
bezpieczne płatności online.

Udo Mueller, dyrektor generalny paysafecard

Drodzy czytelnicy,
żyjemy w epoce Internetu: ludzie czytają online najnowsze

tym, aby optymalnie i aktywnie chronić naszych klientów.

wiadomości, komunikują się przy pomocy poczty

Dlatego dla paysafecard zawsze najważniejsze jest

elektronicznej lub wymieniają się znajomymi na całym

bezpieczeństwo. Niniejszą broszurą chcemy przedstawić

świecie w serwisach społecznościowych. Również coraz

w sposób przejrzysty paysafecard, środek płatniczy online

większa ilość zakupów jest dokonywana przez Internet.

typu prepaid, przekazać ważne wskazówki dotyczące

Przez Internet można wreszcie bardzo wygodnie kupować

bezpieczeństwa oraz zaprezentować ciekawostki

– kiedy i gdzie tylko się chce! Przy pomocy paysafecard

dotyczące naszej firmy.

codziennie tysiące ludzi na całym świecie płaci prosto i
bezpiecznie za rozrywkę online bez podawania swoich

Życzymy przyjemnej lektury!

osobistych danych takich jak numer konta lub karty
kredytowej. Produkty paysafecard spełniają najwyższe

Serdecznie pozdrowienia przekazuje

standardy bezpieczeństwa, nad którymi cały czas pracuje
nasz własny dział ds. zabezpieczeń. Bardzo zależy nam na
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paysafecard jest szczególnie wartościowa i bezpieczna
paysafecard jest dziś jednym z największych rozwiązań

paysafecard jest ulubionym środkiem płatniczym

pre-paid, umożliwiających realizację płatności w Internecie.

u popularnych dostawców gier, portali i serwisów

Obecnie paysafecard jest dostępne w 43 krajach na całym

społecznościowych, muzyki, filmu i rozrywki, a

świecie w ponad 500 000 punktach sprzedaży. Tysiące

także wielu innych. Należą do nich np. Spotify,

renomowanych sklepów internetowych i dostawcy gier

PlayStation®Store, PlayStation®4 Bigpoint,

online akceptują paysafecard jako środek płatniczy.

Gameforge, EA Games, NC Soft lub Skype.

SZYBKIE, PROSTE I BEZPIECZNE PŁATNOŚCI
INTERNETOWE Z PAYSAFECARD
Aby używać paysafecard wystarczy wykonać trzy proste kroki:
1. Na stronie internetowej https://www.paysafecard.
com/sales-outlets należy znaleźć odpowiedni punkt
sprzedaży (kiosk, stację benzynową, sklep lub automat
dla kart prepaid) i kupić paysafecard. Otrzymuje się
wydruk z 16-cyfrowym PIN-em za równowartość
zapłaconej kwoty.
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2. Aby dokonywać płatności przez Internet, w danym
sklepie internetowym wystarczy kliknąć na opcję
zapłaty „paysafecard“.
3. Po wprowadzeniu 16-cyfrowego PIN-u, który znajduje
się na każdej paysafecard, płatność jest zakończona –bez
konieczności podawania numeru konta bankowego lub
karty kredytowej.

Korzystanie z zalet paysafecard

Aplikacja paysafecard dla Androida i iOS

Przy pomocy paysafecard płatności online dokonuje się

Dzisiaj oprócz klasycznych komputerów osobistych i laptopów

niezwykle prosto i bezpiecznie. Sfera prywatna dotycząca

coraz więcej osób korzysta ze smartfonów i tabletów – także

spraw finansowych pozostaje pod ochroną, ponieważ nie

dla nich paysafecard ma doskonałe rozwiązanie: przy pomocy

trzeba podawać numeru karty kredytowej lub konta. Poza

aplikacji paysafecard można np. sprawdzić dostępność swoich

tym za pośrednictwem paysafecard można regulować online

środków paysafecard, wyszukać punkt sprzedaży lub korzystać

także bardzo niskie kwoty od 1 centa. Używanie paysafecard

z my paysafecard. Dodatkowo użytkownicy otrzymują

jest bardzo łatwe, ponieważ zasada PIN-ów jest już znana, np.

informacje o aktualnych promocjach i konkursach , aby jeszcze

z kart typu prepaid dla telefonów komórkowych. paysafecard

więcej zyskać z paysafecard. Aplikację paysafecard można

jest dostępne dla każdego w ciągu kilku minut, przez SMS,

pobrać bezpłatnie dla mobilnych systemów operacyjnych iOS

online albo w najbliższym sklepie. Ponad 500 000 punktów

i Android!

sprzedaży na całym świecie umożliwia każdej osobie łatwy
dostęp do całkowicie bezpiecznego środka płatniczego.

Jeszcze łatwiejsze dokonywanie płatności
przy pomocy „my paysafecard“.
Za pośrednictwem przejrzystego konta płatniczego
my paysafecard firma paysafecard oferuje dodatkowo
możliwość zarządzania zakupionymi PIN-ami. Użytkownicy
mają pełną kontrolę nad swoimi dostępnymi środkami
oraz zrealizowanymi transakcjami. Dzięki my paysafecard
użytkownicy mogą w prosty sposób płacić online z
wykorzystaniem nazwy użytkownika i hasła. my paysafecard
łączy automatycznie zakupione i wczytane PIN-y paysafecard
z każdą płatnością. W ten sposób można mieć pewność,
że pozostałe środki zostaną optymalnie wykorzystane.
Rejestracja w my paysafecard jest bezpłatna. Ponadto nie
trzeba oczywiście podawać żadnych osobistych danych dot.
konta bankowego lub karty kredytowej.
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Bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom
Bezpieczne płatności w Internecie to w dzisiejszych czasach

pieniądza elektronicznego paysafecard podlega tym samym

bardzo istotny temat, któremu paysafecard poświęca

instytucji nadzoru bankowego, która w ramach swojej

wiele czasu. Nasz własny utworzony w paysafecard dział

działalności kontroluje również przestrzeganie przepisów

pracuje nad tym, aby aktywnie rozeznawać i likwidować

prawa w zakresie prania brudnych pieniędzy. Proces

potencjalne ryzyka.

kontroli paysafecard odpowiada obowiązującym wymogom
ustawowym dot. dostawców usług płatniczych i jest zgodny z

paysafecard jest bardzo bezpiecznym środkiem płatniczym,

wytycznymi oraz ramami zdefiniowanymi w licencji instytucji

za pośrednictwem którego użytkownicy mogą dokonywać

pieniądza elektronicznego.

płatności online, bez zdradzania wrażliwych danych, takich jak
dane bankowe lub dotyczące karty kredytowej. paysafecard
umożliwia pełną kontrolę kosztów i oferuje wiele zalet: W
przypadku zgubienia paysafecard utracie ulega maksymalnie

Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy

kwota, jaka była załadowana na karcie. Nie jest możliwy

Wszyscy partnerzy paysafecard muszą już przed zawarciem

wniosek o dane dot. konta bankowego lub karty kredytowej.

umowy zakończyć z wynikiem pozytywnym tzw. Compliance
Check. Także poźniej są regularnie kontrolowani przez
paysafecard w zakresie zgodności z wytycznymi. paysafecard

Aktywne działania paysafecard wykraczają
ponad regulacje ustawowe

sprawdza dokładnie każdy pojedynczy sklep internetowy
pod względem przedmiotu działalności, struktury firmy
oraz stosunków właścicielskich. Ponadto paysafecard

paysafecard jest jednym z największych i najbardziej uznanych

kontroluje, czy dany sklep internetowy posiada wszystkie

emitentów pieniądza elektronicznego. paysafecard umożliwia

konieczne licencje wzgl. pozwolenia, które są konieczne

proste i bezpieczne płatności milionom klientów. Aby dany

do prowadzenia odpowiedniej działalności. Dodatkowo

sklep internetowy mógł oferować paysafecard jako opcję

paysafecard stosuje ustandaryzowane procesy i protokoły

płatniczą musi spełnić obowiązkowo określone kryteria.

kontroli. W ten sposób można zagwarantować, że partnerzy

Na podstawie wytycznych paysafecard dot. akceptacji

spełniają wysokie wymagania paysafecard w zakresie

każdy sklep internetowy podlega szczegółowej kontroli

przejrzystości i bezpieczeństwa. paysafecard kontroluje

przeprowadzonej przez paysafecard. W ścisłej współpracy

każdy sklep internetowy w regularnych odstępach zgodnie

z odpowiedzialnym organem administracyjnym i centralą

z wymienionymi powyżej kryteriami, także po przyjęciu do

ds. ochrony konsumentów paysafecard angażuje się w

grona partnerów. W szczególności stałej kontroli podlega

każdym kraju w długofalową ochronę konsumentów przed

model działalności partnera. W ramach ekskluzywnej

oszustwami. paysafecard jest wydawany na podstawie licencji

współpracy paysafecard kooperuje z dostawcami kart

dla instytucji pieniądza elektronicznego udzielanej przez

kredytowych prepaid, które można doładować z paysafecard.

brytyjski urząd nadzoru finansowego FCA. Jako instytucja

Dostawcy są zaakceptowani przez paysafecard jako strony

4

umowy jedynie w przypadku zagwarantowania, że będą

W związku z powyższym, już przy sprzedaży paysafecard

oni weryfikować tożsamość swoich klientów zgodnie z

zagwarantowane są najwyższe standardy bezpieczeństwa.

przepisami ustawowymi. Ponadto paysafecard wraz z danym
partnerem zapewnia, że będzie zapobiegać nadużyciom
wzgl. będzie je aktywnie rozpoznawać i ścigać. Umożliwiają
to w szczególności precyzyjne limity doładowań oraz ciągła
kontrola podejrzanych transakcji.

Szczegółowe informacje dot. bezpieczeństwa
paysafecard oznacza proste i bezpieczne płatności w
Internecie. pod

Jasne wytyczne dot. najwyższych
standardów bezpieczeństwa.

https://www.paysafecard.com/security
paysafecard zamieszcza szczegółowe informacje o

Obecnie paysafecard można kupić w ponad 500 000 punktach

niebezpieczeństwach związanych z działalnością kryminalną

sprzedaży na całym świecie. Punkty sprzedaży podlegają

w sieci oraz o środkach zapobiegawczych w tym zakresie.

automatycznie przepisom dot. prania brudnych pieniędzy,
tak jak paysafecard jako instytucja pieniądza elektronicznego.
Ponadto paysafecard wydał wytyczne i zalecenia dot.
bezpieczeństwa, aby dodatkowo uwrażliwić punkty sprzedaży.

PAYSAFECARD: BEZPIECZNE PŁATNOŚCI ONLINE
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Wskazówki dotyczące bezpiecznego dokonywania płatności z paysafecard
Bezpieczne płatności są centralnym tematem w świecie online. paysafecard należy do przedsiębiorstw,
które w sposób szczególny jest zainteresowane tą kwestią. Dlatego poniżej zostały zamieszczone
wskazówki dotyczące bezpiecznego dokonywania płatności przy użyciu paysafecard w Internecie.

1. paysafecard należy traktować
jak gotówkę!

2. Zakupu należy dokonywać tylko u autoryzowanych
partnerów dystrybucyjnych!

Jeżeli udostępniamy PIN-y paysafecard osobom

Pod linkiem https://www.paysafecard.com/sales-outlets możliwe

trzecim, umożliwiamy obcym osobom dostęp do już

jest wyszukiwanie najbliższego autoryzowanego punktu sprzedaży.

zapłaconych środków. Dlatego z PIN-ami paysafecard

W Internecie paysafecard należy kupować tylko w autoryzowanych

należy obchodzić się tak ostrożnie jak z gotówką.

przez nas sklepach z PIN-ami:
https://www.paysafecard.com/pinshop
https://epin.paysafecard.com

PAYSAFECARD: EUROPEJSKI WIODĄCY
DOSTAWCA INTERNETOWYCH ŚRODKÓW
PŁATNICZYCH TYPU PREPAID
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3. PIN-y należy realizować tylko u
partnerów handlowych!

4. paysafecard należy przechowywać
w bezpiecznym miejscu!

W ten sposób rozpoznasz autoryzowany punkt

W żadnym wypadku nie powinno się przekazywać PIN-ów

honorujący paysafecard: Adres strony internetowej

paysafecard e-mailem lub przez telefon. paysafecard nigdy

okienka płatności rozpoczyna się od

nie sprawdza danych poufnych np. PIN-ów wysyłając e-mail,
SMS lub telefonicznie.

https://customer.cc.at.paysafecard.com
Certyfikat bezpieczeństwa został wydany dla „customer.
cc.at.paysafecard.com“. Można to sprawdzić, klikając
na „kłódkę” umieszczoną obok lub na pasku, w którym
wpisujesz adresy w Twojej przeglądarce internetowej.
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Firma paysafecard: pionier internetowy i światowy ekspert
w dziedzinie środków płatniczych typu prepaid
Historia powstania

Międzynarodowe licencje

Pod koniec lat 90 zakupy online zyskiwały bardzo szybko

Spółka zależna paysafecard, Prepaid Services Company Ltd.

na znaczeniu dzięki rozpowszechnieniu sieci internetowej.

z siedzibą w Londynie, w Wielkiej Brytanii, posiada licencję

Początkowo brak odpowiednich środków płatniczych

instytucji pieniądza elektronicznego oraz licencję MasterCard.

hamował rozwój rynku e-commerce. Rozwiązanie problemu

Z tymi licencjami paysafecard może wydawać pieniądz

przedstawił w 2000 r. twórca paysafecard: od wprowadzenia

elektroniczny i produkty MasterCard na całym obszarze Unii

produktu paysafecard jest on uznawany za pioniera w

Europejskiej. Licencja instytucji pieniądza elektronicznego jest

dziedzinie płatności online. Wreszcie użytkownicy paysafecard

wydawana przez brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA).

mogą szybko i prosto dokonywać płatności w Internecie

Wiąże się z nią wypełnianie wyśrubowanych zobowiązań i

– bez podawania danych dot. konta bankowego lub karty

wytycznych, które podlegają regularnej kontroli.

kredytowej.

Światowa ekspansja

Liczne nagrody

Po debiucie w Austrii paysafecard rozpoczął działalność w

Na przestrzeni lat firma paysafecard zdobyła liczne nagrody.

Niemczech, na największym rynku e-commerce w Europie.

Między innymi nagrodę Paybefore Award w kategoriach

Dzisiaj paysafecard jest dostępny na całym świecie w 43 krajach,

„Best Digital Currency“, „Best virtual or digital Program“,

w ponad 500 000 punktach sprzedaży i zatrudnia ok. 200

„Top Digital Dollars“ oraz „Consumer Value“. Ponadto paysafecard

pracowników. Oprócz produktu paysafecard, który od założenia

przyznano nagrodę Paybefore Awards Europe w kategoriach

firmy odniósł sukces na rynku, przedsiębiorstwo wprowadziło

„Most Innovative Prepaid Solution“ oraz „Consumer Champion“.

na rynek kolejne innowacyjne rozwiązania płatnicze i tym

W 2016 r. paysafecard odznaczono nagrodą Pay Award w kategorii

samym stało się jednym z wiodących dostawców rozwiązań w

„best Online or Mobile Commerce Solution“. Na rynku ojczystym,

zakresie płatności internetowych typu prepaid.

w Austrii paysafecard osiągnął w 2015 r. i 2016 r. miejsce w
czołówce Austrian Leading Companies Award.
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Kontakt – jesteśmy do Państwa dyspozycji
Kontakt Firma
paysafecard.com Wertkarten GmbH
Am Euro Platz 2
1120 Vienna, Austria
telefon

+ 43 1 720 83 80 - 0

faks

+ 43 1 720 83 80 - 12

e-mail

info@paysafecard.com

Internet https://www.paysafecard.com

Kontakt Media
Karin Korschan
Public Relations & Communication Manager
telefon

+ 43 1 720 83 80 - 217

e-mail

presse@paysafecard.com

