Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Χρήσιμες συμβουλές για την ασφάλεια και πληροφόρηση των
καταναλωτών σχετικά με την online μέθοδο πληρωμής paysafecard

paysafecard:
ασφαλείς online πληρωμές

Udo Müller, Διευθύνων Σύμβουλος της paysafecard

Αγαπητή αναγνώστρια, αγαπητέ αναγνώστη,
Ζούμε εν μέσω της εποχής του διαδικτύου. Οι άνθρωποι
διαβάζουν online τα νέα της επικαιρότητας, επικοινωνούν
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο διαδίκτυο ή
συζητούν με τους φίλους τους σε παγκόσμια κοινωνικά
δίκτυα. Ακόμα και οι αγορές που γίνονται μέσω του
διαδικτύου σημειώνουν αύξηση. Στο κάτω κάτω μπορεί
κανείς να κάνει τα ψώνια του online πολύ άνετα, όποτε
και όπου θέλει! Καθημερινά δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι
σε όλον τον κόσμο χρησιμοποιούν την paysafecard για
να πραγματοποιήσουν εύκολες και ασφαλείς πληρωμές
σε συναλλαγές που αφορούν την online ψυχαγωγία
τους, χωρίς να δώσουν προσωπικές πληροφορίες, όπως
στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και πιστωτικών καρτών.
Τα προϊόντα της paysafecard ανταποκρίνονται σε ύψιστα
πρότυπα ασφαλείας, τα οποία βελτιώνονται διαρκώς από
το ειδικό Τμήμα Ασφάλειας. Η βέλτιστη και προληπτική

προστασία των πελατών μας αποτελεί ιδιαίτερη μέριμνα
για εμάς. Γιατί για την paysafecard η ασφάλεια βρίσκεται
στην πρώτη θέση. Στα φυλλάδια που διατίθενται σας
παρουσιάζουμε σαφώς το προπληρωμένο ηλεκτρονικό
μέσο πληρωμής της paysafecard, σας παρέχουμε
πολύτιμες συμβουλές σχετικά με την ασφάλεια και σας
δίνουμε μια λεπτομερή και συναρπαστική εικόνα της
εταιρείας μας. Καλή διασκέδαση κατά την ανάγνωση!
Με τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μου
Udo Müller, Διευθύνων Σύμβουλος της paysafecard
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Η paysafecard είναι ιδιαιτέρως πολύτιμη και ασφαλής
Η paysafecard αποτελεί σήμερα ένα από τα

Η paysafecard είναι ένα δημοφιλές μέσο πληρωμών στις

μεγαλύτερα προπληρωμένα μέσα για την εκτέλεση

συναλλαγές με γνωστούς παρόχους που προέρχονται από

πληρωμών στο διαδίκτυο. Επί του παρόντος η pay-

τους τομείς των παιχνιδιών, των μέσων και κοινοτήτων

safecard διατίθεται σε 43 χώρες και σε περισσότερα

κοινωνικής δικτύωσης, της μουσικής, του κινηματογράφου

από 500.000 σημεία πώλησης παγκοσμίως. Χιλιάδες

και της ψυχαγωγίας καθώς και από πολλούς άλλους κλάδους.

επώνυμα ηλεκτρονικά καταστήματα και πάροχοι από

Μεταξύ τους συγκαταλέγονται πάροχοι όπως το Spotify, το

τον τομέα της online ψυχαγωγίας δέχονται την pay-

PlayStation®Store, το PlayStation®4 Bigpoint, το Gameforge,

safecard ως μέσο πληρωμών.

η EA Games, η NC Soft ή το Skype.

ΕΎΚΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ
ΜΕ PAYSAFECARD
Η χρήση επιτυγχάνεται με τρία απλά βήματα:
1. Εντοπίστε κατάλληλα σημεία πώλησης (περίπτερα,
βενζινάδικα, καταστήματα ή μηχανήματα αυτόματης
πώλησης για προπληρωμένες κάρτες ανανέωσης
υπολοίπου) μέσω του ιστότοπου https://www.
paysafecard.com/sales-outlets και αγοράστε την
paysafecard. Θα λάβετε εκτυπωμένο έναν 16ψήφιο
κωδικό PIN που αντιστοιχεί στο αντίτιμο του
καταβληθέντος ποσού.
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2. Προσθέστε τους κωδικούς PIN της paysafecard που
αγοράσατε στον προσωπικό σας λογαριασμό online
πληρωμών HYPERLINK „https://www.paysafecard.com/
el-gr/products/my-paysafecard/“ my paysafecard. Η
εγγραφή είναι δωρεάν.
3. Πραγματοποιείστε εύκολες online πληρωμές σε
HYPERLINK „https://www.paysafecard.com/el-gr/use/“
χιλιάδες ηλεκτρονικά καταστήματα εισάγοντας το όνομα
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. του τραπεζικού σας
λογαριασμού ή της πιστωτικής σας κάρτας.

Απολαύστε τα πλεονεκτήματα της paysafecard

πληρωμή. Έτσι διασφαλίζεται η πλήρης κατανάλωση και του
εναπομείναντος υπολοίπου με βέλτιστο τρόπο. Η εγγραφή

Με την paysafecard πραγματοποιείτε online πληρωμές με

στο my paysafecard είναι δωρεάν. Εκτός αυτού, ασφαλώς δεν

ιδιαίτερη ευκολία και ασφάλεια. Τα οικονομικά προσωπικά

απαιτείται η εισαγωγή προσωπικών στοιχείων τραπεζικών

σας δεδομένα παραμένουν πλήρως προστατευμένα,

λογαριασμών ή πιστωτικών καρτών.

καθώς δεν απαιτείται η εισαγωγή αριθμών τραπεζικών
λογαριασμών ή πιστωτικών καρτών. Εκτός αυτού μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε την paysafecard και για τις πληρωμές
μικροποσών του ενός λεπτού και άνω. Η χρήση της
paysafecard είναι πανεύκολη, καθώς είναι ήδη γνωστός

Εφαρμογή paysafecard για συστήματα
Android και iOS

ο τρόπος λειτουργίας των PIN, για παράδειγμα από

Εκτός από τους κλασικούς σταθερούς και φορητούς

προπληρωμένες κάρτες κινητών. Όλος ο κόσμος μπορεί να

υπολογιστές όλο και περισσότερος κόσμος διαθέτει σήμερα

αποκτήσει την paysafecard εντός ολίγων λεπτών μέσω SMS,

Smartphones και Tablets. Η paysafecard έχει έτοιμη τη

στο διαδίκτυο ή στο κατάστημα που βρίσκεται στη γωνία.

σωστή λύση και σε αυτόν τον τομέα. Έτσι, με την εφαρμογή

Η πρόσβαση σε ένα απολύτως ασφαλές μέσο πληρωμών

paysafecard μπορεί κανείς, για παράδειγμα, να υποβάλει

καθίσταται δυνατή με απλό τρόπο για όλον τον κόσμο σε

ερώτηση υπολοίπου για μια paysafecard, να εντοπίσει σημεία

περισσότερα από 500.000 σημεία πώλησης παγκοσμίως.

πώλησης ή να χρησιμοποιήσει το my paysafecard. Επιπλέον,
οι χρήστες ενημερώνονται σχετικά με τρέχουσες προσφορές
και διαγωνισμούς για να επωφεληθούν ακόμα περισσότερο

Πραγματοποιείστε ακόμα πιο εύκολες
πληρωμές με το my paysafecard

από την paysafecard. Η εφαρμογή paysafecard είναι έτοιμη
για δωρεάν λήψη για τα λειτουργικά συστήματα κινητών
συσκευών iOS και Android!

Με τον λογαριασμό πληρωμών my paysafecard, η paysafecard
προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα διαχείρισης αγορασμένων
κωδικών PIN της paysafecard μέσω ενός λογαριασμού που
σας δίνει τη γενική συνοπτική εικόνα. Έτσι, οι χρήστες έχουν
μια βέλτιστη επισκόπηση του τρέχοντος υπολοίπου τους και
των συναλλαγών που έχουν συνάψει. Με το my paysafecard
οι χρήστες πραγματοποιούν online πληρωμές απλώς με το
όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Το my paysafecard
συνδυάζει αυτόματα τους κωδικούς PIN της paysafecard
που έχετε αγοράσει και ανεβάσει στον λογαριασμό για κάθε
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Ασφάλεια και πρόληψη της απάτης
Οι ασφαλείς πληρωμές στο διαδίκτυο συνιστούν σήμερα

να παρέχει στον κόσμο διαρκή προστασία από περιστατικά

ένα πολύ βασικό και σημαντικό ζήτημα. Η paysafecard

απάτης. Η paysafecard εκδίδεται μέσω μιας άδειας ηλεκτρονικού

δραστηριοποιείται πολύ έντονα σε αυτόν τον τομέα. Έτσι,

χρήματος, η οποία χορηγήθηκε από τη βρετανική αρχή

δημιουργήθηκε ένα ειδικό τμήμα στην paysafecard που

εποπτείας χρηματοπιστωτικών αγορών FCA. Έτσι, ως ίδρυμα

μεριμνά διαρκώς για την προληπτική αναγνώριση και την

έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος η paysafecard υπόκειται

εξάλειψη πιθανών κινδύνων.

στην αρχή εποπτείας των τραπεζών, η οποία στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων της ελέγχει και την τήρηση των διατάξεων

Η paysafecard συνιστά ένα ιδιαίτερα ασφαλές μέσο

για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η διαδικασία ελέγχου της

πληρωμών, με το οποίο οι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν

paysafecard ανταποκρίνεται στις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις

online συναλλαγές, χωρίς να αποκαλύψουν εμπιστευτικές

για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και εναρμονίζεται με

πληροφορίες, όπως στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή

τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που ορίζονται στην άδεια

πιστωτικών κρατών. Η paysafecard καθιστά δυνατό τον πλήρη

έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος.

έλεγχο εξόδων και προσφέρει αμέτρητα πλεονεκτήματα. Έτσι,
σε περίπτωση απώλειας της paysafecard για παράδειγμα το
μέγιστο ποσό που μπορεί να χαθεί είναι το ποσό φόρτισης

Δίδεται τέλος στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

της κάρτας. Δεν είναι, ωστόσο, δυνατόν να εξάγουμε το ίδιο

Όλοι οι συνεργάτες της paysafecard πρέπει να περάσουν

συμπέρασμα και για στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή

επιτυχώς από έλεγχο συμμόρφωσης ήδη πριν από τη σύναψη

πιστωτικών καρτών.

συμβολαίου. Στη συνέχεια ελέγχονται επίσης τακτικά από
την paysafecard όσον αφορά την τήρηση των κανονισμών. Η

Η paysafecard δεσμεύεται πέραν των
νομικών διατάξεων

paysafecard ελέγχει διεξοδικά κάθε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα
ως προς το αντικείμενο της επιχείρησης, τη διάρθρωση της
εταιρείας και την κατάσταση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Η paysafecard αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο

Επιπλέον, η paysafecard εξετάζει, εάν το εκάστοτε ηλεκτρονικό

επιτυχημένους εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος παγκοσμίως.

κατάστημα διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες και/ή

Η paysafecard παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης

εγκρίσεις που απαιτούνται για τη διατήρηση του αντίστοιχου

εύκολων και ασφαλών πληρωμών για εκατομμύρια πελάτες.

καταστήματος. Πέραν αυτού, η paysafecard ακολουθεί

Για να μπορέσει να προσφέρει την paysafecard ως τρόπο

προτυποποιημένες διαδικασίες και πρωτόκολλα ελέγχου. Έτσι

πληρωμής το εκάστοτε ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να

διασφαλίζεται ότι οι συνεργάτες ανταποκρίνονται στις υψηλές

πληροί υποχρεωτικά συγκεκριμένα κριτήρια. Η paysafecard

απαιτήσεις της paysafecard όσον αφορά τη διαφάνεια και την

ελέγχει εκτενώς κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα με βάση τις

ασφάλεια. Ανά τακτά διαστήματα η paysafecard ελέγχει όλα

οδηγίες αποδοχής της paysafecard. Σε στενή συνεργασία με τις

τα ηλεκτρονικά καταστήματα ως προς τα προαναφερθέντα

αρμόδιες αρχές και τα κέντρα προστασίας καταναλωτών στην

κριτήρια ακόμα και μετά από την αποδοχή τους ως συνεργάτες.

εκάστοτε χώρα η paysafecard αναλαμβάνει δράση με σκοπό

Ιδίως το επιχειρηματικό μοντέλο των συνεργατών εξετάζεται
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και δοκιμάζεται συνεχώς. Στο πλαίσιο αποκλειστικών

πώλησης υπόκεινται αυτόματα στις διατάξεις για το ξέπλυμα

συνεργασιών η paysafecard συμπράττει επίσης με παρόχους

βρώμικου χρήματος. Πέραν αυτού, η paysafecard έχει εκδώσει

προπληρωμένων πιστωτικών καρτών, οι οποίες μπορούν να

οδηγίες και συστάσεις ασφαλείας. Έτσι, ευαισθητοποιούνται

φορτιστούν με την paysafecard. Ωστόσο, οι πάροχοι γίνονται

περαιτέρω οι υπεύθυνοι των σημείων πώλησης. Με αυτόν τον

αποδεκτοί ως συμβεβλημένοι συνεργάτες από την paysafecard

τρόπο διασφαλίζεται η τήρηση ύψιστων προτύπων ασφαλείας

μόνο εφόσον διασφαλίζεται ότι επαληθεύουν την ταυτότητα

ήδη κατά την πώληση της paysafecard.

των πελατών τους σύμφωνα με τις νομικές προδιαγραφές.
Επιπλέον, η paysafecard μαζί με τους εν λόγω συνεργάτες
διασφαλίζει ότι προλαμβάνονται περιστατικά κακόβουλης

Εκτενείς πληροφορίες ασφαλείας

χρήσης ή αναγνωρίζονται και διώκονται εκ των προτέρων.

Η paysafecard είναι συνώνυμο των εύκολων και ασφαλών

Αυτό εξασφαλίζεται με τη διαρκή επιτήρηση ασυνήθιστων

πληρωμών στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση https://www.

συναλλαγών και μέσω ιδιαίτερα αυστηρών ορίων φόρτισης.

paysafecard.com/security η paysafecard ενημερώνει εκτενώς
για τους κινδύνους που διατρέχετε από επιτήδειους του

Σαφείς οδηγίες για ύψιστα πρότυπα ασφαλείας

κυβερνοχώρου και για το πώς μπορούν να προστατευθούν από
αυτούς οι τελικοί πελάτες.

Επί του παρόντος η paysafecard διατίθεται σε περισσότερα από
500.000 σημεία πώλησης παγκοσμίως. Όπως και η paysafecard
ως ίδρυμα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος, αυτά τα σημεία

PAYSAFECARD: ONLINE ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΠΛΗΡΩΜΈΣ
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Συμβουλές για την εκτέλεση ασφαλών πληρωμών με paysafecard
Οι ασφαλείς πληρωμές συνιστούν κεντρικό ζήτημα για τον κόσμο των online συναλλαγών. Η paysafecard συγκαταλέγεται
στις εταιρείες που υπερασπίζονται ιδιαίτερα έντονα αυτό το θέμα. Γι‘ αυτόν τον λόγο η paysafecard έχει συγκεντρώσει εδώ
συμβουλές για την εκτέλεση ασφαλών πληρωμών με paysafecard στο διαδίκτυο.

1. Μεταχειριστείτε την paysafecard όπως
και τα μετρητά!

2. Αγοράζετε μόνο από επίσημους διανομείς!

Εάν δώσετε κωδικούς PIN της paysafecard σε τρίτους,

Για τον σκοπό αυτό στη διεύθυνση https://www.pay-

κάνετε δυνατή την πρόσβαση ξένων σε υπόλοιπο που

safecard.com/ sales-outlets παρέχουμε τη δυνατότητα

έχει ήδη αγοραστεί. Συνεπώς θα πρέπει να είστε εξίσου

αναζήτησης των πλησιέστερων επίσημων σημείων

προσεκτικοί με τους κωδικούς PIN της paysafecard, όπως με

πώλησης. Όσον αφορά το διαδίκτυο, συνιστούμε να

τα μετρητά σας.

αγοράζετε την paysafecard μόνο στα αναγνωρισμένα από
εμάς καταστήματα πώλησης κωδικών PIN:
https://www.paysafecard.com/pinshop
https://epin.paysafecard.com

PAYSAFECARD: ΗΓΕΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΜΕΘΟΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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3. Εξαργυρώνετε τους κωδικούς PIN μόνο
σε συμβεβλημένους συνεργάτες!

4. Φυλάσσετε την paysafecard με ασφάλεια!

Μπορείτε να διακρίνετε ένα εγκεκριμένο σημείο αποδοχής

Σε καμία περίπτωση μην δίνετε τους κωδικούς PIN

της paysafecard με τον ακόλουθο τρόπο. Η ηλεκτρονική

της paysafecard μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή

διεύθυνση του παραθύρου πληρωμής ξεκινά ως εξής:

τηλεφώνου σε τρίτους. Η paysafecard δεν θα σας ζητήσει

https://customer.cc.at.paysafecard.com

ποτέ εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τον

Το πιστοποιητικό ασφαλείας εκδόθηκε για τον τομέα

κωδικό PIN, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος

«customer.cc.at.paysafecard.com». Αυτό μπορείτε να το

SMS ή τηλεφώνου.

ελέγξετε πατώντας στο εικονίδιο του «λουκέτου», το οποίο
βρίσκεται δίπλα ή μέσα στο πεδίο εισαγωγής διεύθυνσης
του προγράμματος περιήγησής σας.
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Στην εταιρεία της paysafecard είμαστε πρωτοπόροι στο
διαδίκτυο και ειδικοί στα προπληρωμένα μέσα παγκοσμίως
Οι ασφαλείς πληρωμές συνιστούν κεντρικό ζήτημα για τον κόσμο των online συναλλαγών. Η paysafecard συγκαταλέγεται
στις εταιρείες που υπερασπίζονται ιδιαίτερα έντονα αυτό το θέμα. Γι‘ αυτόν τον λόγο η paysafecard έχει συγκεντρώσει εδώ
συμβουλές για την εκτέλεση ασφαλών πληρωμών με paysafecard στο διαδίκτυο.

Η ιστορία της ίδρυσής μας

Διεθνείς άδειες

Με τη διάδοση του διαδικτύου η σημασία των online αγορών

Μια θυγατρική εταιρεία της paysafecard, η εταιρεία

αυξήθηκε ραγδαία στο τέλος της δεκαετίας του ‚90. Ωστόσο,

προπληρωμένων υπηρεσιών Prepaid Services Company Ε.Π.Ε. με

η απουσία κατάλληλων μέσων πληρωμών ανέκοψε αρχικά

έδρα στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας, κατέχει άδεια έκδοσης

την ανάπτυξη της αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η

ηλεκτρονικού χρήματος και άδεια έκδοσης MasterCard. Με αυτές

λύση γι‘ αυτήν την περίπτωση παρουσιάστηκε από τους

τις άδειες η paysafecard μπορεί να εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα και

ιδρυτές της paysafecard το 2000, οι οποίοι από τη στιγμή που

προϊόντα MasterCard σε όλη την έκταση της Ε.Ε. Η άδεια έκδοσης

κυκλοφόρησε το προϊόν της paysafecard θεωρούνται όλως

ηλεκτρονικού χρήματος έχει χορηγηθεί από τη βρετανική αρχή

δικαίως πρωτοπόροι στις online πληρωμές. Κι αυτό γιατί οι

εποπτείας χρηματοπιστωτικών αγορών, (FCA). Αυτό συνεπάγεται

χρήστες μπορούν τελικά από τότε να πραγματοποιούν εύκολες

την τήρηση οδηγιών και υποχρεώσεων υψηλού επιπέδου που

και γρήγορες πληρωμές με paysafecard στο διαδίκτυο, χωρίς

ελέγχονται τακτικά.

να δώσουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής
κάρτας.

Παγκόσμια επέκταση

Αμέτρητες διακρίσεις
Με την πάροδο του χρόνου η paysafecard διακρίθηκε με αμέτρητα
βραβεία. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται το βραβείο Paybefore

Μετά από το ξεκίνημα στην Αυστρία η paysafecard επεκτάθηκε

στις κατηγορίες «Καλύτερο Ψηφιακό Νόμισμα», «Καλύτερο

στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου

εικονικό ή ψηφιακό πρόγραμμα», «Κορυφαίο Ψηφιακό Δολάριο»

της Ευρώπης. Σήμερα η paysafecard δραστηριοποιείται σε 43

καθώς και στην πρόσφατη κατηγορία «Καταναλωτική Αξία» που

χώρες παγκοσμίως, διατίθεται σε περισσότερα από 500.000

δημιουργήθηκε στις αρχές του 2015. Επιπλέον, η paysafecard

σημεία πώλησης και απασχολεί περίπου 200 εργαζόμενους.

τιμήθηκε με ευρωπαϊκά βραβεία Paybefore και στις κατηγορίες

Εκτός από το προϊόν της paysafecard που σημείωσε επιτυχία

των «Πλέον Καινοτόμων Προπληρωμένων Λύσεων» και των

από τη στιγμή της ίδρυσης, η εταιρεία έχει εισάγει στην αγορά

«Πρωταθλητών Καταναλωτών». Το 2014 το περιοδικό The New

κι άλλα καινοτόμα μέσα πληρωμών κι έχει έτσι συγκαταλεχθεί

Economy κατέταξε την paysafecard ως μια από τις 40 πλέον

ανάμεσα στους ηγετικούς παρόχους προπληρωμένων μέσων

καινοτόμες επιχειρήσεις για το έτος 2013. Στην εγχώρια αγορά

online πληρωμών.

της Αυστρίας η paysafecard τιμήθηκε με το βραβείο των Ηγετικών
Αυστριακών Επιχειρήσεων το 2015.
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Επικοινωνία - Είμαστε ευχαρίστως στη διάθεσή σας
Στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης
Προπληρωμένες κάρτες paysafecard.com Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση Am Euro Platz 2
1120 Βιέννη, Αυστρία
Τηλέφωνο + 43 1 720 83 80 - 0
Φαξ + 43 1 720 83 80 - 12
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@paysafecard.com
Ιστότοπος https://www.paysafecard.com

Στοιχεία επικοινωνίας για ΜΜΕ
Karin Korschan,
Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο + 43 1 720 83 80 - 217
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο presse@paysafecard.com

