Digital Payments
for a Trusted World

Lista kontrolna i praktyczne
wskazówki dla
kontrahentów e-commerce
Zmniejsz swoje ryzyko. Jako kontrahent W
 orldline zalecamy uwzględnienie
poniższych punktów:

DANE SKLEPU

RACHUNEK WALUTOWY

informacje o firmie w stopce, zgodnie z wpisem do
rejestru handlowego
poprawna i pełna nazwa firmy oraz adres właściciela
sklepu internetowego na wszystkich stronach inter
netowych, dokumentach, potwierdzeniach i dowodach
dostawy
pełen adres pocztowy (m.in. do przesyłek zwrotnych)
dystrybutora lub właściciela sklepu internetowego
adres e-mail do kontaktu oraz numer telefonu
(obsługa klienta) w formacie międzynarodowym
(np. +41 58 205 9111)

(w przypadku oferowania automatycznego przeliczania
walut DCC)
właściciel karty ma wolny wybór między walutą sklepu
internetowego a walutą karty 2
jasne przedstawienie kursu przeliczeniowego, podanie
kursu bazowego i naliczonego dodatku za przeliczenie
(markup)
łączna kwota w księgowanej walucie (jak efektywny
rachunek)

DOWÓD TRANSAKCJI
LUB POTWIERDZENIE ZLECENIA

OFERTA PRODUKTÓW
 pis produktów lub usług
o
cena wraz z ustawowym podatkiem VAT i walutą
przejrzystość kosztów dostawy, wysyłki i innych
dostępność (terminy dostawy lub przewidywany
termin dostawy)
wskazówka dot. ustawowych ograniczeń sprzedaży
i przepisy dotyczące ochrony małoletnich

 pis produktu/usługi z cenami, dodatkami i kwotą łączną
o
(wraz z walutą)
data transakcji (=data zakupu)
data dostawy, jeśli nie ma możliwości niezwłocznej
dostawy
jednoznaczny numer transakcji

OCHRONA DANYCH

BEZPIECZEŃSTWO PŁATNOŚCI

informacje dla klientów o traktowaniu ich danych
 ieprzekazywanie danych z kart kredytowych i płatniczych
n
osobom trzecim
działania na rzecz ochrony danych z kart według wytycz
nych PCI DSS (dodatkowe informacje znajdują się
pod adresem worldline.com/merchant-services/pci).

 ompletność Ogólnych Warunków Handlowych (OWH)
k
z podaniem wersji lub daty
w
 yświetlenie OWH i prawa właściciela karty do odstąpienia
od transakcji (najpóźniej krok/klik przed procesem
zapłaty – klient musi przeczytać OWH i prawo do odstą
pienia oraz zaakceptować je poprzez aktywną czynność,
np. „Click-to-accept-Button”)
czy możliwe są zmiany przed ostatecznym zamówieniem?
kliknięcie myszą (przed definitywnym zamówieniem)
jednoznacznie rozpoznawalne jako taka czynność
(np. „kup teraz”)
prawidłowe używanie logo kart (np. Visa, Mastercard,
Diners Club, Discover i Maestro) ¹
w przypadku Secure E-Commerce: wyświetlanie logo
„Visa Secure” i „Mastercard Identity Check” na stronach
zapłaty
przygotowanie wiążącego i możliwego do wydruku
potwierdzenia zlecenia (poprzez e-mail lub jako HTML
z jednoznacznym numerem referencyjnym) w momencie
zakończenia transakcji

WARUNKI TECHNICZNE
 rzesyłanie informacji dotyczących kart (numer karty,
p
kod CVV2, CVC2, CID, itd.) za pośrednictwem
zabezpieczonego i szyfrowanego połączenia (min.
128-bitowy SSL)
bezpieczna aplikacja płatnicza (transakcje przy użyciu
kart kredytowych są realizowane wg standardów
„Visa Secure” i „Mastercard Identity Check”)
zapewnienie niezawodnej działalności sklepu
ochrona systemu serwerowego przed niepowołanym
dostępem
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 przypadku Maestro bank-emitent decyduje, czy umożliwi właścicielowi karty
W
użycie karty do płatności w internecie.
W przypadku płatności kartami Diners Club i Discover transakcja DCC nie jest możliwa.

Przykłady

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

DANE PRODUKTU, CENY
Ceny za każdy oferowany produkt lub każdą oferowaną usługę
muszą być dobrze widoczne i wyświetlone jednoznacznie oraz
jasno przedstawiać koszty dodatkowe. Nie dotyczy to jedynie
podatku od towarów i usług (VAT) oraz należnych kosztów
transportu i dostawy. Koszty te powinny być przedstawione
w końcowym zestawieniu przed dokonaniem płatności.
Etui yoximo

Numer produktu: 86056

Typ

Liczba

Cena

1 etui

1

CHF 29.90

do koszyka

STOPKA
Stopka zawiera pełną nazwę firmy, adres i numer telefonu
przedsiębiorcy. W Niemczech, Austrii oraz dla firm w Szwajca
rii, które dostarczają towary lub usługi do Unii Europejskiej
(UE), umieszczenie stopki jest wymagane przez przepisy
prawa. Jednak międzynarodowe organizacje kart płatniczych
i kredytowych w każdym przypadku wymagają podania stopki.
Stopka na stronie internetowej może wyglądać jak niżej:

PRZYCISK CLICK-TO-ACCEPT

Stopka
Worldline oferuje instytucjom finansowym i dystrybutorom bezpieczne, innowacyjne
rozwiązania w całym łańcuchu wartości bezgotówkowego obrotu płatniczego. Jako
jedna z wiodących w Europie firm zajmujących się przetwarzaniem transakcji, Worldline
wspiera instytucje finansowe przy realizacji ich płatności przy użyciu kart “End-to-End”.
Najnowocześniejsza infrastruktura IT firmy Worldline gwarantuje efektywny i bezpiec
zny przebieg transakcji między właścicielem karty, wydawcą karty a dystrybutorem.
Szwajcaria
Worldline Switzerland Ltd.
Hardturmstr. 201
Skrytka pocztowa
8021 Zurych
T +41 (0)848 66 4444
F +41 (0)848 66 4444
Dyrekcja: Marc Schluep

Ogólne Warunki Handlowe – w skrócie OWH – określają warunki
umowy, obowiązujące przy zakupie w Państwa sklepie inter
netowym oraz zapewniają Państwu ochronę. Poniższe punkty
znacząco ograniczają możliwość późniejszego chargeback’u ¹:
1. Warunki dostawy: Należy jednoznacznie określić, do kiedy
towar zostanie dostarczony. Należy również zadeklarować,
czy towar zostanie dostarczony w jednej dostawie czy
dostawach częściowych. Dodatkowo należy poinformować
kupującego, że w przypadku opóźnienia dostawy otrzyma
niezwłocznie informację.
2. Prawo zwrotu: Wiodące organizacje kart płatniczych i kredy
towych zalecają, aby właściciel karty mógł odstąpić od zakupu
w terminie 10 dni bez podania przyczyny. Jest to wytyczna
licencyjna, której musi przestrzegać każdy dystrybutor w
związku z zawarciem umowy o akceptację kart kredytowych.
W krajach, w których państwo zaleca dłuższy okres prawa do
odstąpienia niż ten określony przez organizacje kart płatni
czych i kredytowych (w Niemczech np. 14 dni), automatycznie
obowiązuje dłuższy okres. Z tego względu zawsze zalecamy
umieszczenie w OWH klauzuli o prawie do odstąpienia.
Przykład: „W przypadku zwrotu zakupionego towaru w ciągu
10 dni w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu
zwracamy kupującemu pełną kwotę zakupu. Koszty przesyłki
zwrotnej ponosi kupujący”. (zestawienie okresów prawa do
odstąpienia znajduje się niżej).
3. Właściwość terytorialna sądu: Należy określić konkretną
miejscowość sądu i stosowane prawo.

Przycisk Click-to-accept wymaga od kupującego, aby przed
zakończeniem transakcji kupna aktywnie potwierdził, poprzez
kliknięcie myszą, że przeczytał i zaakceptował OWH i prawo
do odstąpienia.

Niemcy
Worldline Payment Services (Germany) GmbH
Langenhorner Chaussee 92–94, D-22415 Hamburg
T +49 40 325 967 0, F +49 40 325 967 111

 rzeczytałem Ogólne Warunki Handlowe i Prawo
P
do odstąpienia oraz akceptuję je.

przejdź do kasy

Jeżeli klient ich nie zaakceptuje, zgodnie z poleceniem wiodą
cych organizacji kart płatniczych i kredytowych zamówienie
nie może zostać przyjęte. Należy poinformować o tym klienta
np. w formie poniższego komunikatu:

Dyrektorzy zarządzający: Beate Krugmann
Rejestr handlowy: HRB 121831 (Sąd Rejonowy Hamburg)
NIP-UE: DE208835438
NIP: 26/895/05034

Komunikat o błędzie
Musisz wyrazić zgodę na Ogólne Warunki Handlowe i Prawo do odstąpienia.
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 bciążenie zwrotne już uiszczonej kwoty zakupu, ponieważ kupujący odsyła
O
zakupiony towar lub odmawia zakupu.

Okresy odstąpienia od transakcji w Państwach Członkowskich
Państwo Okresy odstąpienia
od transakcji

Państwo Okresy odstąpienia Państwo Okresy odstąpienia Państwo Okresy odstąpienia
od transakcji
od transakcji
od transakcji

AT

7 dni roboczych (sobota nie
FI
jest wyraźnie uwzględniana)

14 dni

IT

10 dni roboczych

PL

10 dni

BE

7 dni roboczych

FR

7 dni roboczych

LV

co najmniej 14 dni

SK

7 dni roboczych

CY

14 dni

DE

2 tygodnie

LT

7 dni roboczych

SI

15 dni

CZ

14 dni

GR

10 dni roboczych

LU

7 dni roboczych

ES

7 dni roboczych wg prawa kraju, w
którym dostawca ma swoją siedzibę

DK

14 dni

HU

8 dni roboczych

MT

15 dni

SE

14 dni

EE

14 dni

IE

7 dni roboczych

NL

7 dni roboczych

GB

7 dni roboczych

Dodatkowe informacje: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0514:FIN:EN:PDF

Jako właściciel sklepu internetowego są Państwo zobowiązani do przestrzegania wszystkich warunków ustawowych i umow
nych oraz bieżącego dostosowywania swoich środków bezpieczeństwa do aktualnego stanu wiedzy. Worldline nie może
zwolnić Państwa z tej odpowiedzialności. Chętnie udzielimy Państwu porad związanych z wdrożeniem niezbędnych działań.

Osobę do kontaktu w Państwa kraju znaleźć można pod adresem: worldline.com/merchant-services/contacts
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