
Digital Payments 
for a Trusted World

JAK DZIAŁA  SAFERPAY  SECURE  PAYGATE? 

Przykład łącza jednorazowego: Klient kontaktuje się telefonicz-
nie z biurem podróży celem rezerwacji wyjazdu. Biuro podróży 
przygotowuje ofertę przy pomocy  Saferpay  Secure  PayGate 
i przesyła do klienta wiadomość e-mail z  szyfrowanym łączem. 
Jeśli klient zaakceptuje warunki, klika łącze i otwiera okno 
płatności znane z większości sklepów internetowych. W tym 
oknie dokonuje on bezpiecznej i szybkiej płatności kartą za 
pośrednictwem  Saferpay  Secure  PayGate.

Przykład łącza wielokrotnego użytku: Producent sprzedaje 
swoje produkty na miejscu w każdą sobotę. Zamiast zaopatry-
wać się w fizyczny terminal, drukuje łącze wielokrotnego 
użytku w postaci kodu QR i pozwala klientowi płacić za pomocą 
telefonu komórkowego.

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO – WYŻSZA MARŻA 

 Saferpay  Secure  PayGate zapewnia identyczną ochronę na 
wypadek prób oszustwa przy użyciu kradzionych lub podro-
bionych danych kart kredytowych, jak w przypadku bez-
piecznych płatności e-commerce. Dlatego możemy zaofero-
wać Państwu wyższą marżę w porównaniu z tradycyjnymi 
zamówieniami typu Mail-/Phone-Order1. 

SAFERPAYSECUREPAYGATE

Bezpieczne płatności 
online bez sklepu internetowego 
ani  fizycznego terminala

Nawet jeśli nie masz własnego sklepu internetowego, systemu rezerwacji ani fizycznego terminala: 
Wysyłaj swoim klientom łącza do płatności, dzięki którym będą mogli płacić bezpośrednio online –  

prosto i bezpiecznie. Możesz również używać  Saferpay  Secure  PayGate do przetwarzania płatności za 
 zamówienia papierowe i telefoniczne lub tworzyć łącza wielokrotnego użytku do obsługi transakcji  

na miejscu bez terminala. 

¹  Powyższe dotyczy wyłącznie Szwajcarii.

WŁASNY SKLEP INTERNETOWY NIE 
JEST POTRZEBNY

Pakiet przeznaczony jest zwłaszcza dla firm, które chcą 
przyjmować zamówienia przez telefon, faksem lub listownie 
bez konieczności prowadzenia własnego sklepu interneto-
wego. W  Saferpay  Secure  PayGate nie ma znaczenia, czy 
sprzedaje się produkty standardowe, czy też przygotowuje 
indywidualne oferty, prowadzi biuro podróży lub hotel, orga-
nizuje imprezy i kongresy, sprzedaje ubezpieczenia, czy 
też abonamenty  czasopism. 

ŁATWE ZARZĄDZANIE OFERTAMI 

 Saferpay  Secure  PayGate udostępnia nie tylko doskonałą 
platformę do realizacji płatności. Program pozwala również na 
łatwe i wygodne zarządzanie ofertami, tworzenie ofert stan-
dardowych i przygotowywanie ofert indywidualnych. Przygo-
towane oferty wystarczy wysłać do klientów w wiadomości 
e-mail bezpośrednio z Backoffice lub z własnego klienta maila, 
dołączając informacje uzupełniające, np. ulotki, broszury lub 
oferty szczegółowe w formie elektronicznej.



WSZYSTKIE ZALETY W SKRÓCIE

• wyższe marże niż w przypadku płatności Mail-/Phone-Order 
• możliwość stosowania rozwiązania niezależnie od stref 
 czasowych, korzystna opcja dla firm  prowadzących działal-
ność w skali międzynarodowej

• nie musisz inwestować w wewnętrzny sklep internetowy, 
system rezerwacji ani fizyczny terminal 

• łatwe zarządzanie ofertami i uproszczona  administracja 
(np. wysyłka ofert promocyjnych do istniejących klientów) 

• wysoki poziom bezpieczeństwa, podobnie jak w przypadku 
płatności  Secure E-Commerce 

• większe zaufanie posiadaczy kart dzięki  podwyższonemu 
bezpieczeństwu 

• większe bezpieczeństwo danych w myśl standardu PCI DSS 
• akceptowane są wszystkie główne formy płatności, np. 
karty debetowe i kredytowe, jak również alternatywne 
środki płatnicze

• może być w pełni zintegrowany jako API z Twoim systemem 
CMS, ERP, systemem kasowym itp.

• atrakcyjne świadczenia dodatkowe, takie jak  Dynamic 
 Currency Conversion (automatyczne  przeliczanie walut) 

WYMAGANIA DLA PAŃSTWA 

• łącze internetowe i adres e-mail
• umowa  Secure E-Commerce
• umowa  Saferpay  Secure  PayGate 

WYMAGANIA DLA KLIENTÓW

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

Przykład łącza wielokrotnego użytku

Przykład łącza jednorazowego

http://worldline.com/merchant-services/contacts

