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Digital Payments 
for a Trusted World



ELASTYCZNOŚĆ

Za pomocą Saferpay możesz w każdej 
chwili oferować swoim klientom nowe 
i usuwać istniejące środki płatnicze lub 
zmienić instytucję przetwarzającą 

karty kredytowe.

PROSTOTA

Przy minimalnych nakładach można 
integrować Saferpay z aplikacją 
sklepu internetowego i dzięki temu 
dokonywać „ outsourcingu” całej 
 infrastruktury bramki płatniczej, 

 konserwacji i działania.

BEZPIECZEŃSTWO

Saferpay wspiera wszystkie powszech-
nie znane standardy  bezpieczeństwa 
i oferuje Ci jako sprzedawcy interneto-
wemu odpowiednią metodę, aby 

 możliwie jak najbezpieczniej reali zować 
płatności w Twoim sklepie.

System płatności online Saferpay
Z usługą Saferpay oferujemy sprzedawcom kompleksowy system płatności online do prostego 

i  bezpiecznego przetwarzania płatności w Internecie. 

Za pomocą jednego interfejsu można realizować wszystkie powszechnie stosowane krajowe  
i  międzynarodowe metody  płatności. Za pomocą kilku kliknięć można szybko i elastycznie zintegrować  

to rozwiązanie z zakresu e-commerce z  większością sklepów internetowych. 
Zaoferuj swoim klientom właściwy środek płatniczy i ciesz się większymi obrotami i mniejszą  

liczbą przerwanych zakupów na stronie płatności.



Korzyści dla Ciebie

MAIL-ORDER

MAIL-ORDER

DLA SPRZEDAWCÓW ONLINE

• Autoryzacja płatności online na całym świecie
• Akceptacja wszystkich powszechnie 
 stosowanych  środków płatności

• Łatwa integracja, w tym wsparcie integracji
• Możliwość obsługi wielu walut i wielu 
 agentówrozliczeniowych

• Automatyczne przeliczanie walut (DCC)
• Tokenizacja
• Brak kosztów w przypadku nieudanych 
 transakcji

• Bezpłatne środowisko testowe

DLA POSIADACZA KARTY

• Wysoki poziom bezpieczeństwa płatności
• Wysoki poziom ochrony danych
• Szybka, wygodna realizacja płatności
• Duży wybór metod płatności
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Saferpay Secure PayGate
Łatwe przetwarzanie płatności bez sklepu internetowego 

lub terminala fizycznego, z linkami do płatności.

Saferpay Business
Do bezpiecznej realizacji płatności w zakresie 

 wymagających zastosowań biznesowych związanych 
z Twoim sklepem internetowym.

Nasze produkty

Profesjonalne rozwiązania w zakresie e-commerce dla zaawansowanych i nowych użytkowników.  
Skorzystaj z optymalnej  realizacji płatności w Twoim sklepie internetowym. Elastycznie, prosto i bezpiecznie.

Saferpay Mail-/Phone-Order
Do szybkiej realizacji płatności zamówień telefonicznych 

i  pisemnych.

Saferpay E-Commerce
Do szybkiej realizacji płatności zamówień przez Internet 

 bezpośrednio w Twoim sklepie internetowym.

PHONE-ORDER

PHONE-ORDER

3-D SECURE

https://test.saferpay.com/BO/SignUp?lang=pl


Rozszerzenia Saferpay

Responsywny design 
Niezależnie czy na komputerze czy smart-
fonie – okno strony z płatnością Saferpay 
dzięki responsywnemu designowi będzie 
dopasowane do wszystkich wymaganych 
wielkości ekranów.

Saferpay Backoffice
Interfejs administracyjny do zarządzania 
kontami Saferpay i transakcjami płatniczymi.

Saferpay Fields
Dzięki płynnej i łatwej integracji pól formu-
larza można tworzyć własne formularze 
płatności lub kasy zmniejszając w ten spo-
sób ilość rezygnacji z zakupów i osiągając 
wyższy współczynnik konwersji.

Payment API oraz Management API
Nowoczesny interfejs do realizacji płatności 
w tle stosowany w systemach do zarządza-
nia sklepem, systemach ERP lub  systemach 
gospodarki magazynowej.

Saferpay Batch Processing
Moduł do przetwarzania kart kredytowych 
i realizowania poleceń zapłaty przez prze-
kazanie pliku (przetwarzanie wsadowe).

Saferpay Secure Card Data 
Moduł rozszerzeniowy do bezpiecznego, 
zgodnego z PCI użytkowania i zapisywania 
danych kart kredytowych.

Saferpay Risk Management 
Pakiet dodatkowy z rozszerzonymi usługami 
do zapobiegania oszustwom.

Dynamic Currency Conversion (DCC)
Dzięki automatycznemu przeliczaniu 
walut (DCC) Twoi zagraniczni klienci mogą 
wybrać płatność w walucie karty lub 
w walucie danego kraju. Korzystasz na 
tym dzięki dodatkowym dochodom.

Wtyczki Saferpay
Dostępne wtyczki do wszystkich standar-
dowych systemów sklepowych (np. 
 PrestaShop, SAP Commerce Cloud lub 
 ePages). 

Możesz uzupełnić posiadane pakiety Saferpay o następujące rozszerzenia i usługi:



MIĘDZYNARODOWE

SZWAJCARIA

AUSTRIA

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

Wiele metod płatności

Zaoferuj swoim klientom najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa. Jednocześnie oferujemy Ci ochronę w razie 
 nieotrzymanych płatności, ponieważ chodzi także o Twój sukces i obroty Twojego przedsiębiorstwa.

Za pomocą Saferpay oferujesz swoim klientom wszystkie powszechnie znane środki płatności w Twoim sklepie 
 internetowym. Karty kredytowe i debetowe, karty sklepowe lub przelewy internetowe.

PCI DSS
Za pomocą Saferpay możesz przetwarzać wszystkie dane 
kart kredytowych zgodnie ze standardem bezpieczeństwa 
PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). 
PCI to globalny standard bezpieczeństwa międzynarodowych 

organizacji płatniczych.

Zarządzanie ryzykiem i zapobieganie oszustwom
Korzystaj z Saferpay Risk Management jako rozszerzenia 
rozwiązań w zakresie płatności Saferpay oraz zapobiegania 
 oszustwom do oceny ryzyka transakcji opartych na 

 sztucznej inteligencji.

Kod weryfikacyjny karty CVV2/CVC2
Card Verification Value firmy Visa (CVV2) oraz Card 

 Verification Code firmy Mastercard (CVC2) to zaszyfrowane 
numery kontrolne służące do ochrony przed bezprawnym 
wykorzystaniem kart kredytowych w Internecie. Numer kon-
trolny karty służy sprzedawcy internetowemu jako element 
zabezpieczenia potwierdzający, że klient znajduje się 

w posiadaniu karty.

3-D Secure
Saferpay obsługuje technologię 3-D Secure organizacji 
 płat niczych Visa, Mastercard, Diners Club International 
i  American Express w celu bezpiecznej realizacji płatności 
przez Internet. W przypadku organizacji Visa nosi ona 
nazwę „Visa Secure”, w Mastercard to marka „Mastercard 
SecureCode”, w  American Express – nazwę „SafeKey” 
a w Diners Club  International nazwę „ProtectBuy”.

3-D Secure 2 oraz PSD2
Od 2019 roku Saferpay obsługuje obowiązkowe przetwarza-
nie transakcji zgodnie z nowym standardem bezpieczeństwa 
3-D Secure 2. Umożliwia on silne uwierzytelnienie klienta 
podczas płatności w Internecie. Pozwala to na spełnienie 
nowych wymogów drugiej dyrektywy UE w sprawie usług 

płatniczych (PSD2).

NIEMCY

HOLANDIA POLSKALUKSEMBURG/BELGIA



Worldline [Euronext: WLN] to wiodący dostawca usług 
płatniczych na świecie. Za pośrednictwem ponad 20 tys. 
pracowników obecnych w ponad 50 krajach, Worldline 
świadczy swoim klientom zrównoważone, bezpieczne 
i innowacyjne rozwiązania, wspierając rozwój ich biznesu. 
Oferowane przez Worldline usługi obejmują zarówno 
obsługę płatności w punktach stacjonarnych, jak i płat-
ności internetowe, a także szereg usług cyfrowych. 
 Osiągnięte przez Worldline w 2021 r. skonsolidowane 
przychody pro forma wyniosły ok. 4 mld euro.

worldline.com/merchant-services

O Worldline

11
0.
03
80
.0
5 
IN
T_
PL
/0
4.
20
22

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

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

