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JAKTODZIAŁA?

Podczas dokonywania zakupu w Twoim terminalu, klient 
posiadający kartę kredytową Mastercard, będzie mógł wybrać 
swoją preferowaną opcję płatności (płatność całej kwoty lub 
płatność w ratach). Jeśli zdecyduje się na płatność w ratach, 
postępując zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu termi-
nala, będzie w stanie dokończyć zakup. w efekcie, Ty otrzy-
masz należność jak w przypadku zwykłej płatności kartą, 
a Twój klient spłaci ją wygodnie w ratach do swojego banku. 

DLACZEGOWARTOOFEROWAĆTĘUSŁGĘ
SWOIM KLIENTOM?

Oferowanie usługi płatności ratalnych Mastercard swoim 
klientom to same korzyści. Transakcja jest zawierana za 
pośrednictwem terminala, który już posiadasz, co sprzyja 
usprawnieniu obsługi w Twoim punkcie sprzedaży i nie 
wymaga od Ciebie podpisywania żadnych dodatkowych umów 
z instytucjami finansowymi i bankami. Dzięki tej usłudze, 
wzmocniasz swój wizerunek innowacyjnej firmy i zwiększysz 
lojalność oraz satysfakcję swoich klientów, umożliwiając 
im wygodny sposób na opłacenie oferowanych prez Ciebie 
produktów lub usług przekraczających ich bieżący budżet, 
jednocześnie oszczędzając ich czas.

KORZYŚCI

• Brak dodatkowych kosztów
• Więcej możliwości sprzedaży
• Większy potencjał w pozyskiwaniu nowych klientów
• Dodatkowa, atrakcyjna usługa dla klientów w Twoim 
punkcie sprzedaży

• Większa lojalność klientów, dzięki szerokiej gamie 
 dostępnych form płatności

• Większa skłonność klientów do dokonywania zakupów 
na wyższe kwoty

• Pobieranie należności w pełnej wysokości  
(raty za zakup klient płaci do swojego banku)

Płatności ratalnych w twoim 
 terminalu

Usługa płatności ratalnych umożliwia klientom posiadającym kartę kredytową Mastercard  
rozłożyć kwotę transakcji na raty za pośrednictwem Twojego terminala.  

Ty otrzymasz od razu należną kwotę zakupu, a Twój klient spłaci ją w ratach w swoim banku. 

USŁUGA PŁATNOŚCI RATALNYCH KARTĄ MASTERCARD



Osobę do kontaktu w Państwa kraju znaleźć można pod adresem: worldline.com/merchant-services/contacts
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Jak przeprowadzić transakcję na terminalu?

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4

KROK1

Posiadacz karty ma dwie możliwości zapłaty kwoty zakupu:
1  Płatność całkowita
2  Płatność ratalna

Wybierz opcję 1  lub 2  i zatwierdź zielonym przyciskiem OK. 
W celu rezygnacji z zakupu należy wybrać czerwony przycisk 
STOP.

KROK2

Jeśli klient zdecyduje się na płatność w ratach, terminal 
w kolejnym kroku wyświetli liczbę rat odpowiadającą kwocie 
zakupu. Posiadacz karty wybiera żądaną liczbę rat i potwier-
dza zielonym przyciskiem OK. Aby anulować transakcję, klient 
musi nacisnąć czerwony przycisk STOP.

KROK3

Wyświetlacz terminala pokazuje teraz podsumowanie wybra-
nego planu płatności. Ten krok należy zatwierdzić, naciskając 
zielony przycisk OK. Jest to ostatni moment, w którym klient 
ma możliwość anulowania decyzji o wyborze płatności ratalnej.

KROK4

Jeśli plan płatności ratalnej zostanie zatwierdzony w kroku 3, 
transakcja zostaje zakończona i drukowane jest potwierdze-
nie transakcji. Płatność w ratach została pomyślnie zakoń-
czona. Jeśli proces nie został wcześniej zatwierdzony, klient 
zostaje przeniesiony z powrotem do kroku 1.

01.06.2022 15:10

Transakcja zrealizowana 
Do widzenia

01.06.2022 15:09

Twój plan płatności:
PLN 401.00
Liczba rat: 3

Oprocentowanie: 0.00 %
Opł. za płat. ratalną: 12.03 PLN 

1. rata: 137.68 PLN 
Kolejna rata: 137.68 PLN 
Total: 413.03 PLN 
OK? STOP = powrót

01.06.2022 15:08

Mastercard
Wybierz liczbę rat  
2, 4, 6, 8, 10, 12

Wpisz numer + OK
STOP = powrót
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01.06.2022 15:08

Mastercard
PLN 401.00

płatność całkowita
płatność ratalna?

1
2

Sprzedaż
Mastercard Contactless 
XXXX XXXX XXXX 1234

25.05.2022 15:10:00
Trm-Id: 12345678
AID: A0000000012345
Trx.Seq-Cnt: 67890
TRX. REF-No: 97531864200
Kod. aut: 022222
Acq-ID: 00999100200

Płatność ratalna

Liczba rat: 3 
Opłata za płatność ratalną PLN: 12.03
SUMA PLN: 413.03
1. rata PLN: 137.68
Kolejna rata PLN: 137.68
Oprocentowanie: 0.0%

Suma EFT PLN: 401.00

   Kopia klienta   

Wydruk z terminala 
Kopia klienta

Wydruk z terminala
Potwierdzenie Akceptanta

Pay
Mastercard Contactless 
XXXX XXXX XXXX 1234

25.05.2022 15:10:00
TID: 12345678
AID: A0000000012345
Trx.Seq-Cnt: 67890
TRX. REF-No: 97531864200
Kod. aut: 022222
Acq-ID: 00999100200
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Suma EFT PLN: 401.00

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

