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KONTO PAYU – wprowadzenie
Szanowni Państwo,
cieszymy się, że chcą Państwo poznać szczegóły naszej oferty w zakresie Konta PayU; innowacyjnego produktu, który
w znakomity sposób ułatwia Państwa Klientom zakupy i dokonywanie płatności. Konto PayU zostało stworzone na
bazie Systemu PayU (dawne Platnosci.pl) – lidera polskiego rynku płatności on-line i stanowi znaczne poszerzenie
jego możliwości.
Czym jest Konto PayU:
To najbardziej innowacyjne na polskim rynku narzędzie do płacenia w Internecie. Zawiera wiele ważnych
funkcjonalności, które spowodują, że kupowanie w Państwa serwisie internetowym będzie szybsze, wygodniejsze i
równie bezpieczne jak dziś w systemie PayU, którego operatorem jest PayU SA.
Konto PayU agreguje w jednym miejscu popularne metody dokonywania transakcji i poszerza funkcje służące
płaceniu.
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Korzyści dla Państwa Klientów
Zakupy to przyjemność, płacenie nie może tej przyjemności ograniczać - z tą myślą projektowaliśmy funkcjonalności
konta PayU. Teraz dzięki niemu Państwa Klienci nie będą absorbowani niczym poza zakupami.
1.

Zakupy kartą płatniczą jednym kliknięciem

Klienci, którzy często dokonują płatności za pomocą karty płatniczej (Visa, MasterCard) mogą ją
zarejestrować/zapisać w koncie PayU. Dzięki temu przy każdej kolejnej płatności (w większości przypadków) nie
będą podawać swoich danych przy kolejnej transakcji kartą.

Uwaga: Zapisanie danych karty w koncie PayU będzie realizowane już po autoryzacji transakcji w Państwa serwisie.
2.

Dostępne formy płatności

Wychodząc stale naprzeciw oczekiwaniom rynku płatności internetowych, chcemy dać Państwa Klientom jak
największy pakiet dostępnych form płatności za zakup towarów czy aktywację usług. W ramach konta PayU
oferujemy obsługę płatności dokonywanych: kartami płatniczymi, przelewami elektronicznymi, a nawet przelewami
tradycyjnymi. W koncie PayU każdy klient będzie miał możliwość wybrania preferowanej formy płatności, dzięki
czemu wystarczy jeden „klik”, aby móc dokonać zapłaty. Poniższa tabela prezentuje dostępne formy płatności oraz
czasy, w których są one realizowane.
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Historia zakupów

Konto PayU ułatwia przegląd zamówień z każdego serwisu lub sklepu, który współpracuje z PayU. Klienci mogą
przeglądać transakcje, sortować i filtrować historię oraz wprowadzać własne opisy zakupów. Każda transakcja jest
dodatkowo opisana statusem (rozpoczęta, zrealizowana, odrzucona itp.). Podgląd historii transakcji można też
poszerzyć o listę zakupów na Allegro.
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Zakupy bez rejestracji

Rosnąca liczba Klientów chce po prostu dokonać zakupu możliwie szybko wtedy, kiedy znajduje w Państwa serwisie
ciekawy produkt, usługę lub treść. Konieczne do realizacji transakcji formularze rejestracji lub służące do podania
danych wysyłkowych mogą zwiększać ryzyko odstąpienia od zakupów. Użytkownicy Konta PayU nie będą musieli
podawać tych danych u Państwa, zrobimy to za nich: Klient kupujący jako „gość” w Państwa serwisie nie będzie
musiał podawać żadnych danych. Wystarczy raz podać informacje kontaktowe i adresowe wewnątrz Konta PayU,
aby później łatwo posługiwać się nimi w celu realizacji transakcji. Jeśli obowiązkowo wymagacie Państwo pełnej
rejestracji i logowania do zakończenia zakupu nie ma to wpływu na funkcjonalność - Klienci nadal mogą płacić za
pomocą Konta PayU.
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5. Wygodny sposób na zarządzanie danymi osobowymi
Konto PayU ułatwia zarządzanie swoimi danymi osobowymi. Kupujący wiedzą dokładnie, gdzie mogą zmienić
kontaktowy adres email lub adres do wysyłki towaru i nie muszą tego robić w wielu miejscach oddzielnie.
Jednocześnie te dane są dostępne w celu realizacji transakcji oraz ewentualnej komunikacji marketingowej.

6. Współpraca w zakresie promocji
PayU będzie bardzo aktywnie pozyskiwać użytkowników, którzy lubią często kupować w Internecie. Będziemy w tym
zakresie wykorzystywać doświadczenia Grupy PayU oraz Grupy Allegro (serwisy: Allegro.pl, Bankier.pl, Ceneo.pl,
Otomoto.pl, Otodom.pl, Otowakacje.pl, i in). Szybko rosnąca baza użytkowników zapewni nowe możliwości
prezentacji Państwa oferty. Proponujemy „cross-promocje” związane z korzystaniem z Konta PayU i Państwa
serwisu. Działania te obejmują m.in.:
Promocje ofert specjalnych z Waszego serwisu dla użytkowników konta PayU:
 mailingi i newslettery
 wpisy na FB,
 obecność na stronie Promocji PayU,

 udział w akcjach marketingowych prowadzonych pod kątem świąt okolicznościowych i innych
okazji, dedykowane akcje cross-promocyjne
Szczegóły współpracy wymagają nawiązania kontaktu przez działy marketingu z Państwa i z naszej strony.
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Zapraszamy do współpracy
W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny
na stronie http://www.payu.pl/kontakt/formularz-kontaktowy-dla-sklepow
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