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Przede wszystkim bezpieczeń-
stwo i wygodę dokonywania płat-
ności. Ale oprócz tego możliwość: 

• doładowania telefonu  
komórkowego

• wypłaty gotówki przy okazji 
płatności kartą

• opłacania rachunków

• rozliczania się w walutach 
obcych.

Jeżeli już zdecydowałeś się przyj-
mować płatności kartami, to reszta 
jest naprawdę prosta! Musisz tylko:

– wybrać Agenta rozliczeniowego 
(na rynku jest kilkanaście firm, któ-
re zajmują się płatnościami kartą)

– wynegocjować z nim warunki  
(zarówno cenowe, jak i dostar-
czanych produktów, które mogą 
przydać się Twoim Klientom)

Całą resztę: czyli podłączenie ter-
minali do sieci i Twojego rachunku 
bankowego, krótkie szkolenie z ob-
sługi i comiesięczne raporty załatwi 
właśnie wybrana przez Ciebie firma 
i konkretna osoba!

Zbliżeniowo – przez samo zbliżenie 
karty do terminalu

lub stykowo – przez włożenie jej do 
czytnika. 

Obie metody są wyjątkowo proste 
i efektywne. A o szczegółach 
z pewnością opowie Ci Twój Agent.

DODATKOWYCH KLIENTÓW  
– takich, którzy  

zapomnieli o gotówce

DODATKOWE PIENIĄDZE  
– Klienci nie muszą  

ograniczać się stanem portfela

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI 
ZYSKU  

– dzięki możliwościom jakie  
dają terminale

SZYBKOŚĆ OBSŁUGI  
– nie musisz wydawać reszty

BEZPIECZEŃSTWO 
 – wszystkie wpływy są  

księgowane bezpośrednio 
na Twoim koncie

WYGODĘ  
– nie musi martwić się  

o stan gotówki w portfelu

SZYBKOŚĆ 
– nie czeka na wydawanie reszty

MOŻLIWOŚCI 
– od doładowania telefonu 

przez korzystanie z programów 
lojalnościowych czy nawet 

opłacanie rachunków

Płatności bezgotówkowe stały się 
nieodłącznym elementem zakupów. Dlatego 

warto rozszerzyć możliwości, jakie dajesz 
Klientom i zacząć przyjmować płatności kartą. 
Są znacznie wygodniejsze i bezpieczniejsze od 

tradycyjnych sposobów płacenia, a na dodatek – 
pomogą Ci zwiększyć zyski!

Przyzwyczajeni do kart Klienci, rezygnują 
z zakupów w sklepach bezkartowych.

Koszty obsługi płatności kartą są w Polsce 
znacznie niższe niż do niedawna.

Płatności bezgotówkowe są bezpiecznie-
jsze niż te z użyciem gotówki.

Agenci rozliczeniowi działają w oparciu 
o zezwolenia organizacji wydających 
karty płatnicze, jak i polskich instytucji 
nadzorujących bezpieczeństwo rynku 
finansowego.

Wiarygodność Agenta możesz sprawdzić 
np. na stronie www.wygodnakarta.pl  
lub na stronach Fundacji Rozwoju  
Obrotu Bezgotówkowego – www.frob.pl


