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Poznajmy się
Twój biznes jest dla nas ważny

Od początku istnienia firmy naszym celem jest zapewnienie każdemu z Partnerów tego, 

co w płatnościach online najważniejsze - szybkości, prostoty obsługi, oszczędności finansowych i 

bezpieczeństwa. Dzięki ambicji, zaangażowaniu i niesłabnącej pasji,

 jako technologiczny lider i zdobywca najbardziej prestiżowych nagród, współtworzymy polski 

rynek e-commerce, wyznaczając trendy w jego rozwoju. Zaufanie kilkudziesięciu tysięcy kontra-

hentów dowodzi, że nasza wizja modelu biznesowego, oparta na partnerstwie i jakości, gwarantuje 

zbudowanie solidnej, długotrwałej i satysfakcjonującej współpracy.
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Co nas wyróżnia?
Liczby mówią same za siebie

+350 nowoczesnych metod płatności, które możesz zaoferować swoim klientom, 
w tym: OneClick, płatności odroczone, systemy ratalne, preautoryzacja, rekurencja
i wiele innych.

+100 transakcji na sekundę. Podczas gdy Ty czytasz tę ofertę, my bezustannie procesu-
jemy transakcje. Przekazujemy środki w każdej sekundzie naszej pracy 
przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

+150 000 merchantów powierzyło nam obsługę płatności w swoich serwisach.
Nie ograniczamy działalności do sklepów internetowych, ale z powodzeniem wdrażamy 
szybkie płatności w obszarze szeroko pojętego rynku usług.  

99,99%  poziom niezawodności usług (SLA). Nasze rozwiązania technologiczne, gwa-
rantujące dostępność sięgającą 99,99% w skali miesiąca, zapewniają stabilność najwięk-
szym polskim i światowym e-commerce’om.

Nagrody i Certyfikaty
To dzięki Wam jesteśmy na podium

Ekomers
Najlepszy Operator Płatności

Złoty Fintech
Najwyższy poziom obsługi

eDukat
Firma roku świata bezgotówkowego

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem

Posiadamy najwyższe certyfikaty ochrony danych w branży 
płatniczej. Działamy pod nadzorem KNF. Naszą rzetelność 

potwierdzają certyfikaty, takie jak: Payment Card Industry (PCI),
 Data Security Standard (DSS), Thawte - Certyfikat SSL, McAfee Secure, 

 Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz liczne nagrody branżowe.
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Przelewy i przekazy bankowe
Pozwól swojemu Klientowi zapłacić tak, jak lubi

Nowoczesna formatka płatności
Elastyczny wybór form płatności

05 06

Płatność szybkim przelewem widziana oczami klienta

Klient dodaje produkt
do koszyka i klika 

“KUP TERAZ”

Wybiera swój bank
z listy banków

i loguje się do niego

Potwierdza automatycznie
wypełniony formularz

przelewu i cieszy się zakupem

Dzięki współpracy z nami:

Udostępniasz klientom największy wybór banków na rynku. Przelewy bankowe 
stanowią, w zależności od branży, od 70% do 90% wszystkich transakcji. 

Otrzymujesz natychmiastowe potwierdzenie dokonania płatności przez klienta,
możesz więc szybciej zrealizować jego zamówienie. 

Wyróżniasz najczęściej wybierane przez klientów banki lub formy płatności, 
które chcesz w danej chwili promować. 

Personalizujesz proces płatności pod względem technicznym, funkcjonalnym
oraz graficznym, komponując go dowolnie z designem swojego sklepu.

Budujesz rozwiązania płatnicze w swoim sklepie zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Dzięki narzędziom dostarczanym przez Przelewy24 możesz:
- zarządzać dostępnymi formami płatności
- budować spersonalizowany widok wyboru metod płatniczych
- wyeksponować ostatnią zapamiętaną metodę płatności Twojego klienta
- wyróżnić dostępność rat 0% lub innych metod preferowanych przez kupującego
- wbudować w stronę sklepu formatkę kartową (rozwiązanie white label)

White Label

Rozwiązanie polega na wdrożeniu systemu płatności bezpośrednio na stronie Twojego
sklepu. Umożliwi Ci to m.in. promowanie wybranych metod i rozwiązań oraz całkowitą personaliza-
cję procesu. Twoi klienci płacą szybko i wygodnie, bez przekierowania
do zewnętrznych serwisów.

Formatka płatnicza
Nowoczesna, funkcjonalna i atrakcyjna wizualnie formatka płatnicza gwarantuje Twojemu klientowi 
komfortowy oraz intuicyjny proces płatności, nawet przy pierwszym użyciu. Możliwość persona-
lizacji tła formatki obrazem (np. wskazującym na branżę) oraz dodanie logotypu utrwali poczucie 
bezpieczeństwa i przywiązania do Twojej marki.
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Płatności mobilne
dostosowane do różnych systemów operacyjnych

Mobile First Index
Pięciocalowy sklep internetowy

08

Szybka, wygodna i bezpieczna transakcja BLIK 
opiera się na wprowadzeniu 6-cyfrowego kodu 
wygenerowanego na smartfonie klienta. 
Rozwiązanie umożliwia rozszerzenie funkcjonalności 
o płatności cykliczne czy OneClick.

Elektroniczny portfel od Apple umożliwia 
użytkownikom urządzeń sygnowanych 
nadgryzionym jabłkiem wygodne, szybkie
i bezpieczne zakupy jednym kliknięciem, 
bez konieczności każdorazowego 
uzupełniania danych karty.

Google Pay umożliwia szybką płatność 
w wielu sklepach internetowych
i aplikacjach bez konieczności 
uzupełniania danych. Po dodaniu karty 
do elektronicznego portfela Google, 
wszystkie transakcje finalizowane 
są jednym kliknięciem.

Responsywny interfejs

Strona Przelewy24 oraz formatka płatności 
zostały przygotowane w technologii 

RWD – Responsive Web Design, dzięki czemu 
funkcjonują niezawodnie, niezależnie od typu 

urządzenia czy systemu operacyjnego,
 z którego korzysta Twój klient.

Biblioteki mobilne

Biblioteki mobilne Przelewy24 umożliwiają 
wdrożenie modułu szybkich płatności w Twojej 

aplikacji mobilnej. Gotowe biblioteki SDK 
pozwalają na szybką i prostą implementację 

Przelewy24 w systemach Android i iOS.
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Płatności kartą
Jedna usługa, wiele możliwości
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Wizualizacja możliwości wdrożenia

Karta kredytowa to jedna z najpopularniejszych metod płatności na świecie. Serwis Przelewy24, 
spełniając wymogi standardu PCI DSS Level1, gwarantuje szybkie i bezpieczne transakcje kartami. 
Technologia 3D Secure zabezpiecza sprzedawcę, eliminując ryzyko strat z tytułu transakcji fraudowych.

Płatność kartą widziana oczami klienta

Klient wybiera w koszyku 
płatność kartą

Wprowadza dane karty 
na formatce Przelewy24

Autoryzuje płatność
 i cieszy się zakupem

OneClick
Usługa płatności jednym kliknięciem świetnie sprawdza się w sklepach czy serwisach, w których 
klient płaci regularnie, ponieważ nie musi za każdym razem uzupełniać danych karty. Certyfikat PCI 
DSS jest gwarancją dla kupujących, że żadne dane wrażliwe nie są przechowywane ani udostępniane. 

Rekurencja/Płatności Cykliczne

Dzięki płatnościom rekurencyjnym klient wyraża zgodę na regularne, automatyczne 
obciążanie swojej karty lub konta bankowego. Pozwala to sprzedawcy otrzymywać 
terminowe i regularne wpłaty z tytułu dostarczanych usług.

Preautoryzacja
Czasowe zablokowanie środków na karcie klienta na poczet póżniejszej płatności. 
Preautoryzacja wykorzystywana jest w celu zabezpieczenia środków np. na wypadek 
rezygnacji z usługi lub uszkodzeń wypożyczonego sprzętu.

IVR
Istotą usługi jest dokonanie płatności poprzez wpisanie danych karty na urządzeniu
mobilnym klienta, podczas trwania rozmowy telefonicznej z doradcą lub automatycznym 
konsultantem. IVR cieszy się dużą popularnością w serwisach posiadających sprzedażowe 
bądź doradcze call center.
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Płatności walutowe
Zdobądź klientów na całym świecie
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Realizujemy transakcje kartowe w wielu walutach, bez niekorzystnego przewalutowania. 
Cały proces przebiega z zachowaniem wszystkich wymogów standardu PCI DSS.

Transakcje kartą i wypłaty środków w przeliczeniu 1:1
Sprzedawcom, oferującym produkty w innych walutach niż PLN, umożliwiamy  
realizację transakcji oraz przekazywanie wypłat bezpośrednio na rachunki 
walutowe sklepów z uniknięciem przewalutowania.

 
E-przelewy w walutach obcych

Zapewniamy obsługę szybkich przelewów międzynarodowych na terenie Niemiec, 
Czech i Słowacji. Dzięki współpracy z platformą GoPay, klienci Przelewy24 mogą 
dokonać natychmiastowej zapłaty, zarówno metodą Pay-by-link, jak i e-przelewem, 
za pośrednictwem aż 20 czeskich i słowackich banków. Przelewy na terenie 
Niemiec umożliwiamy we współpracy z operatorem Klarna. 

Przekazy międzynarodowe

Umożliwiamy ekspresowe wypłacanie i wpłacanie środków w obcych walutach
na dedykowane rachunki bankowe oraz realizację płatności walutowych
na podstawie stałego tytułu przelewu lub numeru rachunku bankowego.

Elektroniczne portfele walutowe

Umożliwiamy akceptację płatności z portfeli wielowalutowych PayPal i Skrill. 
W systemie PayPal klienci mogą płacić w 25 walutach na 190 rynkach świata.
Skrill jest globalnym operatorem płatności, obecnym w ponad 200 krajach
i obsługującym ponad 40 walut.

DCC 

Posiadacze międzynarodowych kart VISA lub Mastercard obciążani są kwotą w swojej walucie
za produkty nominowane w PLN. Dzięki usłudze DCC (Dynamic Currency Conversion) klienci 
unikną niekorzystnego przewalutowania transakcji, a sklep internetowy otrzyma bonus: ustalony 
z nami zwrot wartości transakcji.

DMC
Usługa Dynamic Multicurrency Conversion umożliwia wykonanie przelewu w PLN za produkty
w innej walucie. Dzięki temu rozwiązaniu kupujący unikają niekorzystnego spreadu. Usługa 
umożliwia uzyskanie dodatkowych przychodów dla sprzedawców i zapewnia kupującemu 
oszczędności z tytułu uniknięcia przewalutowania w banku.

Wizualizacja możliwości wdrożenia
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Pakiet korzyści dodatkowych
Zobacz, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy
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Omnichannel

Proces zakupowy będzie satysfakcjonujący tylko wtedy, kiedy wszystkie Twoje kanały kontaktu
z klientem będą się wzajemnie, spójnie uzupełniać i przenikać. W tworzeniu systemu płatności 
Przelewy24 konsekwentnie idziemy w kierunku omnichannel. Szanujemy oczekiwania wszystkich 
klientów i reagujemy na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku.
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Raty

Umożliwiają klientowi uzyskanie kredytu na zakup wybranych przedmiotów w ciągu zaledwie 
kilku minut. Proces przebiega w pełni online, nie wymaga wizyty kuriera i dodatkowych 
formalności. Dogodny dla klienta harmonogram ratalny umożliwia mu rozłożenie spłaty na okres 
od 3 do 36 miesięcy, zachęcając tym samym do robienia zakupów o wyższej wartości. Co ważne, 
klient rozlicza się ratalnie z bankiem, ale pełna kwota transakcji trafia do Ciebie niezwłocznie. 
Wdrożenie tej metody płatności umożliwia Ci również przeprowadzanie akcji promocyjnych 0%.

Płatności odroczone

„Kup teraz – zapłać później” - innowacyjna forma płatności polegająca na odroczeniu zapłaty
za kupiony produkt o 30 dni bez dodatkowych kosztów. 30 dni to także czas, w którym klient 
może podjąć decyzję o rozłożeniu płatności na 4 wygodne raty bez dodatkowej weryfikacji. 
Środki z transakcji księgowane są na Twoim koncie natychmiastowo, a klient od razu może 
cieszyć się swoim zakupem. 

Leasing

Rozwiązanie, które pomoże przedsiębiorcom w finansowaniu zakupów 
dokonywanych w e-sklepach i punktach stacjonarnych: bez angażowania 
gotówki, w całkowicie zdigitalizowany sposób, bez żadnych dokumentów,
o dowolnej porze - 24/7/365.

Integracja terminali z e-commerce
Rozwiązanie umożliwia klientowi zamówienie produktu lub usługi w Twoim serwisie internetowym, 
a następnie natychmiastowe opłacenie go kartą w terminalu płatniczym w punkcie stacjonarnym.

Click&Collect
Rozwiązanie umożliwia klientowi zakupienie produktu w sklepie internetowym i osobisty odbiór 
zamówienia o dogodnej dla siebie porze, w wybranym miejscu np. w paczkomacie, placówce 
pocztowej czy Twoim stacjonarnym salonie firmowym. W tym zakresie oferujemy dedykowane 
rozwiązanie do realizacji zwrotów.

mPOS24

Zacznij przyjmować płatności BLIK na swoim smartfonie gdzie chcesz i kiedy chcesz, bez opłat 
abonamentowych i terminala. Szybki, użyteczny i wyjątkowo prosty w obsłudze mPOS24 sprawdzi 
się w prowadzeniu, np. kwiaciarni, restauracji, taksówce, food trucku i wielu innych.
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Płatności z różnego poziomu
Dostosowane do potrzeb Twoich klientów

16

Generator linku
Usługa umożliwi Ci wygenerowanie transakcji
na dowolną kwotę i wysłanie linku do klienta 
(SMSem, mailem, Messengerem, itp.). 

Faktura
Usługa zapewnia Twojemu klientowi wygodne
i natychmiastowe opłacanie rachunków za prąd, 
gaz, wodę, usługi telekomunikacyjne, itp. z poziomu 
maila, SMSa, faktury papierowej czy eBOA.  

Przypomnienie o płatności
Mechanizm wysyła maila z linkiem do płatności
w sytuacji, w której klient nie sfinalizował zakupu. 
Funkcjonalność pomaga wyeliminować problem 
porzuconych koszyków.

Facebook
Integracja płatności Przelewy24 z Facebookiem 
umożliwia bezpośrednie przekierowanie 
do płatności z poziomu przycisku „kup teraz”.

Rozwiązania B2B
Usługi dla Twojego biznesu

Fakturowanie / Koszyk faktur
Rozwiązanie pozwala Twojemu kontrahentowi na opłacenie faktur na wiele 
wygodnych sposobów, m.in. z poziomu panelu (np. hurtowni), EBOA, 
wiadomości mailowej, SMSa czy QR kodu na fakturze papierowej.
Dodatkowo, usługa koszyka faktur umożliwia opłacenie wielu faktur jedną 
transakcją zbiorczą. 

Windykacja

Rozwiązanie umożliwia kontrolowanie zaległości Twoich kontrahentów 
poprzez wysyłkę dedykowanego linku do płatności wybranym przez Ciebie 
kanałem komunikacji, m.in. przez panel transakcyjny, mailem, SMSem, 
Messengerem, itp. 

Wpłaty / wypłaty środków na dedykowane konta bankowe

Usługa pozwala na przekazywanie środków na dedykowane subkonta
klientów/kontrahentów. Rozwiązanie sprawdza się w przypadku masowych 
wystawców faktur przy płatności m.in. rachunków za prąd,  gaz, wodę
czy usługi telekomunikacyjne.

Rozliczenie transakcji i raportowanie
Rozwiązanie pozwala zastąpić system bankowy SIMP dedykowanymi, 
generowanymi przez Przelewy24 raportami, umożliwiającymi rozliczanie 
transakcji i ich właściwe księgowanie.

Kody QR
Usługa pozwala na dokonanie szybkiej płatności po zeskanowaniu kodu 
QR z plakatu, ulotki reklamowej, katalogu, maila, grafiki itp. 
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Liczne możliwości wdrożenia
Wspieramy każdy model biznesowy

18

Wizualizacja możliwości wdrożenia

Sprzedaż, którą prowadzą w Internecie nasi Partnerzy, dotyczy właściwie każdej branży. 
Dzięki elastycznym i nowoczesnym funkcjonalnościom nie ograniczamy działalności 
do sklepów internetowych, ale z powodzeniem wdrażamy szybkie płatności w obszarze 
szeroko pojętego rynku usług. Przygotowane przez nas rozwiązania sprawdzają 
się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba zautomatyzowania procesu zakupowego.

Systemy pożyczkowe
Narzędzie do automatycznego procesu weryfikacji klienta, przeznaczone dla branży szybkich 
pożyczek online.

Proces weryfikacji: 

- weryfikacja rachunku, pozwalająca ustalić czy dany klient jest właścicielem podanego
   w procesie rejestracji rachunku bankowego, 
- natychmiastowa wypłata środków na wskazany przez pożyczkodawcę rachunek bankowy,
- przyjęcie płatności za spłatę pożyczki ratalnie lub w całości.

Ekspres i przelewy zdefiniowane
Usługa ekspresowych wpłat i wypłat środków na przypisane 
rachunki bankowe i realizacja płatności na podstawie 
stałego tytułu przelewu lub numeru rachunku bankowego 
świetnie sprawdza się m.in. u wystawców faktur za prąd, 
gaz, usługi telekomunikacyjne, w ubezpieczalniach, 
placówkach oświatowych itp.

95 2490 8405 2430 4710 4101 9870

75 2490 6876 9058 7099 1594 0382

67 2490 3178 3183 0178 2639 5420
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Masowe wystawianie faktur
Usługa dedykowana merchantom wystawiającym masowo faktury z tytułu abonamentu.

Płatności za faktury można przyjmować z poziomu: 

- panelu klienta ( EBOA)
- linku do płatności na elektronicznej fakturze, 
- linku wysyłanego w wiadomości SMS lub mail,
- kodu QR umieszczonego na fakturze papierowej. 

Proponujemy specjalną ofertę prowizyjną, opartą o stałą kwotę, zamiast % od transakcji.

Marketplace
Usługa Marketplace pozwala na obsługę płatności platformy integrującej produkty 
różnych sprzedawców. Funkcjonalność umożliwia rejestrowanie wielu kont w serwisie 
Przelewy24 i rozdzielanie środków z transakcji łączonych na właściciela platformy
oraz na poszczególnych sprzedawców.
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3 kroki do nawiązania współpracy
Rozpocznij sprzedaż w kilka godzin

20

Przyjazna integracja
Optymalne narzędzia dla Twojego biznesu

Przetestuj
- otwarte środowisko testowe - SANDBOX
- otwartą dokumentację techniczną
- dedykowaną stronę devzone.przelewy24.pl
- pluginy do najnowszych wersji modułów sklepowych

Zarejestruj się
- formularz rejestracyjny online dostępny 24h
- weryfikacja dokumentów drogą mailową
- pomoc we wdrożeniu i dedykowany opiekun handlowy
- rozpoczęcie współpracy w kilka godzin

Działaj!
- ponad 350 metod płatności do zaoferowania Twoim klientom
- nielimitowane, darmowe i natychmiastowe wypłaty na Twoje konto
- intuicyjny i nowoczesny panel administracyjny
- wsparcie działu technicznego i obsługi klienta 365 dni w roku

- otwarte środowisko testowe SANDBOX

- otwarta dokumentacja techniczna (REST, SOAP) 

- kalkulatory ratalne do wdrożenia na stronę sklepu

- klasy Przelewy24 dostępne na GitHubie

- dedykowana strona dla developerów

- telefoniczna oraz mailowa pomoc na każdym etapie wdrożenia

Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania dopasowane do każdego modelu 
biznesowego. Pomimo panującego na rynku trendu standaryzacji, do każdego 
wdrożenia podchodzimy indywidualnie.

Zapewniamy m.in.:

API 

płatności, zwroty, wypłaty i raporty obsługiwane za pomocą jednego interfejsu 
programistycznego (API SOAP, API RESTfull)

SDK 

zestaw narzędzi dla programistów, niezbędny do stworzenia aplikacji:
- desktop (klasa do obsługi w PHP)
- mobile (biblioteki mobilne)

Wtyczki
do integracji z otwartym oprogramowaniem sklepowym, gotowe do pobrania

Moduły

PrestaShop, Magento, WooCommerce, VirtueMart, OpenCart i inne

Integracja
z gotowymi platformami sklepowymi:
- Shoper, IAI, Sote, Shoplo, ClickShop, RedCart i wiele innych
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Współtworzymy świat e-commerce
Dzielimy się wiedzą i pasją

Nasi partnerzy
Zapraszamy Cię do współpracy
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Społeczna odpowiedzialność biznesu

Status eksperta
Jesteśmy wszędzie tam, gdzie mówi się o e-commerce. Z przyjemnością dzielimy się wiedzą
oraz wieloletnim doświadczeniem w eksperckich artykułach i wywiadach prasowych. 
Aktywnie współpracujemy przy tworzeniu opiniotwórczych raportów branżowych.

Wykłady i prelekcje
Podczas najbardziej prestiżowych eventów, nasi eksperci popularyzują ideę płatności 
bezgotówkowych, przeprowadzając inspirujące i merytoryczne wykłady oraz prelekcje.

Konferencje i targi
Przy naszym stoisku, podczas konferencji wymieniamy doświadczenia nie tylko ze sprzedawcami 
działającymi w e-comerce od lat, ale również z tymi, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w branży.
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