Przewodnik po
Integracji
Moduł płatności Skrill dla Przelewy24

1. W celu uruchomienia możliwości przyjmowania płatności kartami, Skrill
musi zapoznać się z towarami/usługami oferowanymi w sklepie
internetowym. Prosimy zatem o nadesłanie URL (adres) strony na adres
malgorzata.sniatala@skrill.com. Jest to osoba odpowiedzialna za
kontakt z handlowcami Przelewy24.
2. Prosimy upewnić się, że na stronie znajdują się poniższe informacje:
- Regulamin
- Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – Co robią Państwo z
danymi osobowymi klientów?
- Zwroty towaru – Jaka jest procedura, jeżeli klient odeśle Państwu towar
i ile ma na to czasu?
- Dane kontaktowe oraz nazwa firmy – Jak można się z Państwem
skontaktować i na jaki adres można dokonywać zwrotów towarów?
(adres i numer telefonu).
Skrill jest firmą zarejestrowana w Wielkiej Brytanii i informacje te są
wymagane zgodnie z przepisami ustawy Consumer Protection (Distance
Selling) Regulations 2000 Notice oraz ogólnymi przepisami
obowiązującymi w UE.
3. Strona zostanie zweryfikowana i docelowo zaakceptowana w ciągu
maksymalnie 24 godzin. Państawa Opiekun Konta z firmy Skrill
skontaktuje się wtedy z Państwem i potwierdzi, że strona może zostać
zaakceptowana, i że mogą Państwo rejestrować konto.

Jak Zintegrować Skrill

1. Otwórz konto Skrill
Jeżeli nie masz jeszcze konta Skrill
skorzystaj z linku poniżej:
http://www.moneybookers.com/ads/part
ners/pl/?p=przelewy24
Następnie naciśnij na Zarejestruj się

2. Wypełnij formularz rejestracyjny
Krok 1 – Dane firmy
Krok 2- informacja o działalności

Przy polach formularza znajduje się znak „?” najedź na niego myszką aby uzyskać
dodatkowe informacje.

3. Poczekaj na sprawdzenie i
zaakceptowanie
wprowadzonych danych

Po rejestracji zobaczysz ekran z
potwierdzeniem uruchomienia konta
Skrill. W tej chwili wprowadzone
przez Ciebie dane zostaną poddane
weryfikacji, która trwa do 48 godzin.
Możesz już zalogować się do swojego
konta, ale nie jest jeszcze ono
kontem handlowca (nie można
przyjmować wpłat).

4. Ustaw konto do wypłat
Na panelu Moje dane wybierz Konto
bankowe – dodaj

W polu NRB wpisz Numer Rozliczeniowy
Banku (8 cyfr począwszy od trzeciej, np.: 48
1012 1232 4455 6677 5588 0001)
Na kolejnej stronie wprowadź wybierz
właściciela rachunku i pełen numer rachunku.

Po potwierdzeniu konto zostanie dodane. Od tej pory możesz realizować
wypłaty zgromadzonych środków na podane konto.

5. Przygotuj niezbędne dokumenty
Prosimy o zapoznanie się ze Skrill (Moneybookers) Warunki handlowe Załącznik nr 1
W trakcie oczekiwania na sprawdzenie wprowadzonych danych prześlij do
Przelewy24 komplet wymaganych dokumentów:
- wypełniony Formularz Handlowca - Załącznik nr 2
- kolorową kopię dowodu tożsamości (obie strony dokumentu)
- KRS/Wpis do ewidencji, NIP, Regon
Należy pamiętać, iż wymagane są wszystkie wymienione powyżej dokumenty.
W dowolnym czasie, podczas i po weryfikacji, Skrill może poprosić o
dostarczenie dodatkowych informacji.
Dokumenty te należy wysłać w formie elektronicznej
partner@przelewy24.pl oraz malgorzata.sniatala@skrill.com.

na

adres

Dokumenty te są niezbędne do pełnego uruchomienia, aktywacji możliwości
przyjmowania płatności kartami oraz nadania kontu Statusu Handlowca, co
wiąże się z pozbawieniem limitów na transakcje przychodzące i wychodzące.
UMOWA, WARUNKI REZERWY I OPŁATY.
Kiedy powyższe dokumenty zostaną sprawdzone i zaakceptowane, poprosimy
o podpisanie Umowy Skrill z odpowiednią stawką rezerwy.

Pamiętaj, iż konto Skrill ma zabezpieczenia w postaci rezerwy, która

standardowo wynosi 10% na 180 dni. W zależności od modelu biznesowego
rezerwa może zostać odpowiednio zredukowana np. 100% na X dni lub stała
stawka, np. 500 PLN.
Na tym ostatnim, etapie weryfikacji poprosimy o podpisanie i przesłanie:
- podpisanej akceptacji Umowy Skrill, z wpisaną uzgodnioną stawką rezerwy,
razem Warunkami handlowymi
http://www.przelewy24.pl/files/cms/2/Moneybookers-WarunkiAkceptacja.pdf

- formularz handlowca
http://www.przelewy24.pl/files/cms/2/Moneybookers-FormularzHandlowca.pdf

PROCES WERYFIKACJI TRWA OKOŁO 5 DNI ROBOCZYCH.

6. Wybierz słowo podpowiedzi
 Po zalogowaniu po lewej stronie zobaczysz opcję Narzędzia Handlowców
(oznacza to, iż Twoje dane zostały zaakceptowane) – wybierz tę opcję.

 Wprowadź słowo podpowiedzi, które musi być pisane małymi literami,
liczba znaków to TYLKO 10, nie może zawierać znaków specjalnych (np.
@,%,$ itp ). Musi ono być inne niż hasło.

 Kiedy wprowadzisz już słowo podpowiedzi kliknij na “potwierdź” na samym
dole strony.

7. Zaloguj się w panelu administracyjnym Przelewy24
(https://secure.przelewy24.pl/panel):

Z lewego menu wybierz opcję „Moje dane” i w polu Moneybookers Email oraz
Słowo podpowiedzi

Wpisz odpowiednio adres e-mail wykorzystany przy rejestracji w Skrill oraz
wprowadzone w Narzędziach handlowców słowo podpowiedzi.

Gratulujemy! Możesz już akceptować płatności

