
Płatności

  

Płatności w naszym sklepie można dokonać za pomocą serwisów: przelewy24.pl  lub paypal.p
l

  

  

Przelewy24

  

Właścicielem serwisu obsługującego płatności on-line przelewy24 jest firma DialCom24 Sp. z
o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,

  

tel.:+48618475264

  

fax:+48618470838

  

www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl

  

Regulamin transakcji znajduje się na stronie: http://www.przelewy24.pl/cms,37,regulamin.htm

  

  

Mechanizmy Pay-By-Link [źródło: http://www.przelewy24.pl/cms,68,przelewy_bankowe.htm ]
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Płatności

    
    -       
    -  mTRANSFER jeżeli jesteś klientem MBanku to sposób na łatwą realizację płatności przez
Internet - za pomocą przelewu z rachunku w mBanku.

  
    -  Jeśli posiadasz konto w BZ WBK z aktywnymi usługami bankowości elektronicznej
BZWBK24, z systemu płatności internetowych  Przelew24 możesz korzystać natychmiast.

  
    -  MultiTransfer to usługa ułatwiająca realizację płatności przez Internet, za pomocą
przelewu z rachunku w MultiBanku.

  
    -  Płacę z Inteligo to wygodna usługa dla posiadaczy Konta Inteligo. Przelew dokonywany
jest natychmiast w momencie złożenia zlecenia. Mechanizm sam wypełni za ciebie przelew
danymi odbiorcy, dzięki czemu nie musisz ręcznie wypełniać formularza zlecenia.

  
    -  Jeżeli posiadasz rachunek w PKO Banku Polskim i masz do niego dostęp za
pośrednictwem serwisu internetowego iPKO, możesz wykonać bezpieczny, szybki przelew
korzystając z usługi  Płacę z iPKO. 

  
    -  PRZELEW z BPH to wygodna i bezpieczna forma płatności internetowych przeznaczona
dla Klientów Banku BPH korzystających z Systemu Internetowego Sez@m. 

  
    -  Płać z Nordea jest usługą ułatwiającą realizację płatności przez internet, za pomocą
przelewu z rachunku w Nordea Bank Polska, dostępną zarówno dla posiadaczy rachunków
osobistych, jak również dla klientów korzystających z pakietu eFirma i eFirma Plus.

Księgowanie płatności dokonanych w systemie "Płać z Nordea" odbywa się on-line
następujących terminach: 

wtorek - piątek od 6:00 do 20:00
od soboty od 6.00 do poniedziałku do godz. 20:00

Przelewy poza tymi terminami "docierają" na docelowe konto do godz. 7:00 rano
następnego dnia roboczego.

Przelewy wykonane w piątek od godz. 20:00 do poniedziałku, do godz. 20:00 są
realizowane z datą poniedziałkową. Płatności dokonane od poniedziałku do czwartku w
godzinach 20:00 - 6:00 są realizowane z datą następnego dnia roboczego.   

    
    -  BankBrowser to nasze najnowsze narzędzie do wspomagania wykonywania płatności
internetowych. Jest to przeglądarka internetowych stron bankowych działająca na
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podobieństwo przeglądarki Internet Explorer. Jednak przy pomocy przeglądarki BankBrowser
uzyskujemy na stronach bankowych dodatkowe efekty, takie jak przekazanie danych do
formularza przelewu oraz możliwość wysłania potwierdzenia wykonanego przelewu do serwisu 
Przelewy
24

  
    -  Płacę z Alior Bankiem to przeznaczona dla osób dokonujących zakupów przez Internet,
funkcjonalność polegająca na błyskawicznym przelaniu pieniędzy z Twojego rachunku lub karty
kredytowej na konto sklepu. Twój zakup realizowany jest szybciej, bo pieniądze trafiają na
konto sklepu w momencie wykonywania przelewu - dzięki temu sklep może od razu wysłać do
Ciebie zamówiony towar. Dodatkowo wykonanie przelewu jest bardzo proste, gdyż dane
odbiorcy, kwota oraz tytuł przelewu wypełniane się automatycznie. Operację zatwierdzasz tak,
jak tradycyjny przelew - kodem SMS lub hasłem do klucza elektronicznego (opcja dla
firm).Płacę z Alior Bankiem to przeznaczona dla osób dokonujących zakupów przez Internet,
funkcjonalność polegająca na błyskawicznym przelaniu pieniędzy z Twojego rachunku lub karty
kredytowej na konto odbiorcy. Twój zakup realizowany jest szybciej, bo pieniądze trafiają na
konto sklepu w momencie wykonywania przelewu - dzięki temu sklep może od razu wysłać do
Ciebie zamówiony towar. Dodatkowo wykonanie przelewu jest bardzo proste, gdyż dane
odbiorcy, kwota oraz tytuł przelewu wypełniane się automatycznie. Operację zatwierdzasz tak,
jak tradycyjny przelew - kodem SMS lub hasłem do klucza elektronicznego (opcja dla firm).

  
    -  Millennium - Płatności Internetowe to natychmiastowe przelewy z banku Millennium. Po
zalgoowaniu użytkownik otrzyma wypełniony formularz przelewu, który wystarczy potwierdzić.
Natychmiast po zatwierdzeniu przelewu informacja o wpłacie trafia do odbiorcy i może on
przystąpić do realizacji zamówienia.

  
    -  Pekao24Przelew - o usługa, za pomocą której bezpiecznie, szybko i wygodnie zapłacisz
za zakupy w Internecie. Dzięki Pekao24Przelew dokonasz płatności bezpośrednio ze swojego
rachunku. Wystarczy, że posiadasz Eurokonto w  Banku Pekao z dostępem do usługi Pekao24.
Zrealizowana płatność będzie widoczna w historii rachunku, z którego została wykonana.
 

  Pozostałe banki obsługiwane przez Przelewy24
    
    -  Bank ING  
    -  KredytBank  
    -  InvestBank  
    -  Lukas Bank  
    -  Bank Pekao S.A.  
    -  Bank BGŻ  
    -  Bank Ochrony Środowiska  
    -  Citi Handlowy  
    -  Deutsche Bank  
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    -  BNP Paribas Bank  
    -  Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB  
    -  Euro Bank  
    -  Raiffeisen Bank  
    -  Bank Pocztowy  
    -  GetIn Bank  
    -  Volkswagen Bank  
    -  Polbank  
    -  FM Bank  
    -  MeritumBank  
    -  HSBC Bank Polska  

    

  

  

  

  

PayPal

  

PayPal to firma udostępniająca płatności on-line. Proste i wygodne transakcje w tym systemie
są znane na całym świecie.

  

Aby zapłacić za produkty poprzez PayPal należy w metodach płatności wybrać pozycję
przelewy24 zlokalizowaną po prawej stronie a następnie z dostępnych ikon banków i sposobów
płatności wybrać ikonę PayPal.

  

Regulamin płatności znajduje się na następującej witrynie: https://www.paypal.com/pl
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Jeżeli pojawią się wątpliwości prosimy o kontakt z obsługą sklepu. mail:

  

biuro@itmega.pl lub tel: +48 696-058-314

  

  

Zapraszamy do bezpiecznych zakupów, 

  

zespół itmega.pl

  

 5 / 5


