KROK W STRONĘ
OMNICHANNEL
OFERTA TERMINALI POS

PROGRAM „POLSKA BEZGOTÓWKOWA”
eCard S.A. jest uczestnikiem Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego – wspólnej inicjatywy banków (wydawców kart),
agentów rozliczeniowych, organizacji płatniczych, przy udziale Związku Banków Polskich oraz sektora publicznego. Celem jest
upowszechnienie płatności bezgotówkowych dla obywateli poprzez zrównanie ich dostępności z płatnościami gotówkowymi,
obejmujące wsparcie rozwoju sieci akceptacji w Polsce.
Dla podmiotów, które w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy z Agentem rozliczeniowym na akceptację instrumentów
płatniczych opartych o kartę nie przyjmowały płatności kartami płatniczymi istnieje możliwość obsługi w ramach programu
„Polska bezgotówkowa”.
Zakwalifikowane do Programu podmioty korzystają z preferencyjnych warunków w postaci:
•

zwolnienia z ponoszenia opłat dzierżawnych za max. 3 Zestawy POS w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania
umowy,

•

zwolnienia z ponoszenia opłat prowizyjnych od transakcji kartowych w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania
umowy – do kwoty zrealizowanych transakcji na terminalach POS nie wyższej niż 100 000 zł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

OFEROWANE TERMINALE POS

Terminal Ingenico serii iCT250

Terminal Ingenico serii IWL250 CL

DANE TECHNICZNE I FUNKCJONALNOŚĆ




Łącze Ethernet lub GPRS w zależności od wybranego modelu – ruch szyfrowany protokołem SSL na poziomie Terminala.
Transakcje realizowane za pośrednictwem terminala: sprzedaż, unieważnienie, zwrot, cashback.
Transakcje kartami w trybie zbliżeniowym (standard PayPass oraz PayWave).

TERMINALE INGENICO SERII iCT250

Terminale Ingenico iCT250 to niezawodne i wszechstronne rozwiązanie
wspierające rozwój Twojej firmy.
Terminale stacjonarne Ingenico posiadają wbudowany czytnik
zbliżeniowy. Pozwala on na szybkie przyjmowanie płatności również za
pomocą telefonów komórkowych wyposażonych w moduł NFC.
Terminale Ingenico serii ICT250 korzystają z łączności ETH.
Kompaktowy rozmiar pozwala na oszczędność miejsca przy kasie.

TERMINAL STACJONARNY INGENICO iCT250 EM
Terminal Stacjonarny Ingenico iCT250 EM to sprawdzone rozwiązanie, które łączy w sobie wydajność, bezpieczeństwo,
niezawodność i łatwość obsługi.

Terminal pozwala na wygodne, szybkie i niezawodne przetwarzanie transakcji z wykorzystaniem połączenia internetowego.
Spełniając najwyższe standardy bezpieczeństwa PCI PED umożliwia akceptację kart z paskiem magnetycznym, chipowych
i zbliżeniowych i jest idealnym rozwiązaniem dla firm realizujących płatności przy stanowisku kasowym.

PAKIET KORZYŚCI iCT220 EM (Internet)
•

Wykorzystuje łączność internetową, co gwarantuje szybką autoryzację.

•

Szybki modem internetowy zapewnia przetwarzanie płatności bez ponoszenia
kosztów dedykowanej linii telefonicznej.

•

Pełne bezpieczeństwo - szyfrowanie transakcji za pomocą protokołu SSL.

BEZPRZEWODOWY TERMINAL INGENICO IWL250 CL
Terminal iWL250 korzysta z łączności bezprzewodowej GPRS. Dodatkowo posiada wbudowany czytnik kart
zbliżeniowych.
Terminal
pozwala
na
przyjmowanie
płatności
w
dowolnym
miejscu,
np. przy stoliku w restauracji. Wyjątkowo wydajna bateria ma wystarczająco dużą pojemność aby kontynuować
sprzedaż przez cały dzień.
Terminal Ingenico iWL250 jest najlżejszym i najmniejszym z terminali dostępnych na rynku. Wybierając to
rozwiązanie zyskujesz możliwość przetwarzania transakcji przy użyciu kart kredytowych i debetowych, transakcji
zbliżeniowych również za pomocą telefonów komórkowych wyposażonych w moduł NFC.

PAKIET KORZYŚCI
•

Szybki i wygodny sposób akceptowania płatności wszędzie gdzie jest taka potrzeba.

•

Pełne bezpieczeństwo - szyfrowanie transakcji za pomocą protokołu SSL.

•

Kompaktowy rozmiar pozwala na łatwe przenoszenie.

•

Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych pozwala na szybkie przyjmowanie płatności również
poprzez rozwiązania mobilne (smartphone NFC).

•

Wydajna bateria.

•

Wygodna ładowarka.

WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE WSPÓŁPRACY
BIEŻĄCA OBSŁUGA
•

Telefoniczne Centrum Wsparcia Akceptantów dostępne 24/h.

•

Dedykowany Opiekun Biznesowo / Operacyjny – kontakt telefoniczny, mailowy i bezpośredni.

•

Zamówienie dodatkowych terminali może odbywać się w formie mailowej lub pisemnej (Aneks).

INSTALACJA I SERWIS
•

Instalacja w placówkach Akceptanta według ustalonego wspólnie harmonogramu.

•

Natychmiastowa reakcja na zgłoszenie awarii poprzez Telefoniczne Centrum Wsparcia Akceptantów.

•

Usunięcie awarii – w ciągu 48 h od momentu jej zgłoszenia.

PEŁNA KONTROLA NAD ROZLICZENIAMI
NALICZANIE OPŁAT, REALIZACJA PRZELEWÓW, FAKTUROWANIE I RAPORTOWANIE
•

Przelew kwot netto (po potraceniu prowizji i opłat) od transakcji kartowych na wskazany rachunek bankowy,
wykonywany jest w ciągu 2 dni roboczych od daty tzw. „Zamknięcia dnia” - realizowanego do godziny 23:00.

•

Opłaty dzierżawne za terminale i prowizja od zrealizowanych transakcji potrącane są na bieżąco

z realizowanych transakcji. Zbiorcze faktury VAT wystawiane są w następnym miesiącu po miesiącu
rozliczeniowym.
•

Zestawienie transakcji i faktury dostępne są na bieżąco z poziomu panelu administracyjnego.

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Biuro eCard:

Telefon
+48 22 493 44 09

Ul. Czackiego 7/9/11,
00-043 Warszawa

E-Mail
terminalepos@ecard.pl
Biuro Dotpay:
Ul. Wielicka 72,
30-552 Kraków

www.dotpay.pl / www.ecard.pl

