bDiscounts
Informacje o Partnerze Dotpay:
Dotpay S.A.jako Instytucja Płatnicza, zajmuje się obsługą e-płatności dla sklepów i serwisów
internetowych. Dotpay oferuje kompleksową obsługę różnych form płatności (automatyczne
przelewy transferowe, obsługa wpłat dowolnym przelewem bankowym i przekazem
pocztowym, a także płatności ratalne).

Korzyści dla startupów AIP:
obsługa największej ilości kanałów płatności w tym aż 20 kanałów e-transferowych i 2 nowoczesnych kanałów mobilnych:
Płacę z IKO oraz PeoPay
najbardziej zautomatyzowany i komfortowy dla Kupującego proces płatności
darmowy kanał płatności ratalnych – E-Rata z Dotpay,
bardzo niskie stawki prowizyjne, brak dodatkowych opłat stałych,
darmowa, nielimitowana liczba wypłat,
darmowe wsparcie Biura Obsługi Klienta oraz Działu Technicznego,
stała indywidualna opieka handlowa,
dostęp do panelu merchanta umożliwiającego zarządzanie transakcjami a także możliwość integracji przez API,
zaawansowany system raportowania przychodzących oraz wypłacanych transakcji,
możliwość wdrożenia na życzenie Klienta szeregu dodatkowych funkcjonalności upraszczających proces płatności i
wpływających na wzrost konwersji
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Cennik usług dla startupów AIP:
Kanał płatności
Przelewy elektroniczne, przekazy i przelewy bankowe
E-Transfery (2)
E-rata - raty z dotpay
Ukash
PayPal
Opłata za wydanie zlecenia wypłaty środków
Jednorazowa opłata aktywacyjna
Opłata abonamentowa
Opłata za reklamację (charge back)

Maksymalna prowizja od kwoty transakcji
1,0% (*)
1,9 % (*)
0,00%
7,0 % (*)
0,0 % (**)
0 zł (***)
10 zł
0 zł
100 zł

(*) nie mniej niż 0,3 PLN
(**) plus opłaty PayPal (Europe) S.à r.l., naliczane bezpośrednio przez PayPal (Europe) S.à r.l.
(***) w przypadku wypłaty środków na konto w banku poza terenem Polski lub konto prowadzone w walucie innej niż PLN, koszty przelewu
ponosi Akceptant
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Jak skorzystać z usługi?
Wszystkie firmy działające w ramach AIP, chcące uzyskać dostęp do dotpay.pl powinny wysłać na adres: contracts@inkubatory.pl maila
zatytułowanego wniosek o dostęp do dotpay, zawierającego:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

imię i nazwisko użytkownika
nazwę startupu
e-mail
telefon
adres url
opis oferowanych produktów/usług/świadczeń

Z uwagi na konieczność przesyłania do dotpay dokumentacji zgłoszeniowej w formie papierowej, proces uzyskiwania dostępu może
zająć maksymalnie 10 dni roboczych.

