bDiscounts
Informacje o Partnerze
PayU SA – operator płatności internetowych działający jako system, który daje możliwość
dokonywania oraz otrzymywania wpłat przez Internet pomiędzy osobami posiadającymi konto email. PayU daje możliwość płacenia przelewem bankowym. Odbiorca wpłaty nie musi posiadać
konta bankowego, aby móc otrzymać pieniądze przez Internet.
Najpopularniejsze polskie metody płatności Pay-BY-Link, w tym PayU Raty oraz PayU Płacę później
Dotarcie nawet do 2,3 miliarda użytkowników
Ponad 300 000 e-sklepów na świecie
Rozpoznawalność w Polsce na poziomie 88 proc. Internautów

Zasada przesyłania i odbierania pieniędzy w systemie PayU:
Rejestracja
Wpłata przelewem za pośrednictwem PayU na konto
PayU potwierdza wpłatę wysyłając e-mail do nadawcy i odbiorcy pieniędzy
Odbiorca aby móc zaakceptować wpłatę i zadysponować pieniędzmi musi być zarejestrowany w systemie PayU
Odbiorca przelewa otrzymane środki na swoje konto bankowe
Oprócz PLN możesz przyjmować wpłaty bezpośrednio w m.in. EUR, USD, GBP nie ponosząc żadnego ryzyka kursowego
PayU ma najwyższą konwersję na rynku
Jesteśmy międzynarodową firmą, oferującą metody płatności dla ponad 360 milionów klientów

bDiscounts
Nowoczesne rozwiązania płatnicze
PayU | Raty
•
•
•

100% online
Zakupy od 300 do 20 000 zł
Decyzja kredytowa nawet w 15 minut

PayU|Płacę później*
•
•
•

Odroczenie płatności do 30 dni
Zakupy od 100 do 20 000 zł
Krótki formularz

*więcej informacji o usłudze na : https://place-pozniej.payu.pl/

Dodatkowe korzyści dla Twojego e-biznesu
•
•
•
•

Gwarancja zapłaty – płatność wpływa na rachunek sklepu przed wydaniem towaru
Wzrost liczby klientów – udostępniając produkty kredytowe, masz szanse dotrzeć do nowych grup konsumentów
Zwiększenie koszyka zakupowego – klient może sobie pozwolić na zakup towarów z wyższej półki cenowej
Zwiększenie konwersji zakupowej – kupujący nie musi płacić z góry

Szybka aktywacja płatności online
Wyślij na adres payu@inkubatory.pl następujące dane:
•
•
•
•
•
•
•

Nazwa startupa
Imię i Nazwisko
Numer telefonu
adres email
opis sprzedawanych produktów/usług
numer subkonta AIP
adres strony www

bDiscounts
Specjalna promocja

VS

Standardowa oferta Payu

dla startupów
Rejestracja

Oferta

50 zł (61,50 z Vat)

Przez 6 miesięcy

Po 6
miesiącach

Przelew
online
PayU |
Płacę
później

1,60%

1,80%

Poniżej 50 000
miesięcznie

Powyżej 50000
miesięcznie

PayU |
Płacę
później

2,5%+0,35 zł 2,2% +0,30 zł

Karta
Płatnicza

0%

Masz pytania?
Pisz śmiało na payu@inkubatory.pl
Pomożemy!

Oferta

199 zł

Przelew
online

Karta
Płatnicza

Raty

Rejestracja

Raty

0%

