Dowiedz się jak...

Podręcznik użytkownika
terminali płatniczych Planet Pay

Podstawowe informacje
Zawartość zestawu
1. Terminal POS wyposażony w rolkę papieru do wydruku potwierdzenia transakcji, drukowania dziennych raportów i kodów GSM
2. Zasilacz wraz z przewodem
3. PIN Pad (urządzenie do wprowadzania kodu PIN oraz odczytu
kart zbliżeniowych dedykowane dla terminali stacjonarnych)
wraz z przewodem umożliwiającym podłączenie do terminala.
4. Stacja ładująca (w zależności od rodzaju terminala) urządzenie
przeznaczone do ładowania terminala mobilnego. Dostępna
dla Branży Hotelarskiej/Restauracji lub w przypadku
wcześniejszego zamówienia przez Akceptanta.
5. Karta SIM (w zależności od rodzaju terminala)
6. Zestaw naklejek informujący Klientów o możliwości akceptacji
kart płatniczych w punkcie handlowo-usługowym oraz że dany
punkt jest uczestnikiem Programu Polska Bezgotówkowa.

7. Archiwizacja dokumentów
Wydawca karty ma prawo zażądać potwierdzenia dokonania
transakcji. Akceptant jest zobligowany do niezwłocznego przekazania
potwierdzenia dokonania transakcji, na każde wezwanie Planet Pay.
Zeskanowany, czytelny dokument należy wysłać za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: pos@planetpay.pl. Potwierdzenie
transakcji należy przechowywać przez 13 miesięcy od dnia transakcji,
również w przypadku zakończenia Umowy.

Podejrzane transakcje
– kod 10
Skontaktuj się z nami pod numerem
telefonu: 801 50 80 50 gdy:
•

posiadacz karty
zachowuje się podejrzanie,

•

transakcja dokonywana przez
posiadacza karty przebiega
podejrzanie.

UWAGA! Stacja dokująca
służy do ładowania terminala
w sposób bezpieczny. Można używać
dostarczonej ładowarki w celu
bezpośredniego ładowania terminala.
UWAGA! Należy używać wyłącznie
ładowarek dostarczonych wraz
z terminalem.
UWAGA! Nie powinno dopuszczać
się do rozładowania baterii terminala
poniżej 25%. Terminal z niskim
poziomem baterii może mieć problemy
z drukowaniem i połączeniami.

Wskazówka! Papier, na którym
drukowane są potwierdzenia jest
podatny na temperaturę i światło,
aby zapobiec jego wyblaknięciu
potwierdzenia należy przechowywać
w zaciemnionym i chłodnym miejscu.

Dzwoniąc należy:
• mieć przy sobie kartę płatniczą Klienta,
• rozpocząć rozmowę z konsultantem
od słów: „dzwonię w sprawie
autoryzacji, kod 10”,

• poinformować posiadacza karty,
że to rutynowa weryfikacja
bezpieczeństwa transakcji,

• podać konsultantowi numer klienta,
TID – identyfikator terminala lub MIDidentyfikator sprzedawcy (znajdziesz
je na terminalu i wydruku potwierdzenia
transakcji) oraz podstawowe dane
• wykonywać wszelkie polecenia przekadotyczące transakcji.
zywane przez pracownika Planet Pay,
• spokojnym tonem odpowiadać
na wszystkie pytania zadane przez
specjalnie przeszkolonego pracownika,

Terminale Planet Pay
Terminal
mobilny

1. Przyciski nawigacyjne
Służą do wyboru funkcji
na wyświetlaczu terminala

3

5

2

1

2. Klawisze numeryczne
Dzięki nim wprowadzisz dane
oraz w łatwy sposób zaakceptujesz
lub anulujesz transakcję
3. Czytnik kart zbliżeniowych
Wystarczy przyłożyć kartę do wyświetlacza
4. Czytnik kart chipowych
Obsługuje karty z mikroprocesorem

Terminal
stacjonarny

5. Czytnik paska magnetycznego
W nim odczytasz kartę wyposażoną
tylko w pasek magnetyczny

3

6. Klawisze numeryczne PIN Pada
Służą do wprowadzenia kodu PIN
1

7. Klawisze wyboru
Klient może wygodnie zaakceptować
lub anulować transakcję

2

4

PIN pad

3

6

7

Ta sekcja dotyczy Cię tylko,
jeżeli otrzymałeś terminal
do samodzielnej instalacji

Instrukcja
instalacji terminala
Drogi Akceptancie, otrzymane urządzenie jest zablokowane.
W celu odblokowania należy skontaktować się z infolinią
Planet Pay. Infolinia dostępna 24h/7 dni w tygodniu.

1. Zawartość opakowania
W skład zestawu wchodzi:
Terminal
Stacja ładująca* (dotyczy VERIFONE V240m)
PINPAD, kabel łączący z terminalem
(dotyczy modeli terminali stacjonarnych Engage i Ingenico),

podstawka i osłonka PIN PADA
(dotyczy modeli terminali stacjonarnych Engage).

801 50 80 50 wewn. 3
Akceptant zobowiązany jest do oznaczenia
punktu handlowo-usługowego w widocznym
miejscu np. drzwi wejściowe, stanowisko
kasowe, otrzymanym kompletem naklejek:
Organizacji Płatniczych i/lub Programu Polska
Bezgotówkowa oraz pozostałymi naklejkami
dotyczącymi oferowanych usług.
Naklejki Programu Polska Bezgotówkowa
dotyczą wyłącznie Akceptantów, którzy
przystąpili do Programu.

Karta SIM
Zasilacz
Rolki papieru
Komplet dwustronnych naklejek do oznaczenia
punktu handlowo-usługowego

* opcja dostępna dla branży hotelarskiej/restauracji
lub w przypadku wcześniejszego zamówienia przez
Akceptanta dla wybranego modelu przenośnego
Pamiętaj, aby sprawdzić kompletności zestawu.

Zestaw marketingowy

2. Podłączenie terminala
Po rozpakowaniu terminala, należy podłączyć go do źródła
zasilania. Terminal można naładować na dwa sposoby:
W skład zestawu wchodzi:

1

Kładąc terminal na stację ładującą,
do której został podłączony zasilacz.

2

Podłączając zasilacz
bezpośrednio
do gniazda
terminala.

3. Uruchomienie terminala
Aby WŁĄCZYĆ terminal należy przez kilka
sekund przytrzymać bądź nacisnąć zielony
przycisk. Terminal uruchamia się również
samoistnie po podłączeniu do źródła
zasilania.

Aby WYŁĄCZYĆ terminal należy
odłączyć go od zasilania i przez
kilka sekund przytrzymać:
• czerwony przycisk Cancel (dotyczy modeli VERIFONE EVO)
• lub SHUTDOWN (dotyczy modeli VERIFONE ENGAGE)
• lub przycisk z kropką + żółty przycisk

Nie należy dopuszczać do rozładowania się baterii
terminala poniżej 25%. Terminal z niskim poziomem
baterii może mieć problemy z drukowaniem
i połączeniami.

(dotyczy modeli INGENICO)

Urządzenie musi wcześniej zostać odłączone
od źródła zasilania.

4. Wymiana papieru w terminalu
Gdy na papierze pojawią się barwne paski sygnalizujące koniec
rolki, należy założyć nową rolkę papieru w sposób opisany poniżej.
Należy stosować papier do drukarek termicznych w rolkach
o szerokości 57 mm i maksymalnej średnicy 40 mm.
1

2

1

Delikatnie odciągnij
ku górze, a następnie
do tyłu klapkę drukarki.

2

Usuń pozostałości
zużytej rolki z komory
papieru, następnie zdejmij
opakowanie papieru i rozwiń
około 10 cm papieru. Umieść
rolkę w komorze drukarki.

5. Uruchomienie aplikacji
Aplikacja płatnicza na terminalu uruchamiana jest
automatycznie po włączeniu urządzenia.

3

Zamknij klapkę drukarki
i oderwij wystający kawałek
papieru. Terminal jest gotowy
do pracy.

Pełna instrukcja obsługi terminala
dostępna jest na stronie:
www.planetpay.pl/dokumenty

Akceptacja kart płatniczych
Jakie rodzaje płatności mogę przyjmować?
Terminale Planet Pay pozwalają na akceptację wszystkich kart Visa
i Mastercard wyposażonych w pasek magnetyczny, mikroprocesor
(karty chipowe) oraz kart zbliżeniowych (korzystających z łączności
za pomocą anteny radiowej). Płatność poszczególnymi
kartami płatniczymi wymaga użycia odpowiedniego czytnika.
Dodatkowo terminale pozwalają na akceptację zbliżeniowych
płatności mobilnych z wykorzystaniem telefonu komórkowego/
smartfona/smartwatcha lub innego urządzenia, na którym
zostało zainstalowane oprogramowanie umożliwiające płatności
mobilne – ApplePay, GooglePay, BLIK czy moduł NFC.

Karta stykowa
z mikroprocesorem

Opis najważniejszych
przycisków
CANCEL

Anulowanie transakcji

Karta zbliżeniowa

Wskazówka! Jeśli karta posiada
zarówno chip jak i pasek magnetyczny,
zawsze w pierwszej kolejności należy
użyć czytnika chipowego.

Karta z paskiem
magnetycznym

Wskazówka! Do wyboru funkcji na terminalu możemy użyć klawiatury
numerycznej, wciskając klawisz odpowiadający numerowi na wyświetlaczu.

CLEAR

Kasowanie np. błędnie
wprowadzonej kwoty bez
konieczności rozpoczynania
transakcji od początku

ENTER
XXX

Przyjmowanie płatności

Wskazówka! Często sprzedaż ustawiana
jest jako transakcja domyślna.

Standardowy przebieg płatności

1

Transakcja Sprzedaż
ustawiona jest domyślenie
na ekranie początkowym.
Należy wprowadzić kwotę
i zaakceptować ją klawiszem
ENTER.

2

SPRZEDAŻ

WPROWADŹ / ZBLIŻ KARTĘ

50,11 PLN

4

Terminal połączy się z centrum
autoryzacyjnym. Jeśli wprowadzony
kod PIN jest poprawny na ekranie
terminala pojawi się komunikat
„Transakcja zaakceptowana” oraz
kod autoryzacji.

Po wprowadzeniu kwoty
transakcji kasjer zostanie
poproszony o wprowadzenie
karty. Należy ją wprowadzić
do odpowiedniego czytnika.
W przypadku płatności
zbliżeniowej Klient nie musi
przekazywać karty kasjerowi.

50,11 PLN

5

Terminal czeka
z wydrukowaniem
kopii dla Klienta, aż
do momentu, gdy kasjer
potwierdzi oderwanie
paragonu.

TRANSAKCJA ZAAKCEPTOWANA

Autoryzacja

DRUKOWAĆ KOPIĘ?

11111111
NIE

TAK

3

Wprowadź pozostałe
cyfry kwoty i zatwierdź
ją zielonym klawiszem
ENTER (OK).

PODAJ PIN

****

UWAGA! Obecnie są wydawane
karty które nie zawierają miejsca
na podpis i w tym przypadku podpis
nie jest wymagany. Niemniej jednak
w przypadku podania przez Klienta
karty na podpis, to po wprowadzeniu
kwoty transakcji kasjer zostanie
poproszony o wprowadzenie
karty. Należy ją wprowadzić
do odpowiedniego czytnika chipowego
lub magnetycznego. Na paragonie
wydrukowanym przez terminal Klient
musi złożyć podpis w wyznaczonym
miejscu, który kasjer ma obowiązek
zweryfikować z podpisem
umieszczonym na karcie Klienta.
W przypadku pomyślnej weryfikacji
należy zachować podpisane
potwierdzenie przez Klienta. Kopię
wydrukowaną przez terminal należy
przekazać Klientowi.

Przyjmowanie płatności - BLIK
Przebieg płatności mobilnej BLIK

1

Transakcja Sprzedaż
ustawiona jest domyślenie
na ekranie początkowym.
Należy wprowadzić kwotę
i zaakceptować ją klawiszem
ENTER.

2

SPRZEDAŻ

Po zatwierdzeniu kwoty transakcji
aplikacja wyświetli ekran
wprowadzania karty, na którym
w prawym dolnym rogu znajduje
się przycisk BLIK.

WPROWADŹ / ZBLIŻ KARTĘ

50,11 PLN

50,11 PLN
BLIK

4

Terminal połączy się z centrum
autoryzacyjnym. Jeśli wprowadzony
kod BLIK jest poprawny na ekranie
terminala pojawi się komunikat
„Transakcja zaakceptowana” oraz
kod autoryzacji.

5

Terminal czeka
z wydrukowaniem
kopii dla Klienta, aż
do momentu, gdy kasjer
potwierdzi oderwanie
paragonu.

TRANSAKCJA ZAAKCEPTOWANA

Autoryzacja

DRUKOWAĆ KOPIĘ?

11111111
NIE

TAK

BLIK umożliwia użytkownikom smartfonów
dokonywanie płatności w sklepach.
Finalizacja transakcji jest bardzo prosta
do przeprowadzenia, bo wystarczy
wygenerować w aplikacji mobilnej banku
kod BLIK i wprowadzić go na terminalu.

3

Po wciśnięciu BLIK Klient
powinien podać (lub
samodzielnie wprowadzić)
kod BLIK i zatwierdzić
klawiszem ENTER.

WPROWADŹ KOD BLIK

123456

Transakcja zwrotu

1

Aby wykonać transakcję
Zwrotu należy wybrać
w menu głównym opcję
Transakcje

Transakcję Zwrot wykonuje się w sytuacji, kiedy
Klient dokona zwrotu towaru, za który zapłacił kartą
płatniczą, a unieważnienie oryginalnej transakcji
Sprzedaży nie jest już możliwe (oryginalna transakcja
została już wysłana do rozliczenia). Zwrot musi być
wykonywany na tę samą kartę, która wcześniej była
użyta podczas transakcji Sprzedaży.

2

Następnie wybrać Zwrot

3

Należy wprowadzić
hasło administratora.
Hasło przekazywane jest
podczas instalacji terminala

ZWROT

4

1. Transakcja domyślna

1. Preautoryzacja

2. Transakcje

2. Zwrot

3. Administracja

3. Prepaid GSM

Następnie wprowadzić
kwotę zwrotu I użyć karty

5

Podaj hasło administratora

****

Terminal wydrukuje
potwierdzenie z miejscem
podpisu Klienta i wyświetli
pytanie o zgodność
podpisu.

6

W zależności od zgodności
podpisu należy wybrać
odpowiednią opcję

ZWROT

ZWROT

ZWROT

Wprowadź kartę

DRUKOWANIE

Podpis zgodny?

15,00 PLN
NIE

TAK

Transakcja
CASH BACK

1

Aby wykonać transakcję Cash
Back należy wybrać w menu
głównym opcję Transakcje

Cash Back (inaczej Sprzedaż z wypłatą) to transakcja
polegająca na jednoczesnym wykonaniu transakcji
„Sprzedaż” i wypłacie Klientowi gotówki w określonej
przez niego kwocie. Cała kwota transakcji jest
pobierana z konta Klienta. Niemożliwe jest jednoczesne
wykonanie transakcji Cash Back i DCC

2

Następnie wybrać
Cash Back

3

Należy wprowadzić
kwotę

CASH BACK

4

4. Transakcja domyślna

4. Preautoryzacja

5. Transakcje

5. Cash Back

6. Administracja

6. Zwrot

Należy wprowadzić/
zbliżyć kartę

5

Aplikacja weryfikuje
czy należy podać numer
PIN dla danej karty oraz
transakcji. Jeśli tak, Klient
powinien wprowadzić
kod PIN na terminalu lub
PIN Padzie w zależności
od urządzenia.

Wprowadź kwotę

170,00 PLN

6

Terminal czeka
z wydrukowaniem kopii
dla Klienta, do momentu,
gdy kasjer potwierdzi
oderwanie paragonu.
Po potwierdzeniu
nastąpi drukowanie kopii
dla Klienta

CASH BACK

CASH BACK

CASH BACK

Wprowadź kartę

Wprowadź PIN

Kopia dla Klienta?

170,00 PLN

****
TAK

Transakcja
Unieważnienia

1

Aby wykonać transakcję
Unieważnienia należy wybrać
w menu głównym opcję Transakcje

Unieważnienie polega na anulowaniu (wycofaniu)
zaakceptowanej transakcji Sprzedaży lub Cash Back,
która nie została jeszcze wysłana do rozliczenia (czyli
w praktyce – która została wykonana tego samego
dnia). Unieważnienie transakcji innych niż Sprzedaż lub
Cash Back jest niemożliwe.

2

3

Następnie wybrać
Unieważnienie

Należy podać numer
rachunku

UNIEWAŻNIENIE

4

4. Transakcja domyślna

1. Cash Back

5. Transakcje

2. Unieważnienie

6. Administracja

3. Kopia wydruku

Następnie proszę
wprowadzić kwotę
unieważnienia

5

Podaj numer rachunku

12569088****

Komunikat potwierdzający
unieważnienie

UNIEWAŻNIENIE

UNIEWAŻNIENIE

UNIEWAŻNIENIE

Wprowadź kwotę

Transakcja unieważniona

Kopia dla Klienta?

170,00 PLN
TAK

UWAGA! W przypadku unieważnienia transakcji Cash Back należy pamiętać,
aby przyjąć od Klienta również gotówkę, jeśli została mu wcześniej wypłacona.

Usługa przewalutowania DCC
Czym jest DCC?
DCC czyli Dynamic Currency Conversion to nowoczesna usługa
pozwalająca na dokonywanie płatności w walucie karty. Podczas
realizacji transakcji w punkcie handlowo-usługowym posiadacz karty
ma możliwość wyboru waluty transakcji w PLN bądź w walucie karty.

Wszystkie dostępne waluty:
https://www.mbank.pl/serwisekonomiczny/kursy-walut/kurswymiany-waluty-obce.html

Dostępne waluty
Usługa DCC dostępna jest dla kart systemu płatniczego VISA oraz
Mastercard dla poniższych walut (poniżej te najbardziej popularne):

USD dolar amerykański

GBP funt brytyjski

RUB rubel rosyjski

SEK

EUR

CHF

CZK

DKK korona duńska

euro

frank szwajcarski

Przebieg transakcji

1

Akceptant wprowadza
kwotę w walucie PLN.

2

Ekran z wprowadzoną
kwotą

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ

KWOTA

KWOTA

0,00 PLN

170,00 PLN

korona czeska

korona szwedzka

3a

Po otrzymaniu pozytywnej
odpowiedzi o zakwalifikowaniu
karty do transakcji DCC,
terminal drukuje informacje
o kwocie transakcji w PLN oraz
kwocie w walucie karty, kursie
wymiany walut oraz wysokości
marży. Akceptant przekazuje
wydruk posiadaczowi karty.

3b

Oferta DCC prezentowana jest
posiadaczowi karty na terminalu
i/lub na zewnętrznym PIN
Padzie, posiadacz karty
klikając decyduje czy wybiera
transakcję w PLN czy np. EUR.
Ekran i wydruk następują
jednocześnie.

DCC QUOTE

TOTAL:

PLN 170,00

4

Posiadacz karty
wprowadza PIN.

EXCHANGE RATE
1 PLN = 0,24242 EUR

EUR 12,33

PLN 6,00
EUR 3,84

Podaj PIN

EXCHANGE RATE:
1PLN = 0,242424EUR
COMMISSION:

EUR 0,50

FEE/MARK-UP: 3.50%

TRANSACTION AMOUNT:

****

EUR 41,30
PLN

EUR

This Currency Conversion is provided by ...
Exchange Rate is based on

...

as

at 22.03.2021

22.03.2021

5

10.08

1.211

Transakcja potwierdzona
kodem PIN.

TOTAL:

EUR 31,70

6

Potwierdzenie transakcji
sorzedaży dla posiadacza karty.

Jan Kowalski Marszałkowska 1
00-630 Warszawa

STAN: 000018
AUTHORIZATION:

POS ID: 40000002
MID: 401000000000

123456 (1)16: 21: 15

TRANACTION
APPROVED
RNN: 732109324998

RECEIPT NO. : 0010

AUTH CODE: HOSTOK

(90)(1)

VISA
4444(16)

SALE:

PIN VERIFIED
22.03.2021

PLN 130,00

Exchange Rate:
1PLN = 0,242424EUR

10.08
COMMISSION:

EUR 0,50

Kwota w PLN
Kurs wymiany walut

FEE/MARK-UP: 3.50%
SEE REFUND POLICY
PLEASE RETAIN THIS RECEIPT

TOTAL:

EUR 31,70

Kwota w walucie karty

Usługa
doładowania GSM

1

Aby wykonać transakcję Prepaid
GSM należy wybrać w menu
głównym opcję Transakcje.

Aplikacja umożliwia sprzedaż kodów prepaid –
doładowań telefonicznych, najbardziej popularnych
dostawców usług telekomunikacyjnych.

2

Następnie z listy
transakcji wybrać
Prepaid GSM.

4. Transakcja domyślna

1. Preautoryzacja

5. Transakcje

2. Prepaid GSM

3

Wybrać z listy
odpowiedniego
operatora

1. Orange
2. Play
3. Plus

6. Administracja

4

Akceptant wybiera wartość
doładowania wskazaną
przez Klienta

5. 5 PLN
6. 10 PLN
7. 25 PLN
8. 30 PLN

3. Zwrot

5

4. T-Mobile

Po zatwierdzeniu wybranej
wartości należy wprowadzić
lub zbliżyć kartę celem
autoryzacji transakcji

PREPAID GSM

KWOTA

10,00 PLN

6

Terminal łączy
się z centrum
autoryzacyjnym

PREPAID GSM

Transakcja
zaakceptowana

Akceptacja
kart płatniczych
Rozliczenie terminala
Operacja rozliczenia powinna być wykonywana codziennie.
Jest ona wykonywana automatycznie w porze ustalanej zdalnie
przez centrum rozliczeniowe (zwykle w nocy). Można jednak
wykonać ją ręcznie. Terminal nawiązuje połączenie z centrum
rozliczeniowym i wysyła do niego podsumowania wszystkich
transakcji. W odpowiedzi centrum rozliczeniowe przysyła komunikat
informujący o tym, czy transakcje zostały zestawione poprawnie
(komunikat „ZGODNOŚĆ Z HOSTEM”) bądź niepoprawnie (komunikat
„BRAK ZGODNOŚCI”). Po poprawnym rozliczeniu historia transakcji
jest usuwana z terminala.
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1. Transakcja domyślna
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1. Zwrot

2. Transakcje

2. Rozliczenie

3. Administracja

3. Raport

4. Serwis

4. Pobieranie Aplikacji

Wskazówka! Hasło administratora
zostanie Ci przekazane przez
serwisanta instalującego terminal
płatniczy. Hasło to niezbędne jest przy
dokonywaniu niektórych transakcji.
Hasła nie powinny znać osoby
nieuprawnione. Aby zmienić hasło
skontaktuj się z naszym
Contact Center.
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Rozliczenie
terminala?

NIE

TAK

Najczęściej
zadawane pytania
Czy muszę przyjmować płatność kartą?
Zgodnie z umową zawartą z organizacjami płatniczymi
Visa i MasterCard, zabroniona jest dyskryminacja
jakiegokolwiek środka płatniczego, dotyczy to zarówno
gotówki jak i karty płatniczej. Zabronione są wszelkie
praktyki związane z wprowadzaniem minimalnej kwoty
od której akceptowane są płatności kartą.

Którego czytnika powinienem użyć?
W przypadku płatności zbliżeniowej – czytnika
zbliżeniowego, natomiast w przypadku kart
wyposażonych w chip i pasek magnetyczny zawsze
w pierwszej kolejności używamy czytnika chipowego.

Jak przyjąć płatność kartą zbliżeniową/telefonem
komórkowym/samartfonem/ smartwatchem?
Klient musi przyłożyć kartę równolegle do czytnika
(na odległość mniejszą niż 4cm), w przypadku problemu
z odczytem (np. Klient przyłoży do czytnika więcej niż
jedną kartę lub przyłoży kartę prostopadle), należy
przeprowadzić transakcje w tradycyjny sposób tj. przy
użyciu czytnika chipowego lub magnetycznego.

Czy można zapłacić zbliżeniowo powyżej 100 PLN?
Tak, w takim przypadku Klient będzie musiał
autoryzować transakcje podając kod PIN. Terminal
płatniczy będzie mógł żądać kodu PIN również
w przypadku transakcji zbliżeniowej poniżej limitu
100 PLN, przy co szóstej transakcji (wybór metod
silnego uwierzytelnienia transakcji oraz określenie
limitu transakcji bez silnego uwierzytelnienia należy
do wydawcy karty).

Wskazówka! Zawsze postępuj zgodnie ze wskazówkami
na wyświetlaczu terminala płatniczego.

Karta którą mi podano jest niepodpisana.
Czy mogę przyjąć transakcję?
Obecnie są wydawane karty które nie zawierają miejsca
na podpis i w tym przypadku podpis nie jest wymagany.
Kartą płatniczą może posługiwać się jedynie osoba,
która jest jej właścicielem.

Na wyświetlaczu terminala pojawiło się polecenie
„Zatrzymaj kartę” – co robić?
Dyspozycja „Zatrzymaj kartę” pochodzi od wydawcy
karty. Należy bezwzględnie wykonać dyspozycję. W celu
wyjaśnienia przyczyn decyzji o zatrzymaniu karty,
jej posiadacz powinien skontaktować się ze swoim
bankiem. Akceptant zobowiązany jest wyjaśnić
posiadaczowi karty, że Bank zażądał zatrzymania karty
(właścicielem karty formalnie jest bank, a nie okaziciel)
oraz wypełnić „Protokół zatrzymania karty”.
Zatrzymaną kartę wraz z protokołem należy odesłać
pocztą do siedziby Planet Pay najpóźniej następnego
dnia roboczego. W przypadku wątpliwości prosimy
o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem
telefonu 801 50 80 50 podając KOD 10.

Gdzie znajdę instrukcje mojego terminala?
Wszystkie instrukcje znajdują się na stronie
www.planetpay.pl w zakładce Strefa Akceptanta
w sekcji Dokumenty.

W terminalu skończył mi się papier do drukowania
potwierdzeń, jak mogę go zamówić?

Nie działa połączenie GPRS z moim terminalem
płatniczym, co mogę zrobić?

Terminale wykorzystują ogólnodostępny papier
do drukarek termicznych, są to rolki o szerokości
57 mm x 20 m długości. Możliwy jest również zakup
papieru kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod
numerem 801 50 80 50 wew. 2

Chcę wymienić terminal na inny model. Co robić?

Sprawdź jakość sygnału na wyświetlaczu terminala,
w przypadku nie- wystarczającej siły sygnału, spróbuj
zmienić lokalizację terminala, jeśli to możliwe (możesz
np. podejść do okna). Uruchom terminal ponownie. Jeśli
te działania nie spowodują żądanej poprawy, zwróć się
do naszego zespołu wsparcia technicznego. Numer
telefonu znajdziesz w swojej dokumentacji.

Istnieje możliwość wymiany terminala. W każdym
przypadku należy skontaktować się najpierw z Biurem
Obsługi Klienta pod numerem telefonu 801 50 80 50.

Nie działa usługa logo na wydruku/dane
na wydruku nie wyświetlają się prawidłowo
co mogę zrobić?

Kiedy będę otrzymywał środki na konto?

Uruchom terminal ponownie. Jeśli te działania
nie spowodują żądanej poprawy, zwróć się do naszego
zespołu wsparcia technicznego. Numer telefonu
znajdziesz w swojej dokumentacji.

Obecnie środki przekazujemy w następnym dnu
roboczym (D+1) a uznanie rachunku bankowego zależy
od terminu rozliczenia w Banku Akceptanta.

Serwisant nie przyjechał na umówione spotkanie/
brak kontaktu/wizyta nie przebiegła prawidłowo
Zgłoszenie proszę przekazać do Biura Obsługi Klienta
pod numerem telefonu 801 50 80 50 (wew. 3) albo
wysłać zgłoszenie na pos@planetpay.pl

Mam awarię urządzenia, co zrobić?
Awarię urządzenia należy zgłosić do Biura Obsługi
Klienta na numer 801 50 80 50, wybierając odpowiedni
numer wewnętrzny (wsparcie i pomoc techniczna). Aby
przyspieszyć obsługę możesz przygotować numery TID oraz
MID Twojego terminalu. Numery te znajdują się na każdym
wydruku potwierdzenia transakcji. TID lub inaczej POS ID
to ośmiocyfrowy numer, natomiast MID składa się z 12 cyfr.

Notatki

Skontaktuj się z Planet Pay

Jesteśmy dostępni 24h/365

801 50 80 50
pos@planetpay.pl

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej
www.planetpay.pl.

