Cash back
opis usługi

Dzięki usłudze cash back posiadacz karty płatniczej może pobrać gotówkę podczas zakupów w sklepie. Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie płatności bezgotówkowej
za pomocą terminala, a klient musi zgłosić chęć podjęcia dodatkowej kwoty w gotówce.

Zalety świadczenia usługi cash back
}Mniejsze
}
koszty zarządzania gotówką w placówkach
}Częstsze
}
wizyty klientów korzystających z usługi cash back
}Wizerunek
}
nowoczesnej i profesjonalnej firmy

Cash back
opis usługi
Korzyści
Dzięki funkcji cash back Twoja firma zyska nowoczesny wizerunek, wynikający
bezpośrednio z zadowolenia klienta, który:
}zyskuje
}
prosty sposób wypłaty gotówki;
}oszczędza
}
czas potrzebny na dojazd i pobranie gotówki z bankomatu;
}postrzega
}
firmę jako nowoczesną i przyjazną klientom.

Jak wygląda realizacja usługi cash back?
Klient podaje kwotę wypłaty (maksymalnie: 300,00 PLN karty
Visa; 500,00 PLN karty MasterCard), którą należy doliczyć do
płatności za towar lub usługę.

Kwota płatności zostaje powiększona o podaną kwotę wypłaty.

Po pomyślnie zakończonej płatności (transakcja potwierdzona)
klient otrzymuje gotówkę do ręki.

Płacąc kartą,
możesz wypłacić
gotówkę

Kontakt
Biuro Obsługi Klienta

E-mail

+48 22 646 11 99

info@pl.paysquare.eu
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O Worldline
Worldline [Euronext: WLN] to lider europejskiego rynku usług płatniczych i obsługi transakcji.
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom Worldline,
przedsiębiorstwa mogą dotrzeć bezpośrednio
do swoich klientów i zaoferować im kompleksowe, nowoczesne usługi. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu, Worldline to główny
gracz w segmencie B2B2C. Worldline wspiera
przedsiębiorstwa i instytucje publiczne na ciągle zmieniającym się rynku, przyczyniając się
do ich sukcesów. Worldline oferuje wyjątkowy
i elastyczny model biznesowy, oparty na rosnącym, globalnym portfelu i obejmującym także
kompleksowe wsparcie. Działania Worldline,
w tym equensWorldline, dzielą się na trzy
obszary: Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services oraz Financial Processing
& Software Licensing. Worldline zatrudnia
ponad 9400 osób na całym świecie i osiąga
roczne obroty w wysokości 1,5 mld euro. Worldline jest spółką siostrzaną spółki Atos.

Więcej informacji:
Polska: info@pl.paysquare.eu

