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Erata – zakupy na raty w Dotpay
Erata - zakupy na raty w Dotpay to pierwszy na polskim rynku internetowy system sprzedaży ratalnej.
Został wprowadzony we współpracy z Eurobankiem, co w połączeniu z doświadczeniem firmy Dotpay Strona
Strona||12
w obsłudze transakcji internetowych, zaowocowało prostą, szybką i bezpieczną procedurą ratalną.

Erata - zakupy na raty w Dotpay przeznaczone są m.in. dla sklepów, pasaży, portali internetowych,
platform sprzedażowych, towarzystw ubezpieczeniowych oraz biur podróży. Jeśli poprzez internet
sprzedajesz produkty lub usługi o wartości pomiędzy 500 a 10 000 złotych – Erata - zakupy na raty w
Dotpay oznaczają dla Ciebie pozyskanie nowych klientów i wyjście naprzeciw potrzebom klientów
stałych.
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Z MYŚLĄ O KIM ZAPROJEKTOWANO ERATA - ZAKUPY NA RATY W DOTPAY?
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Erata - zakupy na raty w Dotpay są przeznaczone dla serwisów oferujących odpłatnie towary i usługi, Strona

zaprojektowane zostały jednak z myślą o klientach docelowych tych miejsc – dlatego są zgodne z ich
oczekiwaniami: proste, bezpieczne i szybkie.

Osoba kupująca w ten sposób może dokonad zakupu na kwotę pomiędzy 500 a 10 000 złotych nie
wychodząc z domu i nie posiadając karty kredytowej. Według badao przeprowadzonych przez Dotpay
przed wprowadzeniem usługi, około 57% kupujących w internecie chętnie skorzysta z ratalnych form
płatności za zakupy, których wartośd przekracza 500 złotych.
KORZYŚCI DLA SKLEPÓW I SERWISÓW INTERNETOWYCH

Wprowadzenie usługi Erata - zakupy na raty w Dotpay zwiększy generowane zyski ze sprzedaży
produktów i usług klientom indywidualnym. Wprowadzając system ratalny jako dodatkową
możliwośd finansowania zakupów w portalu, sklepie lub serwisie internetowym, Partner systemu
zyskuje możliwośd pozyskania klientów, którzy:
- aktywnie korzystają z internetu,
- preferują zakupy online od zakupów w tradycyjnych sklepach,
- posiadają miesięczny limit na zakupy, który do tej pory uniemożliwiał im niektóre transakcje.

Erata - zakupy na raty w Dotpay przyczynią się do zwiększenia obrotów i umożliwią powiększenie puli
lojalnych klientów, dysponujących co miesiąc określoną kwotą przeznaczoną na zakupy online.
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JAK DOKONYWAD ZAKUPÓW NA RATY W DOTPAY?
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Usługa jest zarówno bezpieczna, jak i prosta. Oto 5 szybkich kroków opisujących transakcję z użyciem Strona

Erata - Zakupy na raty w Dotpay.

Krok 1. Po wybraniu towaru lub usługi w sklepie internetowym internauta zostanie przekierowany na
bezpieczne strony transakcyjne serwisu Dotpay. Z listy dostępnych metod płatności wybierze
„Erata - raty z eurobank”.

Krok 2. Przed dokonaniem dalszych operacji prosty w obsłudze kalkulator zapozna Twojego klienta z
proponowaną wysokością raty miesięcznej.

Krok 3. Po naciśnięciu przycisku „Złóż wniosek”, klient otrzymuje wniosek do wypełnienia.

Krok 4. Maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego na podany we wniosku adres e-mail dotrze
informacja o wstępnej decyzji banku.
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Krok 5. W porze zadeklarowanej przez klienta we wniosku może również skontaktowad się z nim
telefonicznie pracownik banku, z którym wspólnie zostaną ustalone szczegóły oferty.

Z punktu widzenia sprzedających zasada działania jest analogiczna do pozostałych płatności
internetowych. Gdy klient z listy udostępnianych form płatności wybierze Erata - Zakupy na raty w
Dotpay, a bank pozytywnie rozpatrzy jego wniosek o pożyczkę, na koncie sklepu pojawi się transakcja
oznaczona statusem „Wykonana”. W tym momencie sklep powinien przystąpid do realizacji
zamówienia klienta.

Procedura jest tak prosta zarówno dla właścicieli platform sprzedaży, jak i dla klientów docelowych,
bo wiemy, że zarówno Ty jak i Twój klient oczekujecie od nas szybkiej informacji.
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KTO DBA O BEZPIECZEOSTWO USŁUGI ?
Serwis Dotpay.pl jest właścicielem i operatorem usługi Erata - zakupy na raty w Dotpay, odpowiada
tym samym za:
- bezpieczeostwo transakcji w Internecie,
- prowadzenie konta klienta,
- rozliczenia z portalami, sklepami i serwisami internetowymi.

Dotpay S.A. posiada ogromne doświadczenie w zakresie zarządzania płatnościami online, od lat
gwarantuje swoim klientom pełne bezpieczeostwo każdej transakcji.

Dotpay.pl stosuje najbardziej zaawansowane ze wszystkich systemów płatności w Polsce rozwiązania
gwarantujące bezpieczeostwo transakcji dokonywanych online. Dotpay jest jedynym masowym
agregatorem płatności w Polsce, który posiada certyfiikację PCI. Certyflikat PCI potwierdza, że Dotpay
spełnia wszystkie wymogi programów VISA, MasterCard, American Express oraz Discover.

Partnerem usługi Erata- zakupy na raty z Dotpay jest Euro Bank S.A., który odpowiada za:
- rozpatrzenie wniosku kredytowego,
- informowanie systemu e-rata o zatwierdzonych wnioskach i operacjach oraz udzielonych limitach.

Euro Bank S.A., podobnie jak Dotpay S.A., stawia na prostotę i innowacyjnośd usług. Wspólnie
zaprojektowana, wdrożona i zarządzana usługa zapewnia bezpieczne i szybkie transakcje.
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CERTYFIKATY BEZPIECZEOSTWA
Kwestię bezpieczeostwa transakcji Twoich i Twoich klientów traktujemy bardzo poważnie. Dlatego
właśnie serwery oraz oprogramowanie Dotpay poddawane sa codziennym testom bezpieczeostwa.
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Oto niektóre z certyfikatów, które potwierdzają bezpieczeostwo usługi Erata - Zakupy na raty w Strona

Dotpay.

Thawte Web Server Certificate with EV (Extended Validation) - certyfikat SSL o rozszerzonej walidacji
z 256-bitowym kodowaniem, dający gwarancję najwyższego standardu uwierzytelnienia tożsamości
właściciela strony internetowej. Informacje przesyłane pomiędzy użytkownikiem a serwerem nie są
wykorzystane przez niepowołane osoby.

Dane dotyczące kart kredytowych przekazywane są bezpośrednio do serwera autoryzującego. Tam
następuje uwierzytelnienie transakcji. System gwarantuje całkowite bezpieczeostwo transakcji
internetowych.

McAfee SECURE - certyfikuje przebadane urządzenia zgodnie z polityką bezpieczeostwa i
wymogami Department of Homeland Security's National Infrastructure Protection Center (NIPC).
Takim dokumentem mogą pochwalid się tylko takie serwisy, jak: Yahoo!, Lycos, PriceGrabber i
Amazon.
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PCI DSS - certyfikat potwierdza, że Dotpay spełnia wszystkie wymogi programów Payment Card
Industry Data Security Standard (PCI-DSS), Visa Cardholder Information Security Program (CISP),
Visa International's Account Information Security (AIS), MasterCard International's Site Data
Protection (SDP), American Express Data Security Standards (DSS) oraz Discover Card's DISC.

CENNIK
OBSŁUGA SYSTEMOWA
Nazwa
Pomoc techniczna
Pomoc Biura Obsługi Klienta
Integracja i prace programistyczne związane z wdrożeniem i
dostosowaniem systemu płatności
Powiadomienia SMS i e-mail
Aktywacja konta

Opłata
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
10 zł (jednorazowo)

CENNIK ZA OBSŁUGĘ ERATA – ZAKUPY NA RATY W DOTPAY
Osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą
Firmy posiadające osobowośd prawną
Instytucje i fundacje
Kanał płatności
Erata – zakupy na raty

Prowizja od kwoty transakcji (*)
2,8%

(*) nie mniej niż 0,3 PLN.
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