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Prowadząc firmę, dbasz o wszystko. Kontakty z klientami, sprzedaż i promocja, 
zarządzanie pracownikami, rozliczenia… Masz wrażenie, że pochłania to cały Twój 
czas? Niekiedy by osiągać założone cele, potrzebna jest pomoc. Pozwól, że 
zajmiemy się Twoimi płatnościami, a Ty skupisz się na tym, co najważniejsze dla 
Twojej firmy i dla Ciebie.

Innowacyjne płatności, dzięki 
którym rozwiniesz swoją firmę

Witamy w Elavon elavon.pl

Rozwiązania
na
teraz

i
na
przyszłość
Nasze rozwiązania płatnicze 
dostosowują się do Twoich potrzeb. 
Nawet jeśli się one zmieniają.  
Planujesz wejść na nowe rynki, 
przyjmować płatności przez Internet 
lub otworzyć filię? Możesz na nas 
liczyć.

Większe
możliwości,

większe
przychody
Zagranicznym klientom możesz 
oferować płatności w ich własnej 
walucie (DCC) i zmniejszać liczbę 
późniejszych reklamacji, a od każdej 
takiej transakcji otrzymujesz rabat 
DCC.

Partner godny zaufania

Przez ponad 25 lat pomogliśmy 
ponad 2 mln klientów z całego świata 
rozwijać ich firmy i odnosić sukcesy. 
Każdego roku obsługujemy ponad 
6 mld transakcji, na kwotę blisko 450 
mld USD. Możesz na nas polegać.

Transakcje
przez
Internet
Jeśli zdecydujesz się przyjmować 
płatności online, otrzymasz 
rozwiązanie, które będzie opłacalne, 
bezpieczne, efektywne i proste 
w obsłudze. Idealne dla Twojej firmy, 
spełniające wszystkie wymagania.



Niezbędne
informacje

na
wyciągnięcie
ręki
Dzięki możliwości raportowania online 
możesz zarządzać swoją firmą 
w każdej chwili i z każdego miejsca: 
przeglądać transakcje, śledzić trendy 
i podejmować trafne decyzje 
biznesowe.

Transakcje
bez
ograniczeń
Płatności cykliczne, zbliżeniowe, 
mobilne, wykonywane kartami, przez 
e-portmonetki, bez fizycznej 
obecności karty, osobiście, online 
i przez telefon. Te, które klienci 
wybierają obecnie, i te, które pojawią 
się w przyszłości. Obsługujemy je 
wszystkie.

Idealnie
dopasowane

rozwiązania
Niezależnie od tego, w jakiej branży 
działasz i jak duża jest Twoja firma, 
korzystając z naszych rozwiązań, 
usprawnisz swoją pracę. Możesz 
przyjmować płatności tak, jak chcą 
Twoi klienci, ale także świadomie 
zarządzać firmą: dostrzegać szanse 
i trudności, reagować w porę, skupiać 
się na tym, co ważne.

Bezpieczne
płatności
Oferujemy najwyższe standardy 
ochrony danych, zgodne ze 
standardem PCI DSS. Dzięki 
szyfrowaniu dane są bezpieczne od 
momentu rozpoczęcia transakcji 
do jej zakończenia.




Wsparcie
na
każdym

etapie
Zapewniamy wsparcie zawsze, gdy 
tego potrzebujesz. Przez całą dobę 
i 7 dni w tygodniu. Od wyboru 
rozwiązania, integracji z obecnymi 
z systemami i przeszkolenia 
personelu, po pomoc techniczną na 
każdym etapie współpracy.



Chcę
rozwijać
firmę

Chcę
działać
również
online

Chcę
pracować
nowocześnie
i
efektywnie

Najważniejsze

korzyści:
• Wszystkie 

najpopularniejsze 
rodzaje płatności

• Raportowanie online

• Całodobowe wsparcie

• Najwyższe standardy 
bezpieczeństwa

• Zwrot środków na 
konto następnego dnia

• Monitorowanie online 
płatności



Streamlined end-of-day 

reconciliation with next 

day1 payment to improve 

Real-time sales reports to spot trends and review 

results, enabling informed decision making

Reliable and secure payment processing 

for all major payment types, including 

contactless and mobile wallets

Secure and fast eCommerce solutions 

to grow your business online

Performance management

Customer service

Online

Inside or outside, wireless 

connectivity options let you 

take payments wherever your 

customers want to pay

On-the-go

your cashflow 

Office

Innowacyjne
płatności
dla
firm
W dzisiejszych czasach, gdy konkurencja na rynku stale rośnie, satysfakcja klientów jest kluczowa. 
Składają się na nią nie tylko jakość świadczonych usług lub sprzedawanych czy wytwarzanych 
produktów oraz poziom obsługi. Jednym z elementów poddawanych ocenie są doświadczenia związane 
z płatnościami. Gdy przebiegają one bezproblemowo, klienci chętniej wracają i polecają firmę znajomym.

Witamy w Elavon elavon.pl

Biuro

Popraw swoją płynność 
finansową dzięki 
uproszczonym rozliczeniom 
i zwrotom środków na konto 
już następnego dnia

Obsługa
klienta

Oferuj niezawodne i szybkie płatności: 
wszystkie najpopularniejsze rodzaje: zadbaj 
o zadowolenie i lojalność klientów

Płatności
online

Rozwijaj firmę w Internecie, oferując 
bezpieczne i szybkie płatności online 

Zarządzanie
wynikami

Podejmuj świadome i trafne decyzje, korzystając 
z raportów sprzedaży i śledzenia trendów 

Płatności
mobilne

Przyjmuj płatności tam, gdzie 
Twoi klienci chcą płacić: 
w firmie i poza nią, w drodze 
i u klienta  



Duża
wydajność
w
nowoczesnym
wydaniu
Szukasz bezpiecznego, niezawodnego i szybkiego terminala? Już nie 
musisz. Oto on. Terminale płatnicze Ingenico Tetra stanowią siłę napędową 
nowoczesnej sprzedaży. Oferują wszystko, czego potrzebujesz, aby 
przyjmować płatności kartą.

Zadowoleni
obecni
i
przyszli
klienci
Terminale Ingenico zapewniają klientom pozytywne doświadczenia płatnicze 
oraz spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Możesz przyjmować 
wszystkie najpopularniejsze rodzaje płatności i rozwijać swoją firmę, gdyż 
terminale Ingenico zaprojektowano tak, aby sprostały i obecnym, i przyszłym 
wymaganiom klientów.

Terminale POS 
nowej generacji

Terminale POS elavon.pl/terminale

Najważniejsze

korzyści:
• Wszystkie 

najważniejsze 
rodzaje płatności

• Karty podarunkowe

• Całodobowe 
wsparcie

• Doładowania 
telefonów (pre-paid)

• Cashback — 
wypłata gotówki

• Bezpieczeństwo 
danych

• Przeliczanie walut 
(DCC)



Terminale POS elavon.pl/terminale

Ingenico Tetra MOVE/5000 Ingenico Tetra DESK/5000

Terminal mobilny wyposażony 
w duży ekran dotykowy (3,5”) 
o wysokiej rozdzielczości 
i podświetlaną klawiaturę 
z dużymi klawiszami. 
Umożliwia wybór sposobu 
łączności: przez 
Bluetooth, Wi-Fi i 3G.

Terminal stacjonarny z dużym ekranem 
dotykowym (3,5”) o wysokiej 
rozdzielczości i dużą 
podświetlaną klawiaturą. 
Można połączyć go 
z zewnętrznym PIN 
padem LANE/3000, 
aby ułatwić 
klientom płatności.

Mobilne
lub
stacjonarne Idealny, gdy chcesz przyjmować płatności tam, 
gdzie są Twoi klienci – dla ich wygody.

Sprawdzi się doskonale, gdy chcesz 
przyjmować płatności w jednym miejscu, np. 
przy kasie, na recepcji. 

Integracja
z
kasą Dzięki integracji terminala z kasą fiskalną szczegóły płatności z kasy przesyłane są automatycznie do 
terminala płatniczego. W rezultacie nie trzeba ponownie wpisywać kwoty transakcji na terminalu 
płatniczym, co znacznie zmniejsza liczbę błędów kasjerskich i przyspiesza realizację transakcji.

Wsparcie
na
wszystkich

etapach

Konfiguracja i obsługa terminali Ingenico są bardzo łatwe. Mimo to zapewniamy szkolenia i wsparcie 
przez cały okres użytkowania.

Wszystkie
najpopularniejsze

metody
płatności

Karty, e-portmonetki, płatności mobilne, zbliżeniowe… terminale Ingenico obsługują je wszystkie. Mają 
zintegrowaną drukarkę termiczną, a rolkę papieru łatwo się wymienia. 

Zwiększone
bezpieczeństwo Zapewniamy najnowocześniejsze systemy ochrony danych kartowych spełniające wymogi PCI DSS 
i zgodność ze standardami szyfrowania P2PE PCI (dane są bezpieczne od zbliżenia karty do terminala do 
zakończenia transakcji). Oferujemy również inne produkty i usługi w zakresie bezpieczeństwa płatności. 

Raportowanie
i
kontrola Dzięki Elavon Connect, bezpłatnemu portalowi klienta, możesz na bieżąco tworzyć raporty i monitorować 
transakcje, a w rezultacie zwiększać efektywność swojej firmy. 

Sposób
na
większe
przychody Możesz zwiększać przychody, oferując klientom karty podarunkowe, transakcje DCC, usługi wypłaty 
gotówki i doładowania telefonu. 



Czy
naprawdę
jestem
celem
dla
hakerów?
Tak. Ponad połowa firm w Polsce doświadczyła przynajmniej jednego cyberincydentu. Wzrost 
liczby prób cyberataków zauważyło 21% przedsiębiorców*. 

Dlatego też bezpieczeństwo danych kartowych jest naszym najwyższym priorytetem. Jako 
czołowy globalny dostawca usług płatniczych zapewniamy ochronę danych zgodnie z wymogami 
PCI. Stosując nasze rozwiązania, przyjmujesz płatności bezpiecznie i chronisz dane klientów 
i swoją firmę, ponieważ spełniamy najsurowsze standardy bezpieczeństwa w branży.

Chroń
dane
z
kart
klientów
Każda firma, która przyjmuje płatności bezgotówkowo, powinna spełniać określone wymogi, 
zgodnie ze standardem PCI DSS. Wybierz odpowiedni pakiet Secured by Elavon, a my 
pomożemy Ci uzyskać i co roku odnawiać certyfikat zgodności ze standardem PCI DSS.

Chroń dane płatnicze 
i swoją firmę

Bezpieczeństwo elavon.pl/uslugi-dodatkowe

Najważniejsze

korzyści:
• Bezpieczeństwo 

danych klientów

• Ochrona danych 
firmowych

• Mniejsze ryzyko 
oszustw

• Ochrona reputacji 
firmy

• Zaufanie klientów

*Raport KPMG za 2019 r. 



Bezpieczeństwo elavon.pl/uslugi-dodatkowe

Dostęp do portalu, na którym 
samodzielnie przechodzisz przez proces 
certyfikacji, powiadomienia e-mailem

Cecha Secured PCI Secured Pro Secured Encrypt

Skanowanie w poszukiwaniu luk 
w zabezpieczeniach (jeśli wymagane)

Program wsparcia finansowego na 
wypadek naruszenia bezpieczeństwa 
danych  

Proaktywne wsparcie w celu uniknięcia 
naruszenia danych i zmniejszenia ryzyka

Skanowanie systemów i urządzeń na 
obecność pełnych numerów kart 

Proces certyfikacji prowadzony przez 
telefon i e-mail

Skanowanie archiwalnych danych 
kartowych

Prosty formularz samooceny z 4 pytaniami

• • •

• • •

• •

• •

•

•

•

•

** Dostępne dla wybranych typów terminali płatniczych 

Sieć wyłączona z obowiązku skanowania 
PCI DSS 

Pełne szyfrowanie danych na wszystkich 
etapach

•

•

•

• •

•

Ciesz
się
spokojem,
że
chronisz
firmę
przed
potencjalnym
zagrożeniem

związanym
z
naruszeniem
bezpieczeństwa
danych
kartowych


Bezpieczeństwo
PCI

Samodzielne
przejście
przez
proces
certyfikacji
Dla każdej firmy

• Na portalu Secured by Elavon 
samodzielnie przechodzisz 
przez proces uzyskania 
certyfikatu zgodności ze 
standardem PCI DSS 

• Wypełniasz online 
kwestionariusz samooceny 

• Ustawiasz samodzielnie 
skanowanie systemu (jeśli 
wymaga tego profil Twojej 
działalności)








Secured
Pro

Proces
certyfikacji
zarządzany

przez
Elavon
Dla każdej firmy

• Pomagamy Ci uzyskać 
certyfikat zgodności ze 
standardem PCI – krok po 
kroku

• Kontaktujemy się, aby 
porozmawiać o każdym etapie 
procesu certyfikacji 

• Przeprowadzamy skany 
bezpieczeństwa (jeśli jest to 
wymagane), aby odnaleźć 
potencjalne luki 
w systemach

• Wdrażamy dodatkowe 
narzędzia i ustawiamy 
cykliczne kontrole 
bezpieczeństwa



Secured
Encrypt
Szyfrowanie
i
proces

certyfikacji
zarządzane
przez

Elavon
Dla firm przyjmujących płatności 
na terminalach POS**

• Pomagamy Ci uzyskać 
certyfikat zgodności ze 
standardem PCI DSS – krok 
po kroku

• Twój terminal szyfruje dane 
kart, co sprawia, że są one 
nieczytelne i bezużyteczne dla 
potencjalnych hakerów 
i oszustów 

• Kwestionariusz PCI DSS jest 
ograniczony do tylko 4 pytań

• Skanowanie systemu, aby 
odnaleźć potencjalne luki 
w zabezpieczeniach nie jest 
wymagane



Opłata za terminal POS

Terminal stacjonarny Ingenico IP

Terminal stacjonarny Ingenico 3G

Terminal mobilny Ingenico 3G

Terminal mobilny MobileMerchant

PIN pad Ingenico

Poynt 5

Stacja dokująca Poynt

Poynt P61B

 

Prowizje

Visa debetowa

Visa kredytowa

Mastercard debetowa

Mastercard kredytowa

Visa Commercial

Mastercard, Maestro Commercial

American Express

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:

Warunki handlowe

Warunki handlowe elavon.pl

30 PLN netto/miesiąc

30 PLN netto/miesiąc

30 PLN netto/miesiąc

- PLN netto/miesiąc

- PLN netto/miesiąc

- PLN netto/miesiąc

- PLN netto/miesiąc

- PLN netto/miesiąc

- PLN netto/miesiąc

- PLN netto/miesiąc

-

-

0,50 %

0,50 %

0,50 %

0,50 %

0,50 %

0,50 %

od 1,9 %

+0 PLN

+0 PLN

+0 PLN

+0 PLN

+0 PLN

+0 PLN

+0 PLN





- - % +- PLN

+- PLN- %-



Usługi dodatkowe

Przelew środków za transakcje kartami płatniczymi następnego dnia roboczego 

Obsługa klienta i autoryzacja głosowa – całodobowe wsparcie przez 365 dni w roku

Serwis z czasem reakcji do 24 godzin

Dynamiczne Przeliczanie Walut (DCC) – przyjmowanie płatności w ponad 80 walutach

Portal klienta Elavon Connect – szybki dostęp do faktur, raportów i zestawień

Logo – umieszczenie swojego logo na ekranie terminala oraz potwierdzeniach transakcji

Cashback – wypłata gotówki klientom, którzy płacą kartą

Doładowania telefonów komórkowych – zysk z doładowań

Secured by Elavon – ochrona inansowa i pomoc w uzyskaniu certyikatu zgodności z wymogami PCI

Dodatkowe informacje dotyczące oferty:

Warunki handlowe elavon.pl

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

8 PLN

Minimalna prowizja 35 pln brutto/miesięcznie



Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, 
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825, kapitał zakładowy Elavon Financial Services Designated Activity Company 6.400.001,00 euro. Elavon Financial Services DAC prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą 
Elavon Merchant Services i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii.

We make it possible. You make it happen. 

przemyslaw.ratajczak@elavon.comelavon.pl

Nota prawna: Wszystkie oferty cenowe są ważne przez 30 dni od 13 grudnia 2021 i są uzależnione od spełnienia przez Państwa kryteriów oceny zdolności kredytowej Elavon. Ceny podlegają zmianom wprowdzanym przez 
organizacje kartowe.


