
Niezależnie od tego jaką formę płatności wybierzesz, pamiętaj, że najważniejsze jest 
bepzieczeństwo. Nigdy nie rób zakupów w niezweryfikowanym sklepie oraz nie 
podpinajkarty do aplikacji, które nie zostałyprzetestowane.  

Szybki przelew

Ostatnie półtora roku sprawiło, że coraz częściej robimy zakupy internetowo. Ich popularność wzrasta 
szczególnie np. w przedświątecznym czasie. Wielu z nas nie chcąc narażać się na kolejki w zatłoczonych 

centrach, wybiera sklepy online. Nie dziwi nad to, gdyż robieniezakupów w Internecie to łatwe i bezkontaktowe 
transakcje. Co zrobić, aby dodatkowo były jeszcze bezpieczne. Przede wszystkim korzystaj wyłącznie ze 

sprawdzonych metod płatności. 

Jeśli chodzi o jego wykonanie, nie różni się niczym od 
tradycyjnego przelewu. Musisz wpisać dane odbiorcy, 
konieczne do wykonania transakcji – zwykle jest to 
numer konta oraz nazwa. Na końcu, zazwyczaj na dole 
– pod polem do wpisania danych możesz zazanczyć, 
że chcesz
wykonać przelew natychmiastowy. Wówczas 
pieniądze, które wysyłasz znajdą się na koncie 
adresata już po chwili.

Opłaty możesz dokonać także za pomocą swojej karty. 
Wówczas po wyborze tej opcji zostaniesz przekierowany 
na stronę, na której pojawią się odpowiednie pola. Musisz 
wpisać w niej numer karty, datę ważności (zwykle awers 
karty) oraz kod CVV – to 3 cyfry, które zazwyczaj znajdują 
się przy polu „pospis”. Zazwyczaj taką płatność musisz 
jakoś dodatkowo potwierdzić – np. wpisując kod z SMS-a 
w konkretne pole lub zatwierdzając transakcję w aplikacji. 

Blik jest jedną z bezpieczniejszych form płatności. Aby 
zacząć z niego korzystać. Trzebaspełnić właściwie jeden 
warunek – musisz mieć go uruchomionego (jeśli nie wiesz 
czy tak jest, skontaktuj się ze swoim bankiem). Płatność 
blikiem jest bardzo łatwa. Gdy ją wybierzesz pojawi Ci się 
okienko. Następnie musisz wejść w swoją aplikację w 
telefonie i odszukać ikonkę – zwykle jest to napis BLIK 
lub litera b z czerwoną kropeczką nad brzuszkiem. Gdy 
w nią klikniesz pojawi Ci się unikatowy kod. Wpisz go 
w odpowiednie miejsce na stronie internetowej sklepu. 
Następnie musisz w aplikacji potwierdzić transakcję. 
Czasemdodatkowo bank może wymagać od Ciebie 
wpisania PIN-u.

To bardzo bezpieczna forma płatności. Polega ona na 
tym, że pieniądze przekazujemy listonoszowi lub innemu 
kurierowi, dopiero w momencie dostarczenia nam paczki. 

Bezpieczne metody płatności w sklepach online
Paypal karta podarunkowa

Płatność kartą

BLIK

Może również zdarzyć się tak, że chcesz zapłacić 
kartą podarunkową. Jeśli wybierasz taką
formę płatności, zwykle musisz wpisać numer 
karty. Jeśli kwota przewyższa sumę środków
na karcie, możesz część dopłacić za pomocą inne 
transacji. 

Płatność kartą podarunkową

Płatność za pobraniem

W większości smarfonów dostępny jest tzw. portfel 
elektroniczny. Jego działanie polega na tym, że dodajemy 
do niego karty. Zwykle odbywa się to za pomocą wpisania 
danych lub zdjęcia karty. Jeśli mamy kartę podpiętą do 
telefonu z łatwością zapłacimy nią zbliżeniowo w sklepie. 
Taka forma sprawdzi się także przy zakupach 
internetowych. Jeśli podepniemy nasz portfel pod 
konkretną aplikację, nie będziemy musieli za każdym 
razem przechodzić procedury transakcyjnej. 

Portfel elektroniczny

Pamietaj!  
Czujność przy transakcjach internetowych jest na wagę złota! 


