
 

  

  
Sieć terminali płatniczych Planet Pay to nowoczesny wymiar akceptacji płatności bezgotówkowych. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w 

zakresie akceptacji kart płatniczych Visa, Mastercard oraz transakcji BLIK w terminalach płatniczych wszędzie tam, gdzie ważne jest szybkie 

i bezpieczne przyjmowanie płatności bezgotówkowych.  
  

Właścicielem spółki Planet Pay sp. z o.o. jest IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA, NIP 5252523289, KRS 0000640662,  kapitał 

zakładowy 46.076.125,25 PLN, opłacony w całości.  
    
ITCARD jest drugim, największym operatorem bankomatów w Polsce. Głównym przedmiotem działalności ITCARD jest obsługa autoryzacyjna 

transakcji w bankomatach, transakcji bezgotówkowych w terminalach płatniczych POS oraz wydawnictwo kart płatniczych z logo Visa i 

Mastercard. Do ITCARD należy ogólnopolska, niezależna sieć bankomatów Planet Cash, sieć terminali płatniczych Planet Pay oraz 

internetowa galeria handlowa Planet Plus. Więcej na www.itcard.pl.  
    

  

Wybierz swój terminal płatniczy  

Nasze terminale płatnicze obsługują nowoczesne i szybkie płatności zbliżeniowe, akceptują wszystkie rodzaje 

kart płatniczych Visa, Mastercard i transakcje BLIK oraz posiadają wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 

Wybierz swój terminal płatniczy, który będzie odpowiadać potrzebom Twojej firmy.  

Jesteśmy uczestnikiem Programu Polska Bezgotówkowa, inicjatywy organizowanej pod patronatem 

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Związku Banków Polskich. Jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie 

akceptowałeś transakcji kartami płatniczymi, możesz otrzymać bezpłatnie nawet 3 terminalnie oraz akceptację 

transakcji przez okres 12 miesięcy do 100 000 PLN na każdy terminal. Szczegóły na: polskabezgotowkowa.pl  
  

  
  

 Terminal Mobilny Verifone VX675    
  

  

  

Kolorowy wyświetlacz                            Czytnik kart zbliżeniowych     
Wyświetl logo swojej firmy w pełnym kolorze, Płatności zbliżeniowe są szczególnie   
Twoi Klienci z pewnością to zauważą.    wygodne w miejscach, gdzie ważna jest  szybkość 

                                                                  dokonywania transakcji.  To idealne rozwiązanie dla                             

wszelkich płatności bez względu na kwotę transakcji 

Podstawka ładująca                            

Dzięki możliwości pracy na baterii terminal ten jest 

idealnym rozwiązaniem dla takich branż, jak 

restauracje, hotelarstwo, usługi kurierskie, transport 

oraz każda działalność wymagająca bezpiecznego 

akceptowania płatności w dowolnym miejscu i o 

dowolnej porze. 

  Ergonomiczny kształt   

VX 675 jest poręczny i wygodny w  użytkowaniu.  

Solidna konstrukcja gwarantuje  
wytrzymałość nawet w najtrudniejszych  

     warunkach.  

 

  Bezprzewodowy i kompaktowy                      z   
   VX 675 jest najmniejszym, w pełni funkcjonalnym rozwiązaniem płatniczym na świecie. 

   Dostępny w wersji z komunikacją GPRS lub Wi-Fi, dzięki czemu pozwala przyjmować płatności zawsze i wszędzie 



 

 

 

 

 

Terminal Stacjonarny Verifone VX520  

  

  Solidna konstrukcja                      z                Podświetlana klawiatura  
VX 520 jest solidnym i wytrzymałym terminalem Obsługa VX 520 jest  prosta i intuicyjna. Ekran  
obsługiwanym na ladzie, oferującym niedoścignioną terminala można używać w 

każdych warunkach i klawiatura są podświetlane, dzięki czemu wydajność i bezpieczeństwo. Dzięki 

potężnemu  procesorowi ARM11 błyskawicznie przetwarza  oświetleniowych.  procesy  

 szyfrowania i deszyfrowania danych.                           

 Dopasowany do potrzeb  
 Pełen zakres opcji komunikacyjnych: modem, 

Ethernet, czteropasmowy GPRS. Dodatkowo 

opcjonalne zasilanie akumulatorowe umożliwia 

użytkowanie VX 520 w dowolnym miejscu. 

Atutem urządzenia jest obudowa pozwalająca na 

ukrycie okablowania. 

  Szybkość i niezawodność                          
Wydajny procesor przyspiesza transakcję i   

pozwala na sprawną obsługę klientów. Dzięki VX  

520 można bezpiecznie obsłużyć więcej osób w  

krótszym czasie..   

  

  
  

  

 

PIN Pad Verifone 1000SE 

Uniwersalność                                                z          
     PIN Pad 1000SE Contactless to uniwersalne rozwiązanie łączące  

     dwie funkcje: akceptowanie płatności zbliżeniowych  

     oraz zatwierdzanie transakcji wymagających   

     wprowadzenia kodu PIN. 

                                   

z Wygoda Twoich Klientów                  
Duże przyciski i wyświetlacz ułatwiają wprowadzenie 

kodu PIN, dodatkowo wyraźne oznaczenie czytnika 

NFC sprawia, że klienci mogą bez przeszkód 

samodzielnie wykonać i zatwierdzić płatność 

Bezpieczeństwo                            z  
Oddzielny PIN Pad pozwala Twoim klientom 

na bezpieczne wprowadzenie kodu PIN. 

Dodatkowo na wyświetlaczu pojawiają się 

wszystkie niezbędne informacje do 

przeprowadzenia płatności przez Klienta  

  

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych  
  

 

 

 
Wybierz swój wariant umowy  

  



 

  

  

standardowa oferta 
cenowa  

Program Polska Bezgotówkowa  

  
  
Instalacja Terminala POS  
(opłata jednorazowa)  

12  
miesięcy  

0 PLN  

24  
miesiące  

36  
miesięcy  

0 PLN  
149 PLN  0 PLN  

Pierwsze 12 miesięcy:  nie dotyczy   0 PLN  0 PLN  0 PLN  

Dodatkowe miesiące promocji:  nie dotyczy  

 1 PLN  1 PLN  
nie dotyczy  

 3 miesiące  6 miesięcy  

Stacjonarny Terminal POS (Ethernet)  
z PIN Pad z czytnikiem zbliżeniowym  

54 PLN  
miesięcznie  

49 PLN  
miesięcznie  

44 PLN  
miesięcznie  

44 PLN  
miesięcznie  

49 PLN  
miesięcznie  

49 PLN  
miesięcznie  

52 PLN  
miesięcznie  

Stacjonarny Terminal POS (GPRS)  
z PIN Pad z czytnikiem zbliżeniowym i kartą 
GPRS  

59 PLN  
miesięcznie  

54 PLN  
miesięcznie  

49 PLN  
miesięcznie  

Mobilny Terminal POS (GPRS)  
z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym i 
kartą GPRS  

59 PLN  
miesięcznie  

54 PLN  
miesięcznie  

49 PLN  
miesięcznie  

Mobilny Terminal POS (Wi-Fi)  
z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym  

62 PLN  
miesięcznie  

57 PLN  
miesięcznie  

52 PLN  
miesięcznie  

Oszczędzasz w okresie umowy:  
0 PLN   nawet 744 PLN  nawet 1 017 PLN nawet 1 290 PLN  

* Warunkiem skorzystania z preferowanych warunków Programu Polska Bezgotówkowa jest spełnienie wymagań określonych w Regulaminie 

Fundacji Polska Bezgotówkowa. Powyższe ceny obowiązują dla maksimum 3 terminali w okresie 12 miesięcy dla każdego terminala. Do 

powyższych cen należy doliczyć VAT zgodnie z obowiązującą stawką.  

  

Prowizje od transakcji  

 

 Dofinansowane z Programu   Po zakończeniu  
Instrument płatniczy  

 Polska Bezgotówkowa*  Finansowania z Programu  

Karty płatnicze Visa  
0% + 0.00 PLN*  0,55% + 0.05 PLN  

Karty płatnicze Mastercard/Maestro  0% + 0.00 PLN*  0,55% + 0.05 PLN  

BLIK  0,39%  

* Warunkiem skorzystania z preferowanych warunków Programu Polska Bezgotówkowa jest spełnienie wymagań określonych w Regulaminie 

Fundacji Polska Bezgotówkowa. Powyższe ceny obowiązują dla maksimum 3 terminali w okresie 12 miesięcy dla każdego terminala do kwoty 

100 000.00 PLN na każdym terminalu.  

  

  

Wynagrodzenie Akceptanta  

 

 Usługa  Korzyść  

  

Doładowania GSM  
Sprzedaż doładowań telefonów komórkowych  

Zarabiasz nawet 5% za sprzedane doładowanie  

Cash Back  
Wypłata gotówki przy okazji płatności za zakupy  Zarabiasz 0,30 PLN za każdą transakcję wypłaty gotówki  

DCC (Dynamic Currency Conversion)  
Płatność w walucie karty  0,55% + 0.05 PLN upust w za każdą transakcję DCC **  

** Nie dotyczy transakcji finansowanych z Programu 

Polska Bezgotówkowa  

  

Opłata miesięczna zawiera:  

• Wszystkie opłaty związane z transmisja danych  

• Obsługę kart zbliżeniowych  

• Twoje logo na pokwitowaniu  

• Szkolenie z obsługi terminala  

   

 

 

 
• Cash Back - wypłata gotówki przy płatności za 

zakupy  
• Elektroniczną fakturę  
• Doładowanie telefonów GSM



 


