Biuro Obsługi Klienta Dotpay
ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków
tel.: +48 12 688-26-00
faks: +48 12 688-26-99
email: biuro@dotpay.pl
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Oferta na płatności przez telefon
(Oferta – Cennik)

Usługa Pay Per Call
Serwisom internetowym oferującym dostęp do usług za pomocą kodów, proponujemy rozwiązanie
o nazwie Pay Per Call. Państwa Klienci mogą teraz zadzwonid na specjalny numer 0-704-xxx-xxx.
rona | 1
Zaletą tego rozwiązania jest możliwośd skorzystania ze zwykłego telefonu stacjonarnego (TPSA). Strona | 2
Klient płaci jedynie za fakt połączenia, niezależnie od długości jego trwania. Wysokośd opłaty zależna
jest od wybranej przez założyciela usługi taryfy (1,16 zł, 5,22 zł, 10,15 zł netto). Płatnośd za usługę
zawarta będzie w rachunku telefonicznym użytkownika.
Usługa Pay Per Call wykorzystywana jest przeważnie przez stacje telewizyjne oraz radiowe, które
organizują dla swoich odbiorców:
• konkursy,
• teległosowania;
• sondaże;
• plebiscyty.
W przypadku konkursów, numery O-400 wykorzystywane są jako numery dostępowe, natomiast
teległosowania służą wyłącznie do zarejestrowania głosu danego abonenta, który wyraża swoje
stanowisko, wykonując krótkie połączenie kończące się zapowiedzią słowną.
ZASADA DZIAŁANIA
Klient, aby skorzystad z usługi powinien zadzwonid na jeden z trzech podanych numerów 0-400-xxxxxx, gdzie po usłyszeniu odpowiedniego komunikatu wprowadza 4-ro cyfrowy unikalny numer usługi
Państwa serwisu (podany podczas aktywacji usługi, powinien zostad zamieszczony na Państwa
stronie). Po wprowadzeniu 4-ro cyfrowego numeru Klient usłyszy zakupiony wg wybranej stawki kod,
który zostanie odtworzony głośno i wyraźnie 3 razy.
System działa jedynie dla aparatów telefonicznych pracujących w systemie tonowym,
zlokalizowanych na terenie Polski. Usługa nie może byd świadczona za pomocą dialerów.
AKTYWACJA USŁUGI
Użytkownik Dotpay zakłada usługę w panelu administracyjnym, a następnie wybiera jedną
z dostępnych stawek taryfowych. Aktywując usługę należy również zaznaczyd liczbę kodów do
zamówienia - dostępne są przedziały od 250 do 5000. Informacja o pełnej aktywacji usługi
dostarczana jest na adres e-mail w ciągu 24 godzin.
WAŻNE!
W przypadku uruchomienia usługi proszę poinformowad klienta o wymogach dotyczących wybierania
tonowego, a także o przygotowaniu kartki, na której będzie on mógł zapisad 8-cyfrowy kod.
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Numery dostępowe i wartośd usługi Pay Per Call przedstawia tabela:
Numer dostępowy
Wartość usługi Pay per call
0-704
0-704
0-704
0-704
0-704
0-704
0-704

PayPerCall 0704 o wartości 1,16 zł (1,42 zł z brutto)
PayPerCall 0704 o wartości 2,03 zł (2,48 zł z brutto)
PayPerCall 0704 o wartości 3,19 zł (3,89 zł z brutto)
PayPerCall 0704 o wartości 4,06 zł (4,95 zł z brutto)
PayPerCall 0704 o wartości 5,22 zł (6,37 zł z brutto)
PayPerCall 0704 o wartości 8,12 zł (9,91 zł z brutto)
PayPerCall 0704 o wartości 10,15 zł (12,38 zł z brutto)

Płatność za pomocą telefonu komórkowego - mPay

Usługa płatności telefonem komórkowym w Dotpay to innowacyjny kanał płatniczy, w którym
zapłata odbywa się za pomocą telefonu komórkowego. Od pozostałych metod płatności
komórkowych różni się tym, że wykorzystuje jedynie aparat telefoniczny, natomiast rozliczenia nie są
dodawane do rachunku telekomunikacyjnego.
Usługę można wykorzystad płacąc:
• za towary i usługi zakupione w Internecie,
• za parkowanie w płatnych strefach parkowania bez potrzeby szukania parkometru,
• za bilety komunikacji miejskiej bez potrzeby zakupu biletu papierowego,
• w tradycyjnych punktach sprzedaży,
• za usługi specjalistyczne, np. zasilanie kont telefonów komórkowych, opłacanie rachunków
telekomunikacyjnych, za media itp.
Płatności za pomocą mPay może dokonywad każda osoba posiadająca telefon komórkowy. Usługa
dostępna jest niezależnie od sposobu rozliczeń z operatorem (abonament, karta pre-paid) i
zaawansowania technicznego telefonu. Działa na każdym telefonie, bez potrzeby zmiany karty SIM i
bez potrzebny instalacji jakiejkolwiek aplikacji na telefonie.
Płatności mPay dostępne są dla użytkowników sieci komórkowych Plus, Play, Era, Orange i innych
polskich sieci komórkowych.
Środki na pokrycie płatności pobierane są z konta elektronicznej portmonetki mPay lub bezpośrednio
z konta bankowego (dotyczy banków, które oferują usługę Płać Komórką, np. Citi Handlowy)
użytkownika.

ZASADA DZIAŁANIA
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Sposoby dostępu do płatności mPay są różne w zależności od sieci operatora. W sieciach Plus i Play
uruchomiony jest numer *145 i dwa tryby komunikacji z systemem mPay (tekstowy i głosowy), zaś
dla pozostałych sieci uruchomiony jest numer 791145145 i głosowy tryb komunikacji z Systemem.
onaa||14
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Schemat działania usługi dla sieci ORANGE, PLUS i PLAY przedstawiony
jest poniżej: SERWISTEKSTOWY
1. Po wybraniu usługi lub produktu
internetowym, kliknij przycisk Zapłać.

w

sklepie

*Przed pierwszym użyciem należy aktywować
elektronicznej portmonetki.

funkcję

2. Jako formę płatności wybierz „mPay”.

3. Wybierz na klawiaturze telefonu komórkowego numer:
*145*012345#, gdzie 012345 jest unikalnym numerem
transakcji, przypisanym do płatności za dany zakup. Numer
ten (inny dla różnych transakcji) należy przepisać ze strony
transakcyjnej Dotpay.

4. Podaj kod PIN - naciskamy klawisz Odpowiedz/Odbierz
(lub równoważny) i podajemy cztery cyfry kodu PIN mPay,
następnie przyciskamy klawisz Wyślij lub klawisz nawiązania
połączenia (zazwyczaj zielony).
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5. Płatność potwierdzana jest wiadomością SMS.

6. Otrzymujesz zakupiony towar zgodnie z wybraną opcją
dostawy.

SERWISGŁOSOWY
Zadzwoń pod numer: *145
System mPay prowadzi krok po kroku przez proces płatności:
1. Podaj identyfikator adresata transakcji i potwierdź * - podajemy: 012345*
2. Podaj kod PIN – podajemy cztery cyfry kodu PIN
3. Płatnośd potwierdzana jest wiadomością SMS.

Schemat działania usługi dla innych polskich sieci komórkowych przedstawiony jest poniżej:
Po wybraniu usługi lub produktu w sklepie internetowym, kliknij przycisk Zapład i wybierz formę
płatności „mPay”.
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SERWISGŁOSOWY
Zadzwoń pod numer 791145145. System mPay prowadzi krok po kroku przez proces płatności:
1. Podaj identyfikator adresata transakcji i potwierdź * - podajemy: 012345*
2. Podaj kod PIN – podajemy cztery cyfry kodu PIN
3. Płatnośd potwierdzana jest wiadomością SMS.
Numer przypisany do transakcji np. 012345 (inny dla różnych transakcji) znajdziesz na stronie
transakcyjnej Dotpay. Będzie podany podczas zlecania płatności.
W celu potwierdzenia uprawnienia do realizacji płatności System mPay zawsze poprosi o
potwierdzanie płatności kodem PIN mPay, zdefiniowanym przy aktywacji konta mPay.
JAK ZAŁOZYĆ KONTO W MPAY?
Aby korzystad z usług płatności komórkowych, należy założyd konto elektronicznej portmonetki
u agenta rozliczeniowego płatności telefonem komórkowym – mPay – i zasilid ją środkami
pieniężnymi, z których będą rozliczane transakcje.
Elektroniczną portmonetkę mPay można założyd na kilka sposobów:
• Poprzez internetową wpłatę (przelew bankowy, płatnośd kartami) środków pieniężnych na
konto agenta rozliczeniowego płatności mobilnych mPay, podając 9-ciocyfrowy numer
telefonu komórkowego, który będzie służył do regulowania płatności.
https://www.mpay.pl/doladowania/doladowanie.php
•

Poprzez wykonanie przelewu bankowego lub wpłaty przekazem pocztowym na rachunek
bankowy mPay o numerze 42 1750 0009 0000 0000 0711 1088, podając w tytule przelewu tylko
9-ciocyfrowy numer telefonu komórkowego, który będzie służył do regulowania płatności.

•

Konto może zostad założone przez innego użytkownika serwisu płatności telefonem
komórkowym. Transfer środków pieniężnych możliwy jest pomiędzy użytkownikami usługi,
operacja wymaga podania numeru telefonu nowego użytkownika, wraz z kwotą przelewu.

Przykład: zakładamy konto osobie o numerze telefonu 612 612 612, wpłacając kwotę 20 zł. W tym
celu na klawiaturze telefonu wybieramy:
Użytkownicy Orange, Plus, Play - serwis tekstowy
1. Wprowadź z klawiatury telefonu numer *145*612612612*20# , dalej system mPay
prowadzi Cię krok po kroku:
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2. Podaj kod PIN – naciskamy klawisz Odpowiedz/Odbierz (lub równoważny) i podajemy
cztery cyfry kodu PIN, następnie przyciskamy klawisz Wyślij lub klawisz nawiązania połączenia
(zazwyczaj zielony).
Płatnośd potwierdzana jest wiadomością SMS.
Użytkownicy Orange, Plus, Play - serwis głosowy
1. Wprowadź z klawiatury telefonu numer *145, dalej system mPay prowadzi krok po kroku:
2. Podaj identyfikator adresata transakcji i potwierdź * - podajemy: 612612612*
3. Wprowadź kwotę w złotych i potwierdź *– podajemy 20*
4. Wprowadź kwotę w groszach i potwierdź *– podajemy 0*
5. Podaj kod PIN – podajemy cztery cyfry kodu PIN
Płatnośd potwierdzana jest wiadomością SMS.
Użytkownicy pozostałych polskich sieci - serwis głosowy
1. Wprowadź z klawiatury telefonu numer 791145145, system mPay prowadzi krok po kroku:
2. podaj identyfikator adresata transakcji i potwierdź * - podajemy: 612612612*
3. wprowadź kwotę w złotych i potwierdź *– podajemy 20*
4. wprowadź kwotę w groszach i potwierdź *– podajemy 0*
5. podaj kod PIN – podajemy cztery cyfry kodu PIN
Płatnośd potwierdzana jest wiadomością SMS.

Uwaga! Jeśli transferujesz pieniądze na numer użytkownika, który ma telefon typu pre-paid („na
kartę”), lecz nie ma jeszcze konta mPay, to doładowujesz jego prepaidowe (przedpłacone) konto
telefoniczne.
Jeśli użytkownik odbierający płatnośd ma już konto mPay, wtedy zwiększane jest saldo jego konta
elektronicznej portmonetki mPay.
•

Można dodad nowy numer telefonu do obsługi już istniejącego konta (opcja dostępna po
zalogowaniu w serwisie internetowym). W ten prosty sposób jedno konto może byd
obsługiwane przez kilku użytkowników (przydatne np. dla pracowników firmy lub przy
udostępnianiu swoich środków innym użytkownikom, np. dzieciom).

Klienci banków, które uruchomiły usługę Płać Komórką mają możliwośd rozliczania transakcji
bezpośrednio w ciężar środków zgromadzonych na swoim koncie bankowym (analogicznie do karty
płatniczej). W tym celu należy zgłosid się do banku i uruchomid usługę płatności telefonem.
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JAK AKTYWOWAĆ KONTO W MPAY?
rona | 1
Po założeniu konta elektronicznej portmonetki mPay lub aktywacji usługi Płać Komórką w Twoim Strona | 8
banku, za pomocą wiadomości SMS wysyłana jest prośba o jego aktywację. W celu aktywacji konta
należy:
1. Użytkownicy sieci Plus, Play - zadzwonid pod numer *145# (*145 w trybie głosowym).
2. Użytkownicy Era, Orange i pozostałych sieci - zadzwonid pod numer 791145145 (możliwy
tylko tryb głosowy).
3. Zdefiniowad kod PIN mPay, który będzie służył do potwierdzania transakcji. Dla
bezpieczeństwa System mPay poprosi o potwierdzenie kodu PIN mPay poprzez ponowne jego
podanie.

Od tej pory telefon jest w pełni przygotowany do realizacji płatności.
ZALETY PŁATNOŚCI KOMÓRKOWYCH DOTPAY
Wygodna i prosta obsługa
W ramach usługi płatności komórkowych istnieją dwie metody zarządzania środkami pieniężnymi:
• Poprzez elektroniczną portmonetkę, zwaną także wirtualnym kontem użytkownika. Konto,
znajdujące się na serwerze firmy rozliczeniowej, można w bardzo prosty sposób zasilad
w Dotpay. Aby rozpocząd korzystanie z funkcji elektronicznej portmonetki należy ją założyd i
aktywowad.
• Poprzez powiązanie systemu płatności z rachunkiem bankowym. Podpisując stosowną
umowę, bank określi m.in. dzienne limity transakcji i sposób ich rozliczania. Model oparty
o rachunek bankowy, będzie stopniowo wypierał elektroniczną portmonetkę. Obecnie opcja
dostępna jest w porozumieniu z bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A.
Szybkość transakcji
Proces weryfikacji użytkownika jest znacznie zautomatyzowany - odbywa się na podstawie numeru
telefonu i osobistego kodu PIN.
• Czas realizacji zależy głownie od szybkości, z jaką użytkownik wprowadza parametry
transakcji z telefonu komórkowego. Operacja w naszym serwisie nie trwa dłużej niż
kilkanaście sekund.
• W przypadku transakcji powtarzających się w czasie (np. kupno tego samego towaru) za
każdym razem powtarzane są pewne operacje. Sekwencje te można zapisad w książce
telefonicznej pod postacią standardowego numeru, co upraszcza i skraca procedurę. W
efekcie każda kolejna płatnośd może byd od tej pory szybko i łatwo wywołana poprzez
wybranie odpowiedniego wpisu.
Bezpieczeństwo transmisji danych i kontrola przeprowadzanych transakcji
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•

W przypadku płatności telefonem komórkowym nie jest konieczne podawanie poufnych
informacji. Transakcje realizowane są w oparciu o bezpieczne i sprawdzone procedury
firmy Dotpay. W odróżnieniu od kart kredytowych, wszelkie płatności z użyciem płatności
komórkowych (a więc także transakcje online) nie są możliwe bez autoryzacji kodem
rona | 1
PIN, znanym wyłącznie użytkownikowi. Gwarantuje to pełne bezpieczeństwo podczas Strona | 9
dokonywania płatności. W przypadku zgubienia, kradzieży lub uszkodzenia telefonu,
wystarczy powiadomid operatora telefonii komórkowej, który automatycznie blokuje
telefon i możliwośd dokonywania transakcji płatniczych.

•

Użytkownicy systemu płatności telefonem komórkowym mają pełny wgląd w historię
dokonywanych transakcji. Dane są dostępne po zalogowaniu na stronę WWW
operatora płatności mobilnych mPay i przez telefon komórkowy. Za pomocą
wymienionych środków można ponadto konfigurowad i dostosowywad parametry
systemu do indywidualnych wymagań.

KORZYŚCI DLA SPRZEDAWCÓW
Usługa płatności komórkowych to rozwiązanie, które oprócz wygody i prostoty oferuje:
• niskie koszty wdrożenia i zarządzania systemem (nie trzeba instalowad terminali ani
przeprowadzad skomplikowanych działań konfiguracyjnych),
• intuicyjną obsługę panelu administracyjnego,
• możliwośd wszechstronnego wykorzystania (m.in. obsługa mikropłatności), co wiąże się
ze wzrostem sprzedaży,
• duży wolumen potencjalnych Klientów (przeszło 32 miliony użytkowników telefonów
komórkowych),
• krótki czas obsługi Klienta (transakcja trwa tylko kilkanaście sekund),
• wysoką jakośd i bezpieczeństwo systemu,
• dostęp do aktualnej informacji o stanie konta i dokonanych transakcjach na stronie
WWW.
KORZYŚCI DLA KUPUJĄCYCH
System płatności komórkowych jest instrumentem płatniczym do wszechstronnego zastosowania.
Dzięki usłudze można wykonad każdy rodzaj transakcji, bez posiadania gotówki:
• wystarczy telefon komórkowy aby rozpocząd korzystanie z usług,
• nie trzeba nosid w portfelu wielu kart płatniczych do obsługi kilku kont (obsługa wielu kont za
pomocą jednego numeru telefonu),
• płatności telefonem nie są ograniczone limitami transakcji (obsługa mikropłatności, jak
i dużych kwot pieniężnych),
• realizacja płatności trwa tylko kilkanaście sekund,
• obsługa transakcji jest bardzo intuicyjna, dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika
(w trybie głosowym i tekstowym),
• mobilnośd telefonu komórkowego zapewnia oszczędnośd czasu i energii,

Dział Sprzedaży Dotpay: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, tel.: +48 12 688 26 50, faks: +48 12 688 26 99, email: sprzedaz@dotpay.pl

Oferta na płatności przez telefon
(Oferta – Cennik)

•

transakcje są bezpieczne – płatności bezgotówkowe zatwierdzane są kodem PIN,
nie wymagają podawania żadnych poufnych danych.
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Cennik
OBSŁUGA SYSTEMOWA
NAZWA

OPŁATA

Pomoc techniczna

Bezpłatnie

Pomoc Biura Obsługi Klienta
Integracja i prace programistyczne związane z wdrożeniem i
dostosowaniem systemu płatności
Powiadomienia SMS i e-mail

Bezpłatnie

Dyspozycja wypłaty środków na wskazany rachunek bankowy
Aktywacja konta

Bezpłatnie
Bezpłatnie
1 zł
10 zł (jednorazowo)

CENNIK ZA OBSŁUGĘ PŁATNOŚCI TELEFONEM KOMÓRKOWYM (mPay)
Koszty obsługi transakcji w całości obciążają sprzedawcę, który każdorazowo odprowadza prowizję
od zakupionego towaru.
Prowizja za świadczenie usługi płatności telefonem komórkowym
(*) nie mniej niż 0,30 zł

2,8 % kwoty transakcji*

CENNIK ZA OBSŁUGĘ PŁATNOŚCI PAY PER CALL
•

Osoby prawne lub osoby prowadzące działalność gospodarczą
Wartość usługi Pay Per Call

Wynagrodzenie netto

PayPerCall 0704 o wartości 1,16 zł (1,42 zł z brutto)

0,60 zł

PayPerCall 0704 o wartości 2,03 zł (2,48 zł z brutto)

0,91 zł

PayPerCall 0704 o wartości 3,19 zł (3,89 zł z brutto)

1,60 zł

PayPerCall 0704 o wartości 4,06 zł (4,95 zł z brutto)

1,83 zł

PayPerCall 0704 o wartości 5,22 zł (6,37 zł z brutto)

2,61 zł

PayPerCall 0704 o wartości 8,12 zł (9,91 zł z brutto)

4,06 zł

PayPerCall 0704 o wartości 10,15 zł (12,38 zł z brutto)

5,08 zł
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Oferta na płatności przez telefon
(Oferta – Cennik)

•

Osoby fizycznie nieprowadzące działalności gospodarczej
Wartość usługi Pay Per Call

Wynagrodzenie netto

PayPerCall 0704 o wartości 1,16 zł (1,42 zł z brutto)

0,60 zł

PayPerCall 0704 o wartości 2,03 zł (2,48 zł z brutto)

0,91 zł

PayPerCall 0704 o wartości 3,19 zł (3,89 zł z brutto)

1,60 zł

PayPerCall 0704 o wartości 4,06 zł (4,95 zł z brutto)

1,83 zł

PayPerCall 0704 o wartości 5,22 zł (6,37 zł z brutto)

2,61 zł

PayPerCall 0704 o wartości 8,12 zł (9,91 zł z brutto)

4,06 zł

PayPerCall 0704 o wartości 10,15 zł (12,38 zł z brutto)

5,08 zł
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