Przykładowe użycie szybkich płatności w jednym ze sklepów internetowych obsługujących system PaybyNet.
Dokument ma charakter poglądowy i należy pamiętać, że korzystając z innych sklepów/portali proces ten( w punktach
I-V) będzie nieznacznie się różnił. Punkty VI-IX powinny być tożsame dla wszystkich płatności Paybynet.

I.

Wchodzimy na stronę sklepu, wybieramy interesujące nas przedmioty przechodzimy do „kasy” i zatwierdzamy
nasze zakupy – w naszym przypadku przez klikniecie „zamawiam” (1).

II.Wybieramy adres dostawy(2) i przechodzimy do wybrania typu płatności(3).

III.

W oknie wyboru płatności wybieramy „Bezpieczne płatności elektroniczne” (4), następnie „Szybki przelew
Internetowy” (5), z listy wskazujemy „SGB BANK”(6) . Ważna informacja – różne sklepy/portale inaczej
nazywają usługę szybkich przelewów(4/5), określenia które są zazwyczaj stosowane to: „płatności online”,
„płatność Paybynet”, „Paybynet” „szybki przelew”, „szybka płatność” itp.

IV.

Po wybraniu odpowiedniej płatności (7) wybieramy interesujący nas sposób dostawy (8) i przechodzimy do
podsumowania (9) naszego zamówienia.

V.

Sprawdzamy poprawność danych zamówienia (10) i klikamy na „Dokonaj płatności” (11).

VI.

Zostaniemy przekierowani na stronę „KIR Paybynet”, klikamy na logo „Zrzeszenie SGB” (12), zostanie
wyświetlona mapa z której wybieramy województwo pomorskie (13), następnie z listy obok zaznaczamy „Bank
Spółdzielczy w Stegnie” (14), akceptujemy „Regulamin Usługi jednorazowej płatności” (15) i klikamy na
„Potwierdzam” (16).

VII.

Po kliknięciu na „Potwierdzam” (16) zostanie otwarta strona logowania „InternetBankingu” Banku
Spółdzielczego w Stegnie, należy się zalogować za pomocą naszego indywidualnego identyfikatora oraz hasła.

VIII.

Po poprawnym zalogowaniu do „InternetBankingu” , zostanie wyświetlony wypełniony przelew (17), który
należy zweryfikować , zaakceptować , następnie zautoryzować(18) SMS’em/hasłem jednorazowym/tokenem
(w zależności od posiadanego środka autentykacji) i kliknąć „Zatwierdź” (19).

IX.

Płatność zostanie dokonana natychmiastowo, zostaniemy poinformowani o jej akceptacji(20), a połączenie z
Bankiem zostanie zakończone. Teraz możemy powrócić do strony sklepu (21) lub zamknąć przeglądarkę.

X.

Sklep natychmiast dostaję informację o płatności, dzięki czemu może bezzwłocznie zacząć realizować
zamówienie. Teraz wystarczy czekać na przesyłkę z zamówionym towarem.

Informacje końcowe.
Z usług płatności natychmiastowej można korzystać również za pośrednictwem innych operatorów płatności
internetowych kooperujących z Paybynet, np. dotpay, przelewy24, tpay.com, ecard, e-service, cashbill .
Widząc takie logo będziesz wiedzieć, że możesz skorzystać z przelewów błyskawicznych:

Więcej informacji na stronie www.paybynet.pl/ oraz www.bsstegna.pl

