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Informacje o Planet Pay 

 

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

kompleksowe rozwiązania w zakresie akceptacji płatności kartami Visa, Mastercard oraz transakcji BLIK, 

wszędzie tam, gdzie ważne jest szybkie i bezpieczne przyjmowanie płatności. 

Planet Pay jest Agentem Rozliczeniowym, posiadającym status Krajowej Instytucji Płatniczej oraz statusy 

członka Associate/Affiliate w organizacjach VISA i Mastercard. 

Właścicielem spółki Planet Pay sp. z o.o. jest ITCARD S.A., której głównym przedmiotem działalności jest 

obsługa autoryzacyjna transakcji w bankomatach i terminalach płatniczych oraz wydawnictwo kart płatniczych. 

Do grupy ITCARD należy również, poza siecią terminali Planet Pay  

i ogólnopolska sieć bankomatów Planet Cash. 

Planet Pay to nie tylko nowoczesne terminale płatnicze renomowanych producentów oraz usługi autoryzacji 

płatności, ale również całodobowa obsługa Klienta na najwyższym poziomie, która jest naszym atutem na tle 

innych firm. Nasz zespół ekspertów oraz zaplecze technologiczne, zapewniają realizację usług o najwyższym 

standardzie oraz poziomie bezpieczeństwa, czego dowodem jest posiadany przez nas certyfikat 

bezpieczeństwa PCI DSS.  

Akceptacja płatności przy użyciu terminali płatniczych przyniesie korzyści zarówno Państwu, jak i Państwa 

Klientom – pomaga przyspieszyć obsługę Klienta, jest łatwiejsze dla pracowników i zmniejsza koszty obsługi 

gotówki. 
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Aplikacja Płatnicza Planet Pay POSapp 

 

Opis rozwiązania Planet Pay POSapp 

Przedmiotem oferty jest rozwiązanie Planet Pay POSapp, umożliwiające bezpieczne przyjmowanie 

zbliżeniowych płatności bezgotówkowych bezpośrednio na urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon tablet, 

bądź też urządzenie kurierskie.  

• Planet Pay POSapp to idealne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których 

mobilność jest istotnym elementem działania; 

• Aplikacja umożliwi przyjmowanie płatności zbliżeniowych bez konieczności zastosowania 

dodatkowych urządzeń płatniczych; 

• Instalacja aplikacji na telefonie lub tablecie pozwoli mieć terminal płatniczy zawsze przy sobie, 

dodatkowo zmniejszy kolejki przy płatnościach oraz podwyższy standard obsługi Klienta. 

 

Wymagania techniczne 

Aplikację można zainstalować na wszystkich urządzeniach posiadających system operacyjny Android 8.0 lub 

nowszy, NFC oraz dostęp do Internetu. 

 

Aplikacja Planet Pay POSapp umożliwia: 

• Realizację zbliżeniowych transakcji płatniczych (Contactless); 

• Realizację płatności na dowolną kwotę z opcją wprowadzenia kodu PIN na ekranie urządzenia („Pin 

on glass”) dla kart VISA i Mastercard;  

• Przygotowanie i elektroniczne dostarczenie potwierdzenia transakcji (e-mail, SMS, kod QR, zrzut 

ekranu); 

• Raportowanie i przegląd transakcji; 

• Ustawienia aplikacji. 

 

Transakcje, dostępne w aplikacji Planet Pay POSapp: 

• Sprzedaż  

• Unieważnienie 

• Zwrot  
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Certyfikacje i zgodność z regulacjami: 

Rozwiązanie posiada wymagane zgody Organizacji Płatniczych do akceptacji transakcji płatniczych, również 

tych na kwoty powyżej limitu 100 PLN, z możliwością wprowadzenia kodu PIN na ekranie urządzenia 

(transakcje powyżej CVM Limit 100 PLN) i może być wykorzystane produkcyjnie. Aplikacja POSapp, będzie 

wysyłała potwierdzenia transakcji za pomocą SMS / e-mail lub poprzez wyświetlenie potwierdzenia dla Klienta 

na ekranie smartfon`a.  

 

Korzyści dla Klienta Planet Pay:  

 
W ramach użytkowania aplikacji płatniczej Planet Pay POSapp Klient zyskuje szereg korzyści takich jak: 

• Brak ukrytych kosztów; 

• Niska prowizja od transakcji; 

• Bardzo niski koszt utrzymania aplikacji (cena aplikacji dużo niższa niż dzierżawa terminala); 

• Błyskawiczne rozliczenie środków – pieniądze na Twoim koncie są już następnego dnia po transakcji; 

• Ekologia - elektroniczne wydruki potwierdzeń transakcji, są wyświetlane na ekranie lub wysyłane 

poprzez SMS lub e-mail; 

• Całodobowe wsparcie Contact Center (24/7); 

• Internetowy portal Akceptanta – eBOK; 

• Obsługa serwisowa; 

• Możliwość otrzymania dofinansowania z Programu Polska Bezgotówkowa. 

 

Program Polska Bezgotówkowa:  

Program Polska Bezgotówkowa jest inicjatywą organizowaną pod patronatem 

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Związku Banków Polskich.  

Planet Pay od początku jest aktywnym uczestnikiem programu, w związku z czym mogą 

Państwo otrzymać dofinasowanie umożliwiające: 

• Bezpłatne korzystanie z aplikacji POSapp przez 5 miesięcy od daty uruchomienia. 

• Bezpłatne rozliczanie transakcji, przez 5 miesięcy lub do 42 tys. zł obrotu. 

Program dotyczy Akceptantów, którzy nie uczestniczyli w Programie Polska Bezgotówkowa oraz nie korzystali 

z Terminala Płatniczego przez ostatnie 12 miesięcy.   
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Oferta Cenowa 
 

Akceptuj karty przez 12 miesięcy za darmo z Planet Pay POS App:   

Każdy Klient, który skorzysta z aplikacji Planet Pay POSapp otrzyma aplikację za 0,00 PLN przez 12 

miesięcy, niezależnie od tego czy kwalifikuje się do Programu Polska Bezgotówkowa. 

Opłata utrzymaniowa za aplikację Planet Pay POSapp: 

Terminal Typ oferty  
Program  

Polska Bezgotówkowa 
(5 miesięcy) 

Dodatkowa promocja 
od Planet Pay 

Cena po okresie 
promocyjnym 

Aplikacja POSapp* 

Oferta w ramach 
Programu Polska 
Bezgotówkowa 

0 PLN 
 

przez 5 miesięcy w trakcie 
trwania programu PWOB 

0 PLN 
 

przez 7 miesięcy po 
programie PWOB 

9,00 PLN 
miesięcznie 

Oferta poza 
Programem Polska 

Bezgotówkowa 
n/d 

0 PLN 
miesięczne 

przez 12 miesięcy 

9,00 PLN 
miesięcznie 

* koszt miesięczny za użytkowanie aktywnej aplikacji na 1 urządzeniu. 

 

Opłaty Transakcyjne: 

Instrument płatniczy 

Program Polska 

Bezgotówkowa             

Opłata naliczana od każdej pojedynczej transakcji po okresie 

dofinansowania z Programu Polska Bezgotówkowa 

Transakcje do 42 000 

PLN przez 5 miesięcy 
Opłata procentowa (%)* Opłata płaska (PLN)* 

Visa (w tym Apple Pay i GPay) 0,00 % 0,59 % 0,05 PLN  

Mastercard (w tym Apple Pay i GPay) 0,00 % 0,59 % 0,05 PLN 

 

Opłaty Wdrożeniowe: 

Opis Stawka 

Wdrożenie Aplikacji POSapp W cenie aplikacji 
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Niniejszy dokument został opracowany przez Planet Pay. Nie może być reprodukowany, kopiowany lub publikowany w całości lub jakiejkolwiek jego części 
bez pisemnej zgody i upoważnienia Planet Pay Sp. z o. o. 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, jest upowszechniany w celu reklamy i promocji usług Planet Pay Sp. z o.o. i nie może być traktowany 
jako wiążące zobowiązanie jakiejkolwiek osoby, w tym Planet Pay Sp. z o.o., z jakiegokolwiek tytułu. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66  
§1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Planet Pay Sp. z o.o. nie gwarantuje kompletności zawartych w nim informacji.  

 

 

 

Skontaktuj się z nam, 
przedstawimy Ci najkorzystniejsze 
możliwości, przygotujemy ofertę i 
umowę. 

Podpisz umowę elektronicznie  
i pobierz aplikację Planet Pay 
POSapp z Google Play 

Zaloguj się do Portalu Akceptanta 
(eBOK), pobierz kod do 
aktywacji aplikacji i gotowe! 

Od teraz możesz swobodnie 
akceptować płatności 
bezgotówkowe na swoim 
smartfonie! 

1. 2. 3. 

Zamów Aplikacje Planet Pay POSapp 

Kontakt 
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