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mBank
mTRANSFER to sposób na ³atw¹ realizacjê p³atnoœci przez Internet - za pomoc¹
przelewu z rachunku w mBanku. Przelew realizowany jest z dowolnego konta
w mBanku.
Jeœli posiadasz mBIZNES Konto mo¿esz korzystaæ z us³ugi mTRANSFER tak¿e
w odwrotn¹ stronê. Po zarejestrowaniu na Twój rachunek w mBanku kontrahenci,
którzy posiadaj¹ konto w mBanku bêd¹ mogli wp³acaæ pieni¹dze w prosty sposób - na
dodatek on-line.
mTRANSFER u³atwia zlecanie przelewów dowolnych - nie musisz wpisywaæ danych
odbiorcy i numeru jego rachunku bankowego. Najczêœciej równie¿ kwota i data
realizacji przelewu s¹ ju¿ wype³nione przez sprzedawcê. Jednoczeœnie przelew
mTRANSFER jest równie bezpieczny jak inne przelewy dowolne w mBanku potwierdzasz go has³em jednorazowym z aktywnej listy hase³. Zrealizowany przelew
mTRANSFER widoczny jest jako operacja wykonana w historii rachunku, natomiast
przelew zlecony z dat¹ przysz³¹ jest widoczny jako operacja planowana i mo¿e byæ
odwo³any.
Wynagrodzenie:
Przy wykorzystaniu p³atnoœci typu mTRANSFER w formie bezpoœredniej oferujemy
atrakcyjne warunki handlowe ustalane indywidualnie.

Inteligo
P³acê z Inteligo umo¿liwia Ci dokonywanie bezpiecznych, szybkich i bezprowizyjnych
transakcji z Twojego konta Inteligo. Od teraz nie musisz ju¿ wype³niaæ
skomplikowanych formularzy. P³acisz bez potrzeby ujawniania numeru swojej karty,
a przelew nic Ciê nie kosztuje.
Korzystanie z us³ugi "P³acê z Inteligo" jest bardzo proste:
1. Przy wyborze kana³u p³atnoœci za towar lub us³ugê, któr¹ chcesz zakupiæ, wybierasz
"P³acê z Inteligo"
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2. Po wybraniu tej opcji zostaniesz przeniesiony na strony Inteligo (w tym czasie
przelew jest automatycznie przygotowywany)
3. Po zalogowaniu siê bêdziesz móg³ sfinalizowaæ p³atnoœæ- klikasz OK, a Twój
przelew trafia na konto odbiorcy w naszym systemie
Je¿eli jeszcze nie masz konta Inteligo mo¿esz je otworzyæ tutaj. Zyskasz mo¿liwoœæ
p³acenia w naszym systemie w sposób szybki, bezpieczny i bez prowizji, a oprócz tego
staniesz siê posiadaczem konta o bardzo wysokim oprocentowaniu. Konto Inteligo
umo¿liwia dostêp do swoich pieniêdzy 24 godziny na dobê, którymi mo¿esz
dysponowaæ za pomoc¹ serwisu WWW lub WAP, telefonu stacjonarnego lub GSM,
a tak¿e bankomatów.
Wynagrodzenie:
Przy wykorzystaniu p³atnoœci typu Inteligo w formie bezpoœredniej oferujemy
atrakcyjne warunki handlowe ustalane indywidualnie.

MultiBank
MultiTransfer to us³uga u³atwiaj¹ca realizacjê p³atnoœci przez Internet, za pomoc¹
przelewu z rachunku w MultiBanku. Dziêki MultiTransferowi chc¹c zrealizowaæ
transakcjê w Internecie np. zap³aciæ w sklepie internetowym nie musisz pamiêtaæ ani
wpisywaæ danych odbiorcy i numeru jego rachunku bankowego. Pola te s¹ ju¿
wype³nione. W zale¿noœci od wybranych przez Sprzedaj¹cego ustawieñ równie¿
kwota, tytu³ i data realizacji przelewu mog¹ byæ ju¿ wype³nione.
Przelew realizowany jest jako przelew dowolny z rachunków:
- MultiKonto m³odzie¿owe
- MultiKonto ja
- MultiKonto my
- MultiKonto jestem

Media Systems Anna Frankiewicz ul. Rejtana 20 41-300 D¹browa Górnicza
tel.: +48 032 764-18-48 fax: +48 032 764-18-48 email: biuro@mediasystems.pl
NIP: 644-287-37-80 REGON: 241103584

P³atnoœci w Internecie

- MultiKonto Aquarius
- MultiKonto First Class
- Multikonto e-Business Class
- MultiKonto Business Class
- MultiKonto Business Medicus
MultiTransfer jest równie bezpieczny jak inne przelewy w MultiBanku. Aby go
zrealizowaæ musisz mieæ aktywn¹ us³ugê wiadomoœci SMS œwiadczon¹ przez
MultiBank w formie kodów dostêpowych lub aktywne has³a jednorazowe. Po zleceniu
transakcji wyœwietlany jest ekran zawieraj¹cy potwierdzenie, po czym nastêpuje
automatyczne wylogowanie.
Zrealizowana p³atnoœæ widoczna jest jako operacja wykonana w historii rachunku,
natomiast p³atnoœæ zlecona z dat¹ przysz³¹ jest widoczna jako operacja planowana
i mo¿e byæ odwo³ana.
Posiadacze rachunków firmowych w MultiBanku mog¹ równie¿ udostêpniæ
MultiTransfer jako narzêdzie p³atnicze w swoich serwisach. Aby by³o to mo¿liwe
w³aœciciel rachunku biznesowego powinien zarejestrowaæ tak¹ us³ugê. Po jej
zarejestrowaniu oraz konfiguracji jego Klienci posiadaj¹cy konto w MultiBanku bêd¹
mogli on-line wp³acaæ pieni¹dze na jego rachunek.

Przelewy elektroniczne
Szybkie transakcje
Przelewy elektroniczne to kolejna mo¿liwa forma p³atnoœci elektronicznej
umo¿liwiaj¹ca w szybki i prosty sposób dokonanie transakcji finansowej. Za
poœrednictwem MediaSystems.pl w systemie CashBill otrzymuj¹ Pañstwo mo¿liwoœæ
regulowania zobowi¹zañ oraz przeprowadzania transakcji poprzez systemy home
bankingowe wiod¹cych banków.
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Je¿eli posiadacie Pañstwo konto w jednym z banków oferuj¹cych elektroniczne konta
mog¹ Pañstwo przekazaæ œrodki na inne konta, z kolei w³aœciciele sklepów oraz
serwisów mog¹ pobraæ nale¿noœci korzystaj¹c wy³¹cznie z sieci internet. Wszystkie
wp³aty s¹ przekazywane bezpoœrednio na docelowe konta, jeœli jednak Bank odbiorcy
nie znajduje siê na liœcie obs³ugiwanych Banków lub nie oferuje takich us³ug czas
przekazania przelewu jest uzale¿niony od terminów ksiêgowañ na kontach
w poszczególnych bankach oraz terminów realizacji przelewów pomiêdzy tymi
bankami.
Oferowana us³uga przynosi wiele korzyœci oraz mo¿liwoœci:
- Mo¿liwoœæ szybkiej zap³aty za zakupione towary lub us³ugi
- Mo¿liwoœæ zap³aty na konta innych banków w maksymalnie szybkim czasie
- Mo¿liwoœæ pobierania nale¿noœci bez budowy skomplikowanych systemów
- Anonimowa obs³uga transakcji
- Kontrola nad prowadzonymi transakcjami
- Bezpieczeñstwo realizacji transakcji
Za poœrednictwem MediaSystems.pl system CashBill.pl umo¿liwia realizacjê
transakcji elektronicznych, dostêpnymi kana³ami przekazywania œrodków s¹ przelewy
elektroniczne (on-line oraz transferowych) do kilku banków oraz p³atnoœæ kartami
p³atniczymi w sieci Internet. Implementuj¹c us³ugi systemu CashBill
za poœrednictwem MediaSystems.pl, Partnerzy zyskuj¹ wygodny pakiet p³atnoœci;
wygoda i ³atwoœæ obs³ugi dotyczy zarówno w³aœcicieli sklepów i serwisów
internetowych jak i samych internautów (kupuj¹cych towar lub p³ac¹cych za dostêp).
Przelewy bankowe
PKO BP S.A.,Pekao S.A., Millenium Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Bank BPH S.A.,
Deutsche Bank S.A., ING Bank Œl¹ski S.A., Citi Bank Handlowy S.A., Bank Ochrony
Œrodowiska*, Bank Gospodarki ¯ywnoœciowej*, InvestBank*, Fortis Bank*, VW
Bank*, Lukas bank S.A.*, Bank Zachodni WBK
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Us³ugi zintegrowane z p³atnoœciami
SMS Premium Rate przy wspó³pracy z Teleaudio Sp. z o.o. ( Pay by SMS )
MMS Premium Rate przy wspó³pracy z Teleaudio Sp. z o.o. ( Pay by MMS )
Pay Per Call (0-700, 0-400) przy wspó³pracy z Teleaudio Sp. z o.o. ( Pay by Call )
Przy wspó³pracy mPay S.A. us³uga p³atnoœci telefonem komórkowym.*
Portmonetka elektroniczna Moneybookers przy wspó³pracy z Moneybookers Ltd.*
Przelew elektroniczny via CashBill.pl – dostêp do p³atnych zasobów www (zap³ata za
us³ugê).
Klient koñcowy docieraj¹cy do p³atnej czêœci serwisu internetowego, chc¹c
otrzymaæ dostêp skierowany zostaje do podstrony ze szczegó³ami transakcji oraz
wyborem sposobu p³atnoœci oferowanej przez CashBill za poœrednictwem
MediaSystems.pl. W tym miejscu pojawiaj¹ siê kluczowe informacje niezbêdne do
przeprowadzenia kompletnej transakcji takie jak: kwota przelewu i czas, na jaki
zostanie udzielony dostêp (zwykle wczeœniej okreœlone przez klienta koñcowego,
je¿eli oczywiœcie serwis przewiduje takie mo¿liwoœci), jeszcze nieaktywny kod
dostêpu oraz unikalny identyfikator transakcji, który powinien siê znaleŸæ w tytule
przelewu. Po przelaniu œrodków zgodnie z danymi do przelewu wskazanymi przez
system klient koñcowy informuje system poprzez klikniêcie odpowiedniego przycisku
o tym fakcie i wystêpuje tym samym o autoryzacjê transakcji oraz uaktywnienie
wczeœniej nadanego kodu dostêpu.
Personel odpowiedzialny za autoryzacjê sprawdza poprawnoœæ danych transakcji
oraz obecnoœæ œrodków na koncie. W momencie kompletnej transakcji nastêpuje
autoryzacja i aktywacja kodu dostêpu. W przypadku braku œrodków na koncie lub
nieprawid³owych danych podanych przez klienta koñcowego transakcja zostaje
anulowana.
Z uwagi na systemy informatyczne poszczególnych banków w pewnych przypadkach
procedura finalizacji transakcji jest uproszczona, mianowicie Multibank, Inteligo oraz
mBank udostêpniaj¹ mo¿liwoœæ bezpoœredniej komunikacji miêdzy systemami, co w
praktyce wygl¹da w nastêpuj¹cy sposób: w momencie wyboru jednego z tych trzech
banków nastêpujê przekierowanie na stronê logowania poprzez po³¹czenie
szyfrowane do w³asnego konta we wskazanym banku.
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Po dokonaniu prawid³owego przelewu na konto, system bankowy zwraca informacjê
do systemu CashBill o autoryzowanej transakcji w efekcie, czego nadany wczeœniej
kod otrzymuje aktywacjê.
Reklamacje tej us³ugi rozpatruje w pe³ni operator CashBill (dzia³ reklamacji);zwykle
zg³oszenia reklamacyjne dotycz¹ sytuacji, w których klienci koñcowi nieodpowiednio
pos³uguj¹ siê kodem dostêpu (brak zastosowania siê do instrukcji b¹dŸ regulaminu
serwisu internetowego, z którego maj¹ zamiar skorzystaæ) lub œrodki nale¿ne za
dostêp do serwisu nie dotar³y na konto bankowe z winy klienta koñcowego.

Przelew elektroniczny via CashBill.pl – zap³ata za towar.
Us³uga najczêœciej stosowana w sklepach internetowych; kupuj¹cy po wybraniu
towaru oraz rodzaju p³atnoœci i przesy³ki otrzymuje informacje o koszcie ca³ej us³ugi i
otrzymuje dane do przelewu analogicznie ja w przypadku dostêpu do www. W
zale¿noœci od infrastruktury banku, w którym kupuj¹cy posiada konto i realizuje
przelew za zakupy œrodki pieniê¿ne trafiaj¹ na konto bankowe. w czasie rzeczywistym
(przelewy on-line) lub w ci¹gu kolejnych ksiêgowañ bankowych (przelewy
transferowe). Niezale¿nie jednak od rodzaju infrastruktury banku dalszy proces jest
zawsze taki sam, czyli od momentu stwierdzenia obecnoœci przelewu pieniê¿nego na
koncie i autoryzacji transakcji w panelu systemu przez personel za to odpowiedzialny,
system przesy³a³ informacjê do sklepu internetowego (komunikacja miêdzy
serwerami) o dostarczeniu œrodków pieniê¿nych na konto bankowe, a tym samym o
autoryzacji transakcji.
Oczywiœcie w przypadku banków Multibank, Inteligo oraz mBank, personel nie
autoryzuje transakcji, a system bankowy przekazuje odpowiedni¹ informacjê do
systemu, a system do sklepu internetowego.
Reklamacje rozpatruje operator CashBill (dzia³ reklamacji); najczêstszymi
zg³oszeniami s¹ reklamacje wynikaj¹ce z nieprawid³owego postêpowania podczas
dokonywania przelewu przez klienta koñcowego, a nastêpstwem tego brak nale¿nych
œrodków na koncie bankowym.
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Karty Kredytowe oraz debetowe (Pay by credit card):
W systemie CashBill za poœrednictwem MediaSystems.pl bêdzie mo¿na dokonaæ
transakcji nastêpuj¹cymi kartami kredytowymi:
VISA*, MasterCard*, Diners Club International*, JCB Cards* przy wspó³pracy z First
Data S.A. Przy wspó³pracy z Moneybookers Ltd. karty p³atnicze American Express*,
Visa*, Visa Electron*, MasterCard,* Diners Club*, JCB*,
- karty kredytowe 4B (Hiszpania)*,
- karty kredytowe CartaSi (W³ochy)*,
- karty kredytowe Euro6000 (Hiszpania)*,
- karty kredytowe PostePay (W³ochy)*,
- karty debetowe Nordea (Szwecja, Finlandia)*,
- karty debetowe Carte Bleue (Francja)*,
- karty debetowe Maestro*,
- karty debetowe Solo (Wielka Brytania)*,
- karty debetowe Laser (Irlandia)*.

e-transfery bankowe:
- EPS (Austria)*,
- ELV (Niemcy)*,
- Sofortuberweisung (Niemcy)*,
- GiroPay (Niemcy)*,
- HomePay (Belgia)*,
- Ideal (Holandia)*,
- Entes (Singapur)*.
Przelewy transferowe i e-przelewy ( Pay by link )
Przy wspó³pracy BRE Banku SA. –mTransfer
Przy wspó³pracy PKO BP S.A. - P³acê z Inteligo
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Przy wspó³pracy BPH S.A. - Przelew z BPH
Przy wspó³pracy z BZWBK S.A. - Przelew24
Przy wspó³pracy z Multibank S.A. – MultiTransfer
Przy wspó³pracy z Nordea Bank Polska S.A. - P³aæ z Nordea

Transakcja kart¹ p³atnicz¹ via CashBill.pl – dostêp do p³atnych zasobów www (zap³ata
za us³ugê).
Analogicznie jak w przypadku p³atnoœci przelewem elektronicznym, klient po
dotarciu do miejsca informuj¹cego o wymaganej transakcji w celu dalszego
przegl¹dania danego serwisu otrzymuje nieaktywny kod dostêpu oraz wszelkie dane
dotycz¹ce dalszej procedury potrzebnej do zakoñczenia transakcji. Ze strony systemu
prezentowany zostaje formularz do uzupe³nienia o dane personalne klienta
koñcowego – s¹ to dane do podania opcjonalnie, wy³¹cznie wspomagaj¹ce
ewentualn¹ procedurê reklamacyjn¹. Faktyczna autoryzacja transakcji zachodzi po
przekierowaniu na serwery firmy autoryzuj¹cej i przebiega wed³ug tamtejszych zasad
bezpieczeñstwa. Po pozytywnym zweryfikowaniu transakcji system informatyczny
firmy autoryzuj¹cej zwraca do naszego systemu
informacjê o poprawnoœci
i autoryzacji transakcji, tym samym nieaktywny kod zostaje aktywowany.

Transakcja kart¹ p³atnicz¹ w CashBill.pl za poœrednictwem MediaSystems.pl – zap³ata
za towar.
Us³uga przebiega identycznie jak w przypadku zap³aty za towar przelewem
elektronicznym, po otrzymaniu nieaktywnego kodu, klient kierowany jest do
formularza oraz dalej na serwer centrum autoryzacji (te kroki identyczne jak w
przypadku zakupu kodu poprzez kartê). Po autoryzacji transakcji wykonanej przez
klienta koñcowego, system informatyczny firmy autoryzuj¹cej zwraca do naszego
systemu informacje o tym¿e fakcie, a nasz system przekazuje dalej, do w³aœciciela
punktu p³atnoœci (np. sklep internetowy) wiadomoœæ o prawid³owym przebiegu
informacji, daj¹c tym samy zielone œwiat³o do przekazania klientowi koñcowemu
zakupionego towaru.
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W przypadku sklepów internetowych spora czêœæ ca³ej operacji zakupu le¿y po stronie
sprzedaj¹cego, czyli informuje o sumie nale¿noœci wraz z dostaw¹, informuje o
statusie zamówienia z podzia³em na etapy (zwykle: zamówienie przyjêto, zamówienie
potwierdzono, pieni¹dze dotar³y na konto, towar wys³ano lub zamówienie anulowano).
CashBill jako operator p³atnoœci w takim przypadku odpowiada jedynie za obs³ugê
techniczn¹ i automatycznym przep³ywie informacji miêdzy infrastrukturami
informatycznymi centrum autoryzacji i sklepu internetowego o wyniku transakcji oraz
oczywiœcie o koñcowym rozliczeniu ze sklepu z tytu³u zakupów przez klientów.
Reklamacje, które wynikn¹ w takiej transakcji przyjmuje operator systemu Media
Systems (dzia³ reklamacji), a nastêpnie przekazuje je do firmy autoryzuj¹cej jako
g³ównemu centrum autoryzacji kart.
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