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PREDSTAVITEV

Predplačniške kartice paysafecard in Cash-Ticket

Popolna varnost pri e-plačevanju
..Elektronski denar je plačilna metoda, ki kupcu zagotavlja praktično popolno varnost, trgovcu pa najmanj potroji potencial števila
kupcev v spletni trgovini..

spletnem plačevanju. Elektronski nadzor dobroimetja in izvedenih transakcij celo presega gotovinsko plačevanje, saj omogoča naknadno
reklamiranje storitve na osnovi izvedene transakcije. Elektronski denar lahko hranimo v svojem elektronskem predalu ali si ga pošljemo po
SMSu. Za razliko od plačevanja z uporabo drugih elektronskih plačilnih metod, elektronski
denar potrošimo do konca in nato uporabimo
drugega. Prav omejitev nominalne vrednosti je
zato bistveni element, ki zagotavlja temelj za
varnost pri spletnem plačevanju.

Potrojite potencial spletne trgovine

Hitro in varno, kot z gotovino
Z gotovino lahko kupec neposredno plača samo v trgovini, spletno plačevanje pa ni
mogoče brez posrednika, ki izvaja elektronsko plačevanje.
Uporabnik si tudi pri spletnem plačevanju želi
čim bolj približati plačevanju z gotovino in pri
tem potrebuje vsaj štiri osnovne lastnosti
plačilnega sistema: hitrost, varnost, enostavnost in zasebnost.
Gotovinskemu plačevanju se najbolj približa
plačevanje z elektronskim denarjem. Elektronski denar kupimo na pooblaščenem prodajnem mestu za gotovino. Uporaba je hitra
in enostavna. Plačilo se izvede takoj po vnosu
PIN kode in potrditvi plačila.
Elektronski denar ima omejeno nominalno
vrednost, omogoča seštevanje vrednosti,
plačevanje v več transakcijah, avtomatski
preračun valut ter uporabo celotnega dobroimetja. Omejena vrednost, PIN koda in opcijsko
geslo zagotavljajo skoraj popolno varnost pri
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Po statističnih podatkih evropskih bank je
delež populacije, ki v zahodni Evropi že razpolaga z drugimi elektronskimi plačilnimi
metodami, kar 70 %, vendar jih je od tega le
30 % pripravljenih druge plačilne metode uporabiti pri spletnem plačevanju. Razlogi za
strah so predvsem v nevarnosti, da bi uporabnik postal tarča naknadne zlorabe plačilnega
sistema, ki je potencialno omejena samo z
limiti ali stanjem na računu uporabnika.
Na trgu se je izkazalo, da uporabniki teh
zadržkov nimajo pri uporabi elektronskega
denarja. Zato lahko spletni trgovec z uporabo
elektronskega denarja najmanj potroji potencial števila kupcev v svoji spletni trgovini.
Brez možnosti plačevanja z elektronskim denarjem se trgovec praktično samoomeji zgolj
na tisti segment trga, ki ima druge plačilne
metode in ki nima zadržkov pri uporabi le-teh
pri spletnem plačevanju.
Uvedba elektronskega denarja v spletni trgovini je hitra in enostavna, stroški uporabe
plačilne metode so primerljivi z drugimi
plačilnimi metodami in se jih plača samo v
primeru uspešno zaključenega plačila. Izkaže
pa se tudi, da se obstoječi kupci le redko
odločijo za menjavo plačilne metode.

paysafecard je elektronski denar

V svetu je vse več ponudnikov elektronskega
denarja. Vodilno mesto v EU ima podjetje paysafecard a.g. s sedežem na Dunaju. Danes lahko
kartice paysafecard in Cash-Ticket kupite na
preko 280.000 prodajnih mestih, v 23 državah
EU in Argentini, pripravlja pa se širitev poslovanja tudi v države severne in srednje Amerike, Azijo, pa tudi na Balkan.
Podjetje paysafecard je že l. 2009 prejelo
prestižno ameriško nagrado za najboljši
neameriški produkt v predplačevanju ter nagrado za najboljše podjetje v predplačevanju.
Kartice paysafecard so v Sloveniji na voljo že od
l. 2006. Danes več kot 25.000 registriranih uporabnikov kartice paysafecard in Cash-Ticket kupuje na 60 prodajnih mestih, preko spleta ali z
Moneto in dostavo po SMSu.
Z uvedbo elektronskega denarja dobite tudi
brezplačno promocijo med tisto slovensko
populacijo, ki letno na spletu potroši VEČ MIO
EUR in ki letno uporabi že več kot 200.000
kartic, saj se registrirane uporabnike redno
obvešča o novih trgovcih, ki sprejemajo elektronski denar.
V tujini je več 1.000 spletnih trgovcev, ki že
sprejemajo paysafecard. Poleg spletnega
telefoniranja www.skype.com in storitev v
zvezi z gostovanjem in domenami, se kartice
paysafecard največ uporabljajo za spletne
igre vseh vrst (Travian, Metin ...). s karticami
Cash-Ticket pa lahko že kupujete letalske vozovnice www.brusselairlines.com, vstopnice
za koncerte www.oeticket.com, računalniško
opremo www.notebooksbilliger.de, počitnice
www.skyhappyhour.com, novice www.rtlnow.rtl.de ...
V Sloveniji paysafecard že sprejema podjetje Mobitel www.mobitel.si, uprabite jih lahko za sodelovanje v licitacijah www.izlicitiraj.si in pri iskanju
podnapisov za filme www.planetdivx.com. (P.R.)
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