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01. Kim jesteśmy?

zaufane płatności



Tpay
Kim jesteśmy? 

Od ponad dekady dostarczamy 

zaufane i szybkie płatności 
online, pomagając e-commerce, 
branży logistycznej i usługom 
rozwijać swój biznes.

Szukasz elastycznej oferty 
i zależy Ci na sprawnej 
współpracy? Dobrze trafiłeś!

www.tpay.com

http://www.tpay.com


Szybkie wsparcie

Sukces Twojego biznesu to nasz 

wspólny cel, dlatego zawsze 

możesz liczyć na dedykowanego 

opiekuna i nasze Biuro Obsługi 

Klienta

Ponad 12 lat na rynku

12 lat to nie tylko liczba – to 

realne doświadczenie związane 

ze współpracą z ponad 50 tys. 

zarejestrowanych podmiotów

Indywidualna opieka i podejście

Każdy klient jest dla nas nową 

historią – dostosowujemy się do 

potrzeb konkretnych branż



Polski kapitał

Jesteśmy marką z polskim 

kapitałem, z siedzibą w Poznaniu 

i oddziałem w Warszawie

Monitoring 24/7

W każdej chwili możesz 

sprawdzić status interesującego 

Cię banku i naszą wydajność

Program Partnerski

Będąc naszym partnerem, 

możesz otrzymywać określony 

procent od każdej faktury 

poleconego klienta



Stworzyliśmy 
pierwszy w Polsce 
w pełni mobilny panel

2010

12
LAT NA RYNKU

PŁATNOŚCI
Wdrożyliśmy 
płatności kartowe

2012

Zostaliśmy 
członkiem 
e-Izby

2013

Uzyskaliśmy 
licencję 
KNF

2014

Udostępniliśmy 
płatności BLIK

2015

Stworzyliśmy Fastpass 
–pierwszy mobilny 
terminal BLIK

2016

Wdrożyliśmy Visa Checkout 
i BLIK OneClick

2017



Wprowadziliśmy Google Pay 
dla wszystkich

2018

Zmieniliśmy nazwę na Tpay 
i wprowadziliśmy nowy, 
intuicyjny panel

2019

Umożliwiliśmy płatności 
z banera, czyli Widget One Click

2020

Rozpoczęliśmy strategiczną 

i historyczną współpracę 

z Bankiem Pekao

2021

Wdrożyliśmy BLIKA bez kodu 

w aplikacji "Moja Biedronka"

2022



Co o nas mówią 
nasi Klienci

zaufane płatności

02.



“Przez ponad 2 lata współpracy z Tpay 
nigdy nie zdarzyło się, żeby jakikolwiek 
problem rozwiązywany był dłużej niż 
przez parę godzin. Wyznaczony przez 
Tpay konsultant zawsze był z nami 
w kontakcie (...). Nie otrzymaliśmy 
także skarg od klientów, sugerujących 
jakiekolwiek problemy techniczne”  

Przemysław Skokowski, 
CEO i co-founder Masterlife i Dietly

Dowiedz się więcej

https://tpay.com/dla-biznesu/case-studies/masterlife-dietly


“W sprzedaży biletów 
obserwujemy bardzo dynamiczny 
wzrost w kanałach online. 
W Polsce to aż około 40% rocznie! 
Bilkom jest aktualnie jedynym 
miejscem, gdzie przez internet 
można kupić wspólny bilet”

Anna Sabina Wojciechowska, 
Członkini zarządu PKP Informatyka

Dowiedz się więcej

https://tpay.com/dla-biznesu/case-studies/pkp-informatyka


"Od pewnego czasu, wraz z rozwojem 
klubu, stawiamy na jak największą 
automatyzację usług, 
a szybkie płatności są zdecydowanie 
istotnym filarem takiej działalności. 
Dodatkowo jest to dla nas wyróżnik 
na rynku – wbrew pozorom jesteśmy 
jednym z nielicznych klubów 
podróżniczych, które zdecydowały się 
na operatora płatności, co dodatkowo 
podnosi komfort korzystania 
z naszych usług" 

Łukasz Nowak, 
CEO i co-founder Klubu Podróżników "Soliści"

Dowiedz się więcej

https://tpay.com/dla-biznesu/case-studies/solisci


“Tpay zaoferował nam najlepszą 
ofertę. Zauważyliśmy, że ma również 
gotowe rozwiązania do Magento, 
z którego korzystamy. Poza tym 
zespół Tpay od początku 
dynamicznie reagował na wszelkie 
wątpliwości związane z integracją. 
Nawet po godz. 20. Szybko 
zaufaliśmy sobie nawzajem”

Joanna Kwiatkowska, 
Head of e-commerce marki Kubota

Dowiedz się więcej

https://tpay.com/dla-biznesu/case-studies/kubota


03. Panel płatności 
Tpay

zaufane płatności



Panel transakcyjny Tpay

● Metody płatności pogrupowane zgodnie 
z intuicją użytkowników

● Większość dostępnych na rynku metod płatności

● Efekt? Pełen komfort i skrócenie  ścieżki  zakupowej 

do minimum

Przetestuj nasz panel

Aż 80% internautów narzeka na niewygodną finalizację zamówienia 
(Gemius, 2021) 

Panel Tpay w pełni zadba o  Twoich klientów:

https://secure.tpay.com/?h=40c6296fd321cfb1d31be8041ed0b17bf9740df5


Płatności na 
każdym urządzeniu 
Jeszcze łatwiejsze zakupy mobilne! 

Czy wiesz, że już prawie 76%  Polaków kupuje 
w internecie z poziomu smartfona?* 

Stawiając na dostosowany do mobile panel 

transakcyjny Tpay, każdego dnia ułatwiasz życie 

swoim klientom

*Gemius 2021

Integracja Tpay 
w aplikacji mobilnej

Biblioteki mobilne Tpay umożliwiają 
integrację modułu szybkich płatności 

w dowolnej aplikacji mobilnej!

Opracowane są zarówno na systemy 

Android, jak i na iOS

Płatności tam, gdzie chcesz!



Podczas zakupów online internautom zależy głównie na wygodzie 
i bezpieczeństwie
(Tpay i SW Research 2022)

Z Tpay zapewniasz 
pełne bezpieczeństwo

Z nami będziesz trzymać rękę na pulsie! 
Wszyscy nasi klienci 24/7 mają dostęp do monitoringu online

STATUS TPAY ⮞                    STATUS TPAY ⮞                    

https://status.tpay.com/
https://banki.tpay.com/


04. Metody płatności 
w Tpay

zaufane płatności



Płatności w Tpay

Podczas dokonywania płatności online, 
ponad połowa osób zwraca uwagę na dostępne 
metody płatności (58%). 
(Tpay i SW Research, 2020)

Z Tpay odpowiadasz na wszystkie 
potrzeby klientów i od ręki 
dostosowujesz swój panel!

Jako jedyni dajemy Ci możliwość samodzielnego 
decydowania o tym, które kanały płatności mają 

być dostępne dla Twoich klientów. Klikasz 

i gotowe!



Bezpieczeństwo transakcji 
i płatności rekurencyjne  to 

tylko niektóre z możliwości, 

które daje bramka kartowa 

Tpay

Płatności kartowe

Jedna z najbardziej znanych  
i najpopularniejszych metod 

płatności na rynku, ceniona za 

automatycznie wypełnione pola 

po zalogowaniu do banku

Pay by link

Płatność poprzez wprowadzenie 
6-cyfrowego kodu generowanego 

w aplikacji mobilnej banku. Opcja 

zyskująca zwolenników 

w błyskawicznym tempie

BLIK

Szybkie płatności bezgotówkowe 
w portfelu, bez konieczności 

wpisywania jej danych

Portfele elektroniczne
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BLIK to system stworzony przez Polski 

Standard Płatności, umożliwiający płatności 
w sklepach stacjonarnych i internetowych 
oraz w aplikacjach mobilnych 

Czym jest BLIK?

● Wyższa konwersja w Twoim sklepie
● Bezpieczeństwo i skrócenie ścieżki zakupowej

● Brak konieczności podawania wrażliwych 

danych przez użytkowników

Dlaczego potrzebujesz tej metody?

Dowiedz się więcej

https://tpay.com/o-tpay/blog/abc-metod-platnosci-blik




BLIK lvl 0 daje możliwość 
wpisania kodu BLIK 

bezpośrednio na stronie 

sklepu bez konieczności 

przechodzenia do strony 

e-blik.pl

BLIK lvl 0

Dzięki BLIK One Click klient 
zatwierdza transakcję w swojej 

aplikacji bankowej bez 

konieczności podawania 

kodu BLIK

BLIK One Click



Pay by link
Pay by link to metoda płatności, w której płatnik 
trafia do znanego mu panelu swojego banku - po 
zalogowaniu, w łatwy sposób zatwierdza 
(niezmienialną) transakcję

KROK

1
Wybór 
banku

KROK

2
Logowanie 
do banku

KROK

3
Akceptacja 

przelewu



Płatności kartowe

Elavon to jedna z  największych instytucji 
finansowych na świecie. Rocznie rozlicza 

transakcje o wartości  300 miliardów 

dolarów, a  ponad milion klientów na 

całym świecie pokazuje, że to marka 

godna zaufania

Z Elavonem możesz przyjmować 
płatności w większości  dostępnych na 

świecie  walut, dzięki usłudze 

dynamicznej wymiany walut – DCC, 

dostępnej dla posiadaczy kart Visa 

i MasterCard

Obsługa w wielu walutach



Płatności kartowe
Dlaczego potrzebujesz płatności kartowych?

KROK

1
Wpisanie 

danych karty

KROK

3
Wpisanie 
kody CVV

KROK

4
Akceptacja 

płatności

● Idealne rozwiązanie, jeśli masz klientów 

międzynarodowych - to płatności bez przewalutowania w 

najpopularniejszych walutach europejskich

● Twoi klienci zagraniczni będą mogli zapłacić w walucie 

swojej karty, nawet, jeśli ceny w sklepie wyrażone są 

tylko w złotówkach

● Możliwość cyklicznego obciążania konta klienta, 

niezbędnego w płatnościach abonamentowych 

czy subskrypcyjnych

● Możliwość bezpiecznego zapisania danych karty do 

użycia podczas kolejnych zakupów

KROK

2
Podanie daty 

ważności karty



Portfele kartowe

Szybkie płatności bezgotówkowe 
od Google. 

W Tpay dostępne dla wszystkich 

zarejestrowanych sklepów

Google Pay

Szybka, wygodna i bezpieczna 
forma finalizacji zamówienia, 

dzięki tokenizacji.

Kliknij i zapłać z VISA

Jeden z najpopularniejszych 

cyfrowych portfeli na świecie, 

umożliwiający płatności w aż 25 

walutach 

PayPal

Popularny portfel elektroniczny, 
z którego mogą korzystać 

wszyscy klienci mający 

urządzenia Apple

Czym jest Apple Pay?



● Szybkie płatności dla użytkowników tego 
portfela – finalizacja transakcji jednym 

kliknięciem

● Ułatwienie płatności dla klientów 

międzynarodowych

● Brak dodatkowych formalności dla Ciebie

Dlaczego potrzebujesz tej metody?

Twoi klienci jednorazowo przypisują dowolną kartę 
płatniczą do indywidualnego konta zarejestrowanego 

w systemie, a do sfinalizowania transakcji wystarcza 

wybranie jednego przycisku w panelu transakcyjnym 

oraz potwierdzenie płatności. 

Kliknij i zapłać z VISA to zerowa integracja



● To odpowiedź na potrzeby klientów ceniących 
prostotę, szybkość i bezpieczeństwo

● Ponad dwukrotnie w ciągu półtora roku wzrosły 

pozytywne doświadczenia Polaków związane 

z portfelami elektronicznymi (badanie Tpay i SW 

Research, grudzień 2020 vs maj 2022)

Dlaczego potrzebujesz tej metody?

To jeden z dwóch najpopularniejszych portfeli 
elektronicznych. Zapewnia wygodne przejście przez proces 

płacenia, bez konieczności wpisywania danych karty!

Dlaczego potrzebujesz tej metody?



Google Pay to elektroniczny portfel kartowy, 
umożliwiający płatności w sklepach stacjonarnych, 

internetowych oraz aplikacjach mobilnych 

Czym jest Google Pay?

● Popularny portfel kartowy  używany przez 
miliony użytkowników na całym świecie

● Więcej możliwości dla Twoich klientów

● Szybkie transakcje

Dlaczego potrzebujesz tej metody?



PayPal to jeden z najpopularniejszych cyfrowych portfeli 
na świecie, umożliwiający płatności w aż 25 walutach 

Co to jest?

● Wygoda dla klientów z całego świata
● Wysoki poziom bezpieczeństwa – brak 

konieczności ujawniania przez płatnika danych 

finansowych i osobowych

Dlaczego potrzebujesz PayPal



05. Dodatkowe 
metody płatności

zaufane płatności



Panel on-site

To wdrożenie metod płatności bezpośrednio 
na stronie sklepu. Daje możliwość zapamiętania 

danych karty, dzięki czemu użytkownicy płacą 

jednym kliknięciem (co stanowi ogromne 

ułatwienie szczególnie dla stałych klientów)

Jak to działa?

● Skracanie drogi zakupowej nawet o 4 kroki

● Zmniejszanie liczby porzuconych koszyków

● Lojalizowanie klientów ze sklepem, dzięki 

łatwym i szybkim zakupom

● Dopasowanie panelu transakcyjnego 

do layoutu sklepu

● Możliwości badania zachowań 

klientów - wybór metody płatności  

odbywa się w domenie sklepu

Korzyści z integracji on-site:



Płatności 
rekurencyjne

Możliwość automatycznego 
obciążania karty klienta

Idealne rozwiązanie dla usług 
subskrypcyjnych i abonamentowych

Bezpieczeństwo transakcji i wygoda 
dla użytkowników

Płatności rekurencyjne pozwalają na 
cykliczne obciążanie rachunku klienta 

poprzez kartę płatniczą, na podstawie 

pierwszej zatwierdzonej przez klienta 

transakcji. Kolejne obciążenia są 

wykonywane automatycznie, bez 

ingerencji płatnika

Jak to działa?

Dowiedz się więcej

https://tpay.com/o-tpay/blog/czym-sa-platnosci-cykliczne


06. Biuro Obsługi 
Klienta

zaufane płatności



1 
dzień

Średni czas 
oczekiwania 

na odpowiedź

Sukces Twojego biznesu to także nasz cel. Dlatego nie 
tylko szybko i precyzyjnie odpowiadamy na Twoje 
pytania, lecz także chętnie dzielimy się wieloletnim 
doświadczeniem

Wspólny cel

“Przez ponad 2 lata współpracy 
z Tpay, nigdy nie zdarzyło się, żeby 
jakikolwiek problem rozwiązywany 
był dłużej niż przez parę godzin. 
Wyznaczony przez Tpay konsultant 
zawsze był z nami w kontakcie”

Przemysław Skokowski, 
CEO i co-founder Masterlife i Dietly



07. Technologia 
i bezpieczeństwo

zaufane płatności



Przystępna dokumentacja 
techniczna

Sprawdź open API Tpay

Proste wdrażanie płatności online, dzięki 
interaktywnej dokumentacji technicznej

Dostęp do Bazy wiedzy, na której znajdują się 

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 

oraz przykłady implementacji 

https://openapi.tpay.com/


Gotowe biblioteki Swagger
Nasze biblioteki zawierają średnio około 2 tys. linii kodu. Developer nie musi ich 
samodzielnie pisać - pomagamy Ci  zaoszczędzić czas i pieniądze!

Skrócenie czasu 
potrzebnego na 

integrację

Ułatwienie pracy 
developerom

Dopasowanie 
rozwiązań do Twoich 

potrzeb

Oszczędność czasu 
i pieniędzy

Ponad 40 języków 
programowania

Sprawdź repozytorium Tpay

https://openapi.tpay.com/


Integracja 
w zaledwie kilka 

minut

Współpraca 
z większością platform 

e-commerce

Dostępność zarówno 
rozwiązań komercyjnych, 

jak i Open Source

Blisko 60
 gotowych 
modułów

API transakcji zwrotów, 
przelewów masowych, 

kart i rejestracji

Gotowa 
dokumentacja

 techniczna

Gotowe  moduły sklepowe



W naszej wtyczce na Magento 2  
wdrożyliśmy płatności kartowe 

z możliwością ich zapisania. 

To pierwsza taka funkcjonalność 

w gotowym, darmowym module 

płatności

Wtyczka:

Silna strona wdrożenia:

● Płatności online z wykorzystaniem metody API 

create, a także przez formularz

● Zwroty bezpośrednio z poziomu e-sklepu

● Automatyczne generowanie faktur

● Pełne logowanie wszystkich czynności 

wykonywanych przez wtyczkę, użytkowników 

sklepu oraz błędów

● Automatyczne aktualizacje wtyczek przez 

Composer 

● Mechanizm kontroli błędów transakcji kartowych 
i poprzez BLIK

Case study 

Dowiedz się więcej

https://tpay.com/o-tpay/blog/jak-przebiega-integracja-magento-z-platnosciami-tpay


Nasza wtyczka do Prestashop 
oferuje zintegrowaną bramkę 

kartową, a także jeden wspólny 

moduł płatności, oferujący aż 4 

odrębne metody płatności.

Wtyczka:

Case study 

● Płatności BLIK z poziomu sklepu
● Płatności kartami z poziomu sklepu oraz możliwość 

konfiguracji do 10 kont

● Wyodrębnienie metody płatności na raty (od 300 zł)

● Mechanizm kontroli błędów, który maksymalizuje 

konwersję zamówień

● Możliwość ponawiania płatności

● Doliczanie prowizji za metodę płatności w formie % lub 

wartości stałej w zależności od preferencji

● Zwroty z poziomu sklepu zarówno płatności zwykłych jak 

i kartowych

Dowiedz się więcej

Silna strona wdrożenia:

https://tpay.com/o-tpay/blog/jak-zintegrowac-prestashop--platnosciami-tpay-i-dlaczego-warto


● Aktualizacje wtyczek poprzez repozytorium 
Wordpress

● Możliwość automatycznego oznaczania zamówień jako 

zrealizowane

● Możliwość ponawiania płatności po nieudanej próbie z 

menu zamówień użytkownika

● Płatności kartami (z pełną obsługą 3DS) z możliwością 

ich zapisania i ponownego użycia

● Płatności BLIKIEM na stronie sklepu ( level 0).

● Zwroty z poziomu sklepu zarówno płatności

 zwykłych, jak i kartowych

Nasza wtyczka do WooCommerce 
funkcjonalnością porównywalna jest z 

wtyczką do Magento 2. W kwietniu 2019 

roku, z wtyczki Tpay na WooCommerce 

korzystało 3 000 e-sklepów. 

Wtyczka:

Case study 

Dowiedz się więcej

Silna strona wdrożenia:

https://ikb.tpay.com/display/sales/Magento+2
https://tpay.com/o-tpay/blog/integracja-modulu-sklepowego-wordpress-z-platnosciami-tpay


08. Zaufali nam
Case studies

zaufane płatności



GLODNY.PL

Klient

Catering / E-commerce

Branża

Zbyt długi czas oczekiwania na 
powiadomienie o transakcji 

Wyzwanie / Cel

O marce

Glodny.pl to jedna z wiodących platform do zamawiania jedzenia 

z restauracji online, z dowozem do domu. To, co jest istotne w przypadku 

płatności w tego typu serwisach, to prostota i szybkość transakcji, 

a także możliwość wyboru ulubionej metody płatności



Efekt wdrożenia

Skrócenie do minimum czasu 
przesyłania powiadomienia, 

w trakcie którego wysyłane 

są maile informujące 

o rozpoczęciu i zakończeniu 

transakcji

Wdrożenie Tpay

Płatności BLIK OneClick 

i wdrożenie on site

kwiecień wzrost obrotu  

170%
względem lutego 2020

maj wzrost obrotu  

177%
względem lutego 2020



Przyspieszenie księgowania oraz 
możliwość kontroli przez dłużnika  
rat i wysokości zadłużenia

Inkaso 
Kredytowe

Klient

Finansowa

Branża

Wyzwanie / Cel

O marce

Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń 

finansowych na rzecz m.in. sektora pożyczkowego, energetycznego, 

ubezpieczeniowego, bankowego i telekomunikacyjnego oraz innych 

jednostek generujących duże liczby wierzytelności. Dotychczas 

funkcjonowali w oparciu o przelewy Elixir, co było uciążliwe dla dłużników 

(czas wpłaty wynosił nawet 2 dni). Postanowiliśmy to zmienić!



Efekt wdrożenia

Dłużnik może błyskawicznie 
spłacić zadłużenie logując się 

na swoje konto

Dzięki formularzowi kwoty 

dowolnej, dłużnik sam 

decyduje o wysokości raty

Dzięki linkom do płatności 

wysyłanym mailowo, dłużnik 

otrzymuje przypomnienie 

o płatności

Zautomatyzowanie i duża 

intuicyjność procesu 

Wdrożenie Tpay

Integracja panelu płatności, 
dzięki dokumentacji Tpay 

w metodyce swagger



BAGDRIP.COM

Klient

E-commerce

Branża

Opracowanie metody add-sellingu w dobie 
pandemii, bez ryzyka utraty użytkownika 
na etapie płatności

Wyzwanie / Cel

O marce

Bagdrip to kawa speciality umieszczona w specjalnym filtrze, dzięki 

któremu zaparzysz kawę najlepszej jakości gdziekolwiek i kiedykolwiek 

chcesz. To mieszanka najwyższej jakości ziaren z różnych zakątków świata, 

dostępna głównie online



Efekt wdrożenia

Powiększenie koszyka 
zakupowego o dodatkowe, 

wytypowane przez sklep 

produkty, bez ryzyka utraty 

pierwotnego zamówienia.

Wdrożenie Tpay

Wdrożenie Widgetu One 

Click za checkoutem (po 

opłaceniu pierwotnego 

zamówienia)

W okresie: 15.03–30.05.2020 r.

10%
klientów skorzystało z opcji 

dodania produktu do już 
opłaconego zamówienia

 32%
średniego wzrostu wartości 

koszyków z widgetem za 
checkoutem



GLS

Klient

Logistyka

Branża

Umożliwienie kupującym płatności przy 
odbiorze, bez użycia gotówki

Wyzwanie / Cel

O marce

GLS Poland to jeden z głównych dostawców usług transportowych w 

Polsce skoncentrowany na zapewnianiu najwyższej jakości. Częścią 

portfela usług jest ekspresowy transport na terenie Polski.



Efekt wdrożenia

Możliwość przyjmowania 
płatności BLIK także 

w przypadku zakupów za 

pobraniem – bez konieczności 

posiadania przez kuriera 

terminala. Wygoda i prostota 

płatności dla wszystkich 

klientów

Wdrożenie Tpay

Zaimplementowanie 

szybkich płatności BLIK 

na urządzeniach mobilnych 

kurierów



KUBOTA

Klient

Odzież e-commerce

Branża

Wdrożenie on-site Magento 2 z bramką kartową 
oraz możliwością wprowadzenia kodu BLIK na 
stronie sklepu

Wyzwanie / Cel

Kubota to kultowa marka lat 90., kiedyś dostępna na każdym polskim targu. 

Dziś w nowej odsłonie, zarówno w tradycyjnej wersji, jak i opcji premium,  

wychodzi poza stragany i prężnie działa w e-commerce, dzięki czemu swoje 

Kuboty może mieć każdy – bez wychodzenia z domu. Kubota to już nie tylko 

klapki, to styl życia!

O marce



Wdrożenie Tpay

Wdrożenie płatności on-site 
na Magento 2 z bramką 

kartową oraz możliwością 

wprowadzenia kodu BLIK na 

stronie sklepu

Efekt wdrożenia

Sprawne przejście Kuboty 
z Shoplo na Magento 2 

Oszczędność czasu i pieniędzy, 

dzięki intuicyjnej wtyczce Tpay 

na Magento 2

Różnorodność metod płatności, 

m.in. BLIK, Google Pay, 

Masterpass, czy bramkę 

kartową on-site 



MasterLife

Klient

Catering / E-commerce

Branża

Szybka i sprawna obsługa ponad 
200 klientów marki

Wyzwanie / Cel

MasterLife to kompleksowy system dla każdego cateringu dietetycznego. 

Stworzony w 2016 r. i nieustannie rozwijany o kolejne funkcjonalności 

wymagane przez zmieniający się rynek. CRM MasterLife usprawnia 

codzienną pracę, zarządzanie firmą, produkcją oraz relacjami z klientami

O marce



Wdrożenie Tpay

Wdrożenie 
najpopularniejszych metod 

płatności i pełne wsparcie 

konsultanta w dostosowaniu 

funkcjonalności do 

nietypowych potrzeb firmy

Efekt wdrożenia

Klienci MasterLife mają 
dostęp do większości 

popularnych metod płatności 

MasterLife zyskał pewność, 

że mimo nietypowej branży  

i dużej liczby klientów, może 

zawsze liczyć na porady 

eksperta  dotyczące płatności



PKP Informatyka

Klient

Transport

Branża

Usprawnienie zakupów w aplikacji bilkom, poprzez 
integrację BLIK OneClick i BLIK LVL 0

Wyzwanie / Cel

Tpay to jedyny operator obsługujący płatności w aplikacji i serwisie Bilkom. 

Dzięki wdrożeniu zarówno kart płatniczych, jak i szybkiej i uwielbianej przez 

użytkowników w Polsce metody BLIK, transakcja trwa zaledwie parę sekund. 

Oczywiście nie ma również konieczności drukowania biletu – wystarczy mieć 

smartfona



Wdrożenie Tpay

Wdrożenie BLIK OneClick, 
BLIK LVL 0 na bilkom.pl oraz 

integracja banków na stronie

Efekt wdrożenia

Możliwość błyskawicznego 
zakupu biletu, dzięki 

implementacji BLIK OneClick

Możliwość zaplanowania 

całej trasy i bezpośredniego 

zakupu biletu

Skrócenie procesu 

zakupowego i ułatwienie 

zakupów w aplikacji

Wzrost udziału BLIK z 30% do 54% 
w pierwszych 3 miesiącach od wdrożenia 



SPORTDATA

Klient

Eventy

Branża

Powiązanie systemu płatności z systemem 
rezerwacji miejsc oraz podgląd do bazy klientów 

Wyzwanie / Cel

Sport Data Sp. z o.o. zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem systemu oraz 

sprzętu dedykowanego dla: obiektów sportowych, obiektów rekreacyjnych, 

obiektów targowych i obiektów konferencyjnych .

O marce



Efekt wdrożenia

Dwuetapowe przyjmowanie 
płatności, niwelujące blokadę 
miejsc na evencie przez 
porzucone koszyki

Krótszy czas transakcji

Dostęp do panelu partnera 
i bazy klientów 

Automatyzacja 
i transparentność procesów

Wdrożenie Tpay

Implementacja dwuetapowego 
przyjmowania płatności, 

umożliwiająca sprzedaż realnej 

liczby miejsc na event, poprzez 

limitowanie czasu na wykonanie 

transakcji



Aż 59% Polaków korzysta z maszyn vendingowych raz 
w miesiącu lub częściej, a 25% robi to przynajmniej raz 
w tygodniu

Badanie Nielsen 2018

● Wybierasz produkt w panelu maszyny 
● Generujesz kod BLIK i wpisujesz go na lodówce 

● Potwierdzasz transakcję w aplikacji banku... i gotowe

Jak to działa?

Ciekawostki 
z obszaru płatności
Vending z BLIKIEM



Maszyny vendingowe z szybkimi płatnościami 

to już standard, ale co powiesz na ziołomat, 
w którym za leczniczą marihuanę zapłacisz 
przez Tpay?

Ciekawostki 
z obszaru płatności
Legalna marihuana na wyciągnięcie karty 
płatniczej!

● Azji - 132 mld $ 
● Ameryce Północnej - 85,6 mld $ 

● Europie - 68,5 mld $ 

Do 2025 r. ma wzrosnąć o kolejne 12,7%

Wartość rynku konopii w:



09. Pakiet korzyści

zaufane płatności



● Wsparcie Twoich pracowników podczas pracy zdalnej 
● Szybkie uruchomienie pierwszego e-sklepu 

● Leasing online 

● Monitoring mediów 

● Niezawodne e-mail API i SMTP w chmurze 

● Program do wypełniania faktur 

...i wiele więcej

Z naszymi partnerami zyskujesz 
więcej!

Dowiedz się więcej

https://tpay.com/program-partnerski/pakiet-korzysci


10. Tylko w Tpay

zaufane płatności

Odpowiadamy na aktualne 
potrzeby e-biznesów



Odzyskiwanie 
porzuconych koszyków

Dzięki mailom, wysyłanym przez nasz system 
w momencie porzucania koszyka, użytkownik bez 

problemu może powrócić do ostatniego  momentu 

zakupowego (bez ryzyka utraty zawartości koszyka)

70% klientów porzuca koszyki zakupowe
(Shoper, 2020)

Mailing podnoszący konwersję



Możliwość implementacji 
widgetu również na innych 

witrynach

Znakomite narzędzie 
do zbiórek pieniężnych Skrócenie drogi 

zakupowej do 
minimum

Możliwości zastosowania widgetu:

Za checkoutem Poza stroną własną Narzędzie do zbiórek

Widget One Click

Dzięki zaimplementowanym płatnościom BLIK, umożliwia sprzedaż 
bezpośrednio z poziomu obrazka, bez przejścia na dodatkową podstronę.

Interaktywny baner reklamowy



Widget One Click 
Płatności za checkoutem
- po opłaceniu koszyka zakupowego Płatności za checkoutem to dodatkowe 

powiększenie  zamówienia, tuż po opłaceniu 

ostatnich zakupów. 

Użytkownikowi  wyświetla się widget z produktem 

pasującym do jego najnowszego zakupu - jednym 

kliknięciem może dodać go do zamówienia

Korzyści:

● Add-selling bez ryzyka porzucenia koszyka

● Brak konieczności ponownego 

przechodzenia przez checkout

● Płatności jednym kliknięciem, dzięki 

metodzie BLIK

● Możliwość powiększenia  już opłaconego 

zamówienia o dodatkowy produkt



Widget One Click 
Płatności poza 
stroną własną 

Widget One Click umożliwia użytkownikom robienie 
zakupów bez konieczności  przechodzenia na 

docelową stronę sklepu. Zaimplementowane 

płatności BLIK pozwalają na  szybkie opłacenie 

zamówienia

Korzyści:

● Jednoczesne budowanie zasięgu 

wizerunkowego i sprzedażowego poprzez 

wykorzystanie stron partnerskich do 

informowania o swojej ofercie

● Sprawdzone narzędzie do przeprowadzania 

wyprzedaży

● Sprawdzone narzędzie do  oferowania 

bonów, które zachęcają do zakupu 

w Twoim sklepie (online lub offline)



Widget One Click 
Narzędzie do zbiórek

Widget One Click  to także  interaktywny baner 
umożliwiający płatności jednym kliknięciem, dzięki 

zaszyciu w nim metody BLIK lvl 0. 

Płatność ogranicza się do jednego kliknięcia 

i akceptacji transakcji w aplikacji bankowej , więc 

doskonale sprawdza się np. w zbiórkach 

charytatywnych

Korzyści:

● Możliwa implementacja na stronie własnej i 

stronie partnera w dowolnym miejscu

● Szybka zbiórka pieniężna przy minimalnym 

zaangażowaniu użytkownika

● Generator widgetu, dzięki któremu nie 

trzeba wykonywać  żadnych prac 

graficznych

Widget One Click wdrożyli:



Myszojeleń, Kubota i BLIK

Szybkie i bezpieczne zakupy

● Dzięki wdrożeniu płatności BLIK 
w Messengerze, klienci mogą płacić podczas 

rozmowy z chatbotem, czyli bez 

przechodzenia na stronę sklepu.

● To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce!

Użytkownicy preferują rozmowę  z botem ze względu 
na czas oczekiwania na odpowiedź 
( raport Chatboty w Polsce 2020)

Social commerce i szybkie płatności



11. Program 
Partnerski

zaufane płatności



To forma współpracy z firmami 
wdrażającymi, które chcą polecać 

system Tpay

Czym jest 
Program Partnerski?

To proste – w ramach programu 
polecasz usługi Tpay i zarabiasz 

określony procent od każdej 

faktury poleconego przez Ciebie 

klienta!

Jak to działa?

Dzięki podpisaniu umowy 
partnerskiej, możesz zaoferować 

swoim klientom promocyjne 

warunki obsługi transakcji oraz 

zarabiać na każdej z nich

Co zyskasz?



Do współpracy zapraszamy: agencje 
interaktywne, platformy sklepowe, 

firmy IT (software house), freelancerów, 

firmy zajmujące wdrożeniem CRM/ERP, 

booking engine, agencje SEM i SEO, 

domy mediowe oraz Partnerów, którzy 

widzą potencjał we wspólnym działaniu

Kto może skorzystać 
z Programu Partnerskiego?

Agencje 
interaktywne

Platformy 
sklepowe

Firmy IT

Freelancerzy

Wdrożenia 
CRM/ERP

Booking 
engine

Agencje 
SEM i SEO

Domy 
mediowe

Partnerzy

Dowiedz się więcej

https://tpay.com/program-partnerski


Płatnik u klienta X 
dokonał transakcji na 

100 zł

Ustaliłeś ze swoim 
klientem X 

stawkę 1,59%

Tpay pobrał od klienta X 
prowizję od transakcji: 

1,59 zł

1 zł trafia do Tpay
0,59 zł trafia do Ciebie

Ustalamy ją razem z Tobą, 
czyli indywidualnie. Na przykład:

A stawka?



Obawiasz się 
długofalowych 
umów?

Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Tak 
długo, jak polecony przez Ciebie klient generuje 

obrót, tak długo wypłacamy 

Ci ustaloną prowizję.



Jak wypłacić 
prowizję?

Twoje saldo jest 
aktualizowane 
raz dziennie

Możesz wypłacać 
prowizję kiedy 
chcesz  - nawet 
codziennie

Minimalna kwota 
wypłaty wynosi 
100 PLN

Saldo podane 
jest w wartości 
brutto

Wgrywasz fakturę 
do panelu, a my 
przelewamy prowizję 



Indywidualne 
podejście 

Do każdej współpracy podchodzimy partnersko, 
indywidualnie i elastycznie. Masz inne 

wyobrażenie systemu poleceń? Opowiedz nam o 

tym – na pewno wspólnie wypracujemy 

kompromis  

Masz własny program partnerski? Zastanówmy 

się jak to połączyć i działać wspólnie!   



0

Opłaty i prowizje

PLN

Rejestracja Wypłata środków Zwrot transakcji 

zapłaconej 

przelewem

Aktywacja konta 

bankowego 

do wypłat 

0 PLN 0,90 PLN 199 PLN

*DARMOWE 4 WYPŁATY W MIESIĄCU, KAŻDA NASTĘPNA 2 PLN

*STAWKI OBOWIĄZUJĄ NA RYNKU POLSKIM, W PRZYPADKU SPRZEDAŻY ZAGRANICZNEJ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Stawki ustalane indywidualnie:

Prowizja

od transakcji
1,59%

+0,39pln

Prowizja

od transakcji
1,78%

+0,39pln



+48 61 66 82 778

… to już koniec, choć moglibyśmy jeszcze 

wiele o sobie opowiedzieć! 

Nasz zespół codziennie bardzo się stara, 
aby wszyscy nasi Klienci, powierzający 
nam płatność w swoich biznesach, czuli 
się bezpiecznie. 

Zapraszamy do wspólnej przygody 
i czekamy na kontakt!

Biuro Obsługi Klienta

info@tpay.com


