
Dzięki Androidowi Pay użytkownicy Androida mogą łatwo i bezpiecznie płacić 
za pomocą telefonu zarówno w sklepach, jak i w aplikacjach.

Pomóż klientom skonfigurować Androida Pay

Android Pay

BezpieczeństwoSwoboda wyboru Prostota użytkowania

1. Pobierz Androida Pay: sprawdź, czy w telefonie klienta jest już zainstalowana aplikacja Android Pay, lub 
pobierz ją z Google Play.

2. Dodaj kartę kredytową lub debetową: jeśli klient korzysta z Google Play, możesz dodać wcześniej zapisaną 
kartę do Androida Pay – wystarczy, że potwierdzisz dane. Możesz też dodać nową kartę ręcznie lub robiąc jej 
zdjęcie.

Wybierz urządzenie, 
dodaj kartę kredytową lub 
debetową i gotowe.

• Działa z urządzeniami   
 wyposażonymi w moduł   
 NFC.

• Na Androida w wersji KitKat  
 4.4 lub nowszej.

Dane Twojej karty są 
bezpieczne.

• Android Pay nie udostępnia  
 sklepom rzeczywistego   
 numeru karty kredytowej ani  
 debetowej.

• Zachowujesz wszystkie   
 zabezpieczenia stosowane  
 przez wydawcę karty   
 kredytowej.

Wystarczy jedno zbliżenie 
telefonu w sklepie.

• Po prostu odblokuj telefon,   
 przyłóż go do terminala   
 zbliżeniowego i gotowe.   
 W przypadku transakcji  
 o wartości powyżej 50 PLN  
 wpisz kod PIN na terminalu.

•  Szukaj tych symboli.

Kliknij “+” Potwierdź kod CVC Potwierdź adres Potwierdź dane 
karty

Gotowe

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.android.com/intl/pl_pl/pay/ android



Najczęstsze pytania

Co jest potrzebne, aby korzystać z Androida Pay?

Przede wszystkim potrzebujesz telefonu z Androidem w wersji 
KitKat lub nowszej. Musisz też mieć aplikację Android Pay. Jeśli 
jeszcze jej nie masz w telefonie, możesz ją pobrać ze Sklepu 
Google Play.

Jak skonfigurować Androida Pay?

Najpierw pobierz aplikację Android Pay ze Sklepu Google Play. 
Następnie, jeśli już używasz karty w Google Play, możesz dodać ją 
do Androida Pay. W takiej sytuacji musisz tylko potwierdzić dane. 
Możesz też dodać nową kartę – wystarczy, że zrobisz jej zdjęcie.

Gdzie można korzystać z Androida Pay?

Jeśli masz telefon z Androidem, możesz płacić za pomocą 
aplikacji wszędzie tam, gdzie akceptowane są płatności 
zbliżeniowe i widoczne są symbole:

W aplikacjach możesz w ten sposób płacić wszędzie tam, gdzie 
zobaczysz przycisk „Zapłać przez Android Pay”.

Jak skorzystać z Androida Pay?

  1.  Wybudź i odblokuj telefon. Nie musisz otwierać aplikacji.

  2.  Przyłóż tylną część telefonu do terminala zbliżeniowego.

  3.  Za pomocą dźwięku lub wibracji telefon da znać, że płatność  
 została zrealizowana.

Jakich kart płatniczych można używać z Androidem Pay?

Android Pay można używać z kartami banków umożliwiających 
płatności Android Pay.

Co się stanie, gdy zgubię telefon lub ktoś mi go ukradnie?

Menedżer urządzeń Android (https://www.google.com/android/
devicemanager) pomoże Ci znaleźć i zablokować telefon oraz 
wykasować z niego dane. Możesz też poszukać go za pomocą 
funkcji „Znajdź mój telefon” – Google pokaże Ci na mapie, gdzie 
jest Twoje urządzenie. Nie musisz zastrzegać karty kredytowej.

Co zrobić w razie problemów z dodawaniem karty?

W takiej sytuacji pomoże Ci Twój bank. Zadzwoń pod numer, który 
znajdziesz na odwrocie karty.

Co to jest numer konta wirtualnego (VAN) i jak go znaleźć?

Do danych karty kredytowej lub debetowej przypisywany 
jest unikalny numer konta wirtualnego (VAN), który jest 
używany podczas procesu płatności – pełne dane karty nie 
są udostępniane sklepom. Numer ten jest czymś w rodzaju 
cyfrowego numeru zastępczego i jest on podawany zamiast 
prawdziwych danych. Aby wyświetlić ostatnie cztery lub pięć 
cyfr numeru konta wirtualnego (VAN), otwórz „Dane karty” lub 
„Szczegóły transakcji”.

Kiedy potrzebny jest numer konta wirtualnego (VAN)?

Potrzebujesz numeru konta wirtualnego (VAN), aby zwrócić 
produkt kupiony za pomocą Androida Pay.

Jak mogę zwrócić produkt kupiony za pomocą Androida Pay?

W przypadku produktów kupionych za pomocą Androida Pay 
potrzebny jest numer konta wirtualnego (VAN), by przetworzenie 
zwrotu było możliwe. Aby wyświetlić ostatnie cztery lub pięć cyfr 
numeru konta wirtualnego, otwórz „Dane karty” lub „Szczegóły 
transakcji”. Możesz też wybrać kartę użytą podczas zakupu i 
przyłożyć telefon do terminala zbliżeniowego.

Czy nadal będę mieć dostęp do korzyści i nagród zapewnianych 
przez wystawcę karty kredytowej lub debetowej?

Tak, używając kart wydanych przez niektóre banki, nadal 
będziesz mieć dostęp do zabezpieczeń, korzyści i nagród.Płacąc 
Androidem Pay, możesz dalej zbierać mile lub punkty. Możesz 
korzystać z tych samych nagród, przywilejów i zabezpieczeń, z 
których korzystasz w swoim banku. 

Czy korzystanie z Androida Pay jest bezpieczne?

Wykorzystujemy unikalny numer konta wirtualnego (VAN), który 
jest używany zamiast informacji o płatności, dlatego pełne dane 
karty nigdy nie są wyświetlane w aplikacji ani udostępniane 
sklepom. Google przechowuje informacje o płatności na 
zabezpieczonych serwerach i szyfruje je w technologii protokołu 
SSL. Jeśli zgubisz swój telefon lub ktoś Ci go ukradnie, możesz 
go łatwo znaleźć i zablokować oraz wykasować z niego dane za 
pomocą Menedżera urządzeń Android (https://www.google.com/
android/devicemanager).

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.android.com/intl/pl_pl/pay/ android


