
Przewodnik po integracji systemu 
PayPal dla klientów Przelewy24 
Przewodnik po integracji systemu 
PayPal dla klientów Przelewy24

Założenie i aktywacja konta

Dodanie rachunku bankowego

Konfiguracja dostępu 

Weryfikacja konta

Wystarczy kilka prostych kroków! Wystarczy kilka prostych kroków! 
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www.paypal.pl

 

0 800 675 030

 

(połączenie bezpłatne)

http://www.paypal.pl/


www.paypal.pl         tel: 0 800 675 030 (połączenie bezpłatne)    

Strona 2

Konta firmowe pozwalają

 

na prowadzenie działalności handlowej pod nazwą

 

firmy lub grupy oraz 
dają

 

dostęp do konta wielu użytkownikom.

•

 

Wejdź

 

na stronę

 

www.paypal.pl

 

i kliknij przycisk Załóż

 

konto.

•

 

W nowym oknie ukażą

 

się

 

informacje dotyczące typu konta, które zamierzasz założyć. Kliknij 
przycisk Rozpocznij pod opcją

 

Konto firmowe

 

i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi 
się

 

na ekranie.

Zakładanie i aktywacja konta: Krok 1

Zakładanie konta firmowego
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•

 

Po wpisaniu prawidłowych informacji

 

i zaakceptowaniu Umowy z Użytkownikiem konto zostaje 
automatycznie otwarte.

•

 

Następnie należy opcjonalnie wprowadzić

 

dane karty kredytowej i kliknąć

 

przycisk Dodaj kartę. 
W przypadku braku karty kredytowej kliknij przycisk Anuluj.

•

 

Jedynym i niezbędnym krokiem w celu aktywacji konta jest potwierdzenie adresu e-mail.
•

 

Na stronie głównej użytkownika po prawej stronie pojawi się łącze Potwierdź

 

adres e-mail
•

 

Po kliknięciu tego łącza użytkownik automatycznie otrzymuje wiadomość

 

e-mail z prośbą

 

o 
uaktywnienie konta PayPal na skrzynkę

 

e-mail podaną

 

przy zakładaniu konta.
•

 

W celu potwierdzenia adresu wystarczy kliknąć

 

w żółtym polu łącze Kliknij tutaj, aby uaktywnić

 

konto (zob. następną

 

stronę).

Zakładanie i aktywacja konta: Krok 2

Zakładanie konta firmowego
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•

 

Ostatnim krokiem aktywacji jest poprawne wprowadzenie hasła do konta PayPal w nowym oknie. 
Widok został

 

przedstawiony poniżej.

•

 

Uwaga: Na kontach, które nie mają

 

potwierdzonego adresu e-mail, nie można odbierać

 

ani 
wysyłać żadnych płatności.

Zakładanie i aktywacja konta: Krok 3

Zakładanie konta firmowego
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W celu wypłacania pieniędzy z konta PayPal na rachunek bankowy należy dodać

 

go do konta PayPal.

1. Na karcie Moje konto

 

z menu Profil wybierz opcję

 

Dodaj lub usuń

 

rachunek bankowy.

2. Wprowadź

 

odpowiednie dane i kliknij przycisk Kontynuuj.

Dodawanie rachunku bankowego

Zakładanie konta firmowego
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3. Sprawdź, czy wprowadzone dane są

 

poprawne, i kliknij przycisk Kontynuuj.
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W celu integracji z kontem PayPal w systemie raportowym Przelewy24

 

konto Twojej firmy powinno 
zostać

 

skonfigurowane w ten sposób, aby udzielić

 

zezwolenia

 

Przelewy24 na dostęp do niektórych 
informacji na temat transakcji. Dzięki temu dane transakcji będą

 

dostępne w panelu administracyjnym 
systemu Przelewy24.

W tym celu: 

1.

 

Zaloguj się

 

do swojego konta PayPal.

2.

 

Kliknij menu Profil.
3.

 

Kliknij łącze Dostęp do API.

Konfiguracja konta PayPal: Krok 1

Jak połączyć

 

PayPal i Przelewy24?
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4.

 

Kliknij łącze Udziel uprawnień

 

API

 

po lewej stronie.

5.

 

W polu Wprowadź

 

nazwę

 

użytkownika konta API wprowadź

 

nazwę

 

użytkownika: 
paypal_api1.przelewy24.pl

6.

 

Jako poziom dostępu do funkcji API wybierz opcje: Ekspresowa realizacja transakcji, 
Interfejsy API raportowania i zaplecza

 

oraz Interfejsy API autoryzacji i rozliczeń.

 

Następnie kliknij przycisk Prześlij.

Konfiguracja konta PayPal: Krok 2

Jak połączyć

 

PayPal i Przelewy24?
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paypal_api1.przelewy24.pl
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7.

 

Na stronie Potwierdź

 

uprawnienia API kliknij przycisk Nadaj uprawnienia.

8.

 

Zostanie wyświetlona strona Edytuj lub usuń

 

uprawnienia API.

9.

 

Kolejny krok polega na przesłaniu adresu e-mail, który został

 

użyty przy zakładaniu 
konta PayPal, na adres serwis@przelewy24.pl

Konfiguracja konta PayPal: Krok 3

Jak połączyć

 

PayPal i Przelewy24?
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paypal_api1.przelewy24.pl

paypal_api1.przelewy24.pl

paypal_api1.przelewy24.pl
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Co daje weryfikacja?

Uzyskanie statusu Zweryfikowany jest dalszym potwierdzeniem tożsamości oraz opcjonalnie własności 
karty kredytowej w systemie PayPal i jest zalecane przy zakładaniu konta firmowego. Wraz 
z uzyskaniem statusu Zweryfikowany:

•

 

Twoje limity wysyłania oraz wypłacania zostaną

 

usunięte.

•

 

Inni użytkownicy będą

 

widzieli Twój status jako „Zweryfikowany”,

 

dzięki czemu zyskasz

 

 
więcej zaufania wśród kupujących.

Jako bank z siedzibą

 

w Luksemburgu, firmę

 

PayPal obowiązuje wymóg sprawdzenia tożsamości 
osób posiadających konta w naszym systemie. Szczególnie,

 

gdy przewidujemy zwiększone obroty –

 

chodzi w końcu o pieniądze i bezpieczeństwo.

W związku z tym mogą

 

Państwo zostać

 

poproszeni o przesłanie

 

następujących  dokumentów, najlepiej 
w formacie pdf: 

Kopia dowodu tożsamości osoby kontaktowej do konta PayPal

Dokumenty rejestracyjne firmy (wyciąg z KRS, zaświadczenie o numerze REGON, zaświadczenie

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)

Kopia wyciągu rachunku bankowego zarejestrowanego dla danego konta PayPal 
(wystarczy „nagłówek" z danymi banku i informacją o rachunku, bez danych o transakcjach czy saldzie)

W pewnych przypadkach, wymagane może być

 

także dostarczenie dokumentów takich jak:

Bilans za poprzednie 2 lata obrachunkowe

Rachunek zysków i strat za poprzednie 2 lata obrachunkowe.

Weryfikacja konta

Zakładanie konta firmowego
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