
PŁATNOŚĆ KARTĄ
Bezpieczeństwo Państwa danych podczas płatności internetowych jest dla nas kwestią
kluczową. Dlatego gwarantujemy pełną poufność dokonywanych wpłat, zabezpieczoną
odpowiednimi certyfikatami.

W razie wybrania stałej kwoty, którą zechcecie Państwo nas wspierać, na koniec każdego
okresu rozliczeniowego subskrypcja zostanie przedłużona automatycznie. Wiąże się to z
pobraniem z konta określonej wcześniej darowizny. Kwota nie zostanie pobrana w dwóch
przypadkach. Po pierwsze, gdy zabraknie środków na koncie, bądź gdy limit autoryzacyjny
będzie niższy od zadeklarowanej kwoty.

Limity autoryzacyjne

Często w momencie wydania karty kredytowej limit autoryzacyjny dla transakcji
internetowych jest ustalony na 0 złotych. Jest to zasada stosowana przez wiele banków ze
względów bezpieczeństwa. Dlatego, aby transakcja doszła do skutku należy ten limit
podnieść. W przeciwnym razie, przy ustawionym limicie w wysokości 0 złotych płatność
zostanie odrzucona i nie wpłynie na konto Polskiego Alarmu Smogowego.

Samo podniesienie limitu transakcyjnego jest proste. Konkretne kroki zależą od rodzaju
konta i banku, w którym jest obsługiwane, ale odpowiednią pomoc można znaleźć w
internetowym serwisie transakcyjnym, poprzez infolinię, bądź korzystając z pomocy
pracowników placówki danego banku.

Co jest konieczne do dokonania płatności
System obsługuje karty kredytowe Visa, MasterCard i American Express, a także płatności
GooglePay i ApplePay.
Możliwe jest również skorzystanie ze zwykłych kart debetowych wydawanych do kont
osobistych. W razie trudności z przeprowadzeniem transakcji należy skontaktować się z
bankiem, który daną kartę obsługuje w celu weryfikacji możliwości płatności cyklicznych.

Utrata ważności karty
W razie utraty ważności karty płatność cykliczna się zakończy, a konto nie będzie dłużej
obciążane. Ponowne doknywanie cyklicznych wpłat na konto Polskiego Alarmu Smogowego
będzie możliwe po odwiedzeniu strony https://polskialarmsmogowy.pl/wesprzyj-nas/ i
ustanowieniu regularnej darowizny.

https://polskialarmsmogowy.pl/wesprzyj-nas/


Czy darowizny on-line są bezpieczne?
Zdecydowanie. Wszelkie dane przesyłane między Państwa komputerem a naszym
serwerem są szyfrowane.
Dodatkowe zabezpieczenie stanowi certyfikat PCI-DSS Level 1, stanowiący standard
przyjęty przez największe światowe organizacje płatnicze.

Jak zrezygnować z cyklicznej darowizny?
Wystarczy napisać do nas na adres biuro@polskialarmsmogowy.pl z adresu, który został
podany przy dokonywaniu płatności. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z nami pod
numerem telefonu: (00 48)  731 764 909.


