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Jak rozpocząć współpracę? 
 
Aby rozpocząć sprzedaż doładowań online w Simapce, wystarczy zaakceptować Regulamin 
usługi w Simapce. Możesz to zrobić w zakładce „Ustawienia płatności”. Zostaniesz o to 
poproszony przed skonfigurowaniem przez Ciebie metody płatności za doładowania.  
 

Jak wygląda rozliczenie kartą? 
 

1. W kroku pierwszym należy dodać kartę debetową lub kredytową - zalecamy użycie 
karty kredytowej dzięki czemu można mieć dłuższy, nawet 52 dniowy termin 
płatności (*szczegóły oferty każdy powinien poznać w swoim banku lub u wystawcy 
karty płatniczej) 

2. Za przetwarzanie transakcji kartowych odpowiada firma Elavon, która posiada 
wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa i jest jedną z największych firm na świecie 
zajmujących się procesowaniem transakcji.  

 
3. Procesowanie płatności kartą jest darmowe dla klientów  
4. W celu zapewnienia bezpłatnego procesowania transakcji rozliczamy transakcje na 

kwotę minimum 25 zł. Jeśli sprzedajesz doładowanie za 5 zł, my pobierzemy z karty 
25 zł z czego 5 zł pokrywa koszt zakupu doładowania, a 20 zł trafia na skarbonkę.  

5. Jeśli nie chcesz dodawać karty płatniczej zawsze możesz skorzystać z wirtualnej 
skarbonki 

Jaką kartę można podpiąć? 
 
Jako metodę płatności za doładowania możesz podpiąć dowolną ważną kartę kredytową lub 
debetową. 

Dlaczego wymagamy podpięcia karty? 
 
Wybranie metody płatności jest wymagane ze względu na konieczność pobrania środków za 
kupon doładowujący w momencie sprzedaży doładowania w Simapce.  
Jest to niezbędne, by zachować atrakcyjne warunki naszej oferty i wyeliminować dodatkowe 
opłaty i wszelkie kary umowne.  
 
Jeśli nie chcesz podpinać karty, możesz skorzystać z wirtualnej skarbonki zasilanej w wybrany 
przez Ciebie jeden z wygodnych sposobów. 
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Czy dodanie karty i procesowanie transakcji jest bezpieczne? 
 
Tak. Za przetwarzanie transakcji kartowych odpowiada firma Elavon, która posiada wszystkie 
certyfikaty bezpieczeństwa i jest jedną z największych firm na świecie zajmujących się 
procesowaniem transakcji. 

Dlaczego pobieracie minimum 25 zł przy płatności karta? 
 
W celu zapewnienia bezpłatnego procesowania transakcji rozliczamy transakcje na kwotę 
minimum 25 zł. Jeśli sprzedajesz doładowanie za 5 zł pobieramy z karty 25 zł z czego 5 zł 
pokrywa koszt zakupu doładowania, a pozostała kwota 20 zł trafia na skarbonkę 

Co oznacza 52 dniowy termin płatności? 
 
Jeżeli Twoja karta kredytowa, którą podepniesz w Simapce jako metoda płatności za 
doładowanie, ma okres bezodsetkowy wynoszący do 52 dni, to po upływie cyklu 
rozliczeniowego obejmującego miesiąc kalendarzowy, masz jeszcze 21 dni na spłatę 
zadłużenia - bez naliczenia dodatkowych odsetek. 

Czym jest skarbonka? 
 
Wirtualna skarbonka to dedykowane dla każdego detalisty subkonto, na które może wpłacać 
środki do wykorzystania na zakup doładowań w Simapce.  

Jak doładować skarbonkę i jaki jest tego koszt? 
 
Skarbonkę doładować można za pomocą: BLIK-a, przelewu ekspresowego (bramka płatnicza) 
lub tradycyjnego przelewu na konto. W przypadku doładowania BLIKiem lub bramką 
płatniczą pobierana jest dodatkowa prowizja od transakcji 

Co oznacza zasilanie skarbonki z prowizji? 
 
Oznacza to możliwość zasilenia skarbonki z prowizji, którą zarabiasz za rejestrację kart SIM.  
 
Oznacza to, że każda zarejestrowana poprawnie karta SIM skutkować może doładowaniem 
skarbonki kwotą 3 złote netto. 

Kto wystawia fakturę? 
 
Fakturę za doładowania online wystawia firma Team4U Sp. Z o.o., będąca właścicielem 
aplikacji Simapka. Faktura po wystawieniu zostanie umieszczona w aplikacji Simapka. 
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Do kogo się zwrócić jeśli mam rozbieżności na raporcie lub fakturze? 
 
Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta gdzie nasz pracownik sprawdzi i skoryguje 
ewentualne rozbieżności w rozliczeniach. 

Co zrobić jak konto nie zostanie doładowane? Jak wygląda proces 
reklamacji? 
 
W przypadku gdy klient zgłosi brak doładowania, w zakładce Historia sprzedaży doładowań 
można złożyć reklamację doładowania. Reklamacja przekazywana jest do weryfikacji 
poprawności dołądowania. O wyniku reklamacji poinformujemy odpowiednim statusem w 
zakładce Historia sprzedaży doładowań.  

Co jeśli nie posiadam środków na karcie? 
 
Możesz dokonać zakupu doładowania z wykorzystaniem środków z wirtualnej skarbonki. 
Jeśli nie posiadasz środków ani na skarbonce ani na karcie płatniczej, proces sprzedaży nie 
zostanie sfinalizowany. 

Co jeśli zakończę współpracę a na skarbonce są dostępne środki? Czy 
otrzymam zwrot? 
 
Środki na skarbonce należą do Ciebie i są bezpieczne. W dowolnym momencie możesz je 
zwrócić na swoje konto. 

Jak zrobić zwrot środków ze skarbonki na swoje konto? 
 
Aby dokonać zwrotu, należy przejść do zakładki Ustawienia płatności, wybrać wirtualną 
skarbonkę, a następnie wcisnąć przycisk „Zwrot” – środki zostaną zwrócone na numer konta 
podany w Simapce. 


