Paykwik Üye Ol
Paykwik’e üye olmak oldukça kolay ve pratiktir. Online ve güvenli ödeme seçeneklerinden biri
olan ve kullanıcılarını siber suçlara ve saldırılara karşı koruyan Paykwik alımı sayesinde
Türkiye ve Dünya çapında neredeyse tüm internet sitelerinden alışveriş yapmanız mümkün.
İnternette güvenli alışverişin en etkili çözümü olan Paykwik kart sayesinde kolaylıkla arzu
ettiğiniz ürünü, dünyanın herhangi bir yerinden alışveriş yaparak satın alabilirsiniz. Paykwik
üye ol ya da Paykwik kart harcamaları da kolaylıkla yapılabilmektedir. Elektronik ödeme
sistemleri arasından en güvenlilerinden biri olan Paykwik kart seçenekleri arasından sizin için
en uygun kart şeklini belirleyebilirsiniz.
Paykwik Kart Sistemi Nasıl Çalışır?
Paykwik kart çalışma sistemi kredi kartı mantığı ile çalışmaktadır. Kredi kartlarında olduğu
gibi belirli sayıda pin numarasına sahip olan Paykwik sayesinde kredi kartına ihtiyaç
duymadan, Paykwik Türkiye üzerinden kolaylıkla alışveriş yapabilirsiniz. Paykwik kart sistemi
kredi kartından farklıdır. Kredi kartı bilgileri internet alışveriş sistemleri tam olarak girilir.
Kartın güvenlik numarasından, kart numaranıza kadar her alanda site tarafından bilgileriniz
görülür. Bunun yanı sıra kişisel bilgileriniz ya da TC kimlik numarası gibi çalınması oldukça
tehlikeli bilgileri de girmek gerekmektedir. Paykwik ise bu durumları engelleyen, siber suçların
önlenmesini sağlayan oldukça güvenli sistemlerden biridir. Bu sistemden faydalanmak için
ödeme seçeneği olarak Paykwik kartı seçmek ve Paykwik kart üzerindeki numarayı yazmak
yeterlidir. Bu sayede alışveriş başarılı şekilde tamamlanır. Paykwik üye ol ve Paykwik kart
sahibi olmak ile her internet sitesinden kolaylıkla, güvenli şekilde alışveriş yapılabilir.
Paykwik Kart Nereden Satın Alınır?
Paykwik kart satın almak oldukça kolaydır. Herkes tarafından kullanılabilen bu kart sistemi
sayesinde birçok internet sitesinden kolaylıkla alışveriş yapabilirsiniz. Paykwik alımı ardından
kart üzerindeki 16 haneli numara ile kolaylıkla alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. Kredi
kartından çok daha güvenilir olan bu sistem sayesinde alışverişlerinizi tamamladıktan sonra
bilgilerin çalınma endişesi söz konusu olmaz.
https://www.netkart.org
Paykwik Kullanımın Avantajları Nelerdir?
Paykwik kullanım avantajları oldukça fazladır. Özellikle satın alımının oldukça basit olması
dışında avantajları ise:







Paykwik satın almak oldukça basit ve pratiktir.
Herhangi bir riski yoktur ve kullanımları tek seferliktir. Bu sayede de kartın 2. Sefere
kullanılması söz konusu değildir.
Kartın 1 sene kullanılmaması durumunda kart kendini iptal eder.
Kartın kullanılmayacağı durumlarda ise kısa sürede kart içindeki bütçe kullanıcıya geri
iade edilir ve kart kolayca bozdurulabilir.
Bunun dışında pin kodları Euro bazlıdır. Bundan dolayı da gün içindeki Euro kuru
üzerinden kart bozdurulabilir ve kar elde edilebilir.
Online olarak para transferleri açısından da avantaj sağlamaktadır.




Bahis ve oyun siteleri için en önemli ödeme yöntemlerinden biridir.
Paykwik sayesinde hızlı ve kolay para işlemleri yapılabilir.

Paykwik Nasıl Kullanılır?
Paykwik kullanımı oldukça kolaydır. Paykwik üye ol sistemi sayesinde kolaylıkla satın
alınabilecek olan elektronik ödeme ve kart sistemi olan paykwik kart, özellikle ön ödemeli
online para transferleri gibi riskler içinde oldukça en başarılı kart sistemlerinden biri
olmaktadır. Banka bilgilerini paylaşmadan güvenli şekilde alışveriş yapılmasını sağlayan
Paykwik sayesinde kart bilgileri 3. Kişilerin eline geçmez ve tek kullanımlık olması sayesinde
bilgilerin çalınması durumuna karşı da oldukça güvenlidir. Pin numaralarının 1 yıllık kullanım
süresi sayesinde tek seferlik kullanım avantajına sahiptir. Paykwik kart alışverişlerinde seri
kullanım avantajının yanı sıra, avantajlı ve güvenilir bir sistem olması sayesinde dünya
çapında yaygın olarak kullanılmaktadır.

