Online Alışverişlerde Kredi Kartımı Kullanmak İstemiyorum Diyenler,
Dikkat!
Online alışverişler bazı sitelerde güven duygusunu gerçek anlamda hissettirirken, bazı sitelerde
kumar oynuyormuş hissiyatı veriyor. Girdiğiniz kredi kartı bilgilerinin nereye kaydedildiği, satın
aldığınız şeyin nasıl bir sistem sahilinde bilgi olarak saklandığı gibi detaylar oldukça önemli oluyor.
Eğer siz de benim gibi, kişisel bilgilerinizi içeren kredi kartlarını online alışverişlerde kullanmaya karşı
olan kişilerden biriyseniz, sizi benim de yeni keşfettiğim bir yöntemle tanıştırmak istiyorum.
Yeni nesil sanal kart sağlayıcısı Paykwik sayesinde, artık sıradan kredi kartlarımı sadece günlük
yaşamdaki alışverişlerimde kullanıyorum. İnternetteki alışveriş alışkanlıklarım tamamen değişti

ve çok daha güvenli bir hal almaya başladı. Online alışverişlerde sitenin ismine bakmaksızın
özgürce alışveriş yapabiliyorum. Çünkü kart bilgilerimin kaydedilmesi gibi bir durum
olamayacağından eminim. Kişisel bilgilerimi kendi altyapısı içerisinde bulundurmayan
Paywik’in, dolayısıyla bu bilgileri paylaşma gibi bir lüksü de olmayacaktır. Siz de Paykwik
almak istiyorum diyenlerdeyseniz, bu makalenin sizin için bilgilendirici olabileceğine
inanıyorum.

Paykwik Kullanma Koşulları Nelerdir?
Güvenilir Paykwik alışverişi yapabilmek için Paykwik’in resmi internet sitesini
kullanabilirsiniz. Benim kartı edinme sürecinde kullandığım yöntem, satış destek yöntemiydi.
Paykwik internet sitesi üzerinden canlı destek sistemi ile kolayca kartı edinmek için gerekli
bildirimi oluşturabilirsiniz. Elbette bu satın alım işlemini gerçekleştirmeden önce Paykwik
kullanma koşullarını da detaylıca bilmek isteyebilirsiniz. Kartı edinmeden önce yaptığım
detaylı araştırmalar sayesinde, ben bu konuda oldukça detaylı bilgiye sahibim. Sizlere de
edindiğim bilgileri sunmak isterim.
1. Bilindiği üzere, bir kredi kartına sahip olmak için sahip olmanız gereken pek çok
nitelik bulunmaktadır. Kredi kartları için yapılan başvurular çoğu zaman reddedilir ya
da kredi kartı istediğimi limite sahip olmadığından dolayı pek işimize yaramaz. Yeni
nesil Paykwik kart satın al seçeneklerini değerlendirirken bu tür detayların hiçbirini
düşünmek zorunda kalmayacaksınız. Bu kartlara sahip olmak için satın alma işlemini
tamamlarken, bir ürün alıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Satıcıya hiçbir kişisel
bilginizi, kredi notunuz ya da geliriniz ile ilgili hiçbir şeyi sunmanıza gerek yok. Ön
ödemeli kart teknolojisi sayesinde artık kişisel verilerin gizli kalması eskisinden çok
daha kolay hale geliyor. Bu sayede kişisel veri gizliliğine ekstra önem verenler de
rahatlıkla sanal kartları kullanabiliyorlar.
2. En ucuz Paykwik kart satın alma işlemi için kesinlikle komisyon ödemeniz
gerekmiyor. Karta sahip olmak için ödemeniz gereken ekstra bir ücret bulunmadığı
gibi, kartın size sunacağı aidat gibi ekstra masraflar da bulunmamaktadır. Yani
oldukça hızlı ve güvenilir bir hizmeti tamamen ücretsiz alıyorsunuz. Benim sanal kart
seçim sürecimde Paykwik tercih etmemin en büyük sebeplerinden biri de
komisyonsuz ve masrafsız kart teknolojisiydi.

3. Ön ödemeli kart sistemi, Paykwik’in bu kadar kolaylığı ve anonimliği müşterilerine
sunmasını sağlıyor. Bundan dolayı kartın ön ödeme sistemi üzerinden çalıştığını
unutmamak gerekiyor. Belki de kartın yerine getirilmesi gereken tek koşulu bu! Talep
ettiğiniz ve harcamayı planladığınız bakiyeyi, önce ödemeniz, daha sonra harcamanız
gerekiyor. İnternet üzerinden alışveriş yapmadan hemen önce bu işlemi
gerçekleştirerek paranızın kartta beklememesini sağlayabilirsiniz. Fakat ben bunun
tam tersini yapıyorum. Paykwik içerisinde biriken param Euro olduğundan dolayı, her
geçen gün param değerleniyor. Bundan dolayı paramı Paykwik kartı içerisinde
saklamayı ve bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Bu kartı tamamen yatırım amaçlı
olarak kullanan ve Euro biriktiren de binlerce kişi var. Dilerseniz siz de kullanım
amacınızı bu doğrultuda şekillendirebilirsiniz.
4. https://paykwikofis.com
5. http://www.bulutomo.com/Dosyalar/Upload/files/Paykwik-Tek-Kullanimlik.pdf
6. http://www.thaiticketmajor.com/static/imgUpload/files/Sanal-Kartlar.pdf
7. http://www.healthnews.com.tw/upload/edit2/files/Hizli-Guvenli-Odeme.pdf

