Paykasa Para Çekme
Paykasa kartındaki parayı çekmek oldukça kolaydır. Paykasa para çekme için müşteri
temsilcilerini aradıktan sonra hesap numaranıza dakikalar içerisinde, kart içinde kalan
bakiyeniz aktarılmaktadır. Paykasa, en güvenilir sanal ödeme kartlarından biridir. Tüm
dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılmaktadır. Paykasa, özellikle artan kötü yazılım ve
kart bilgilerinin çalınması neticesinde yaşanan dolandırıcılık gibi durumlar sebebiyle
geliştirilmiş güvenilir bir ödeme sistemidir. Kartı satın aldıktan sonra bir kere kullanabilir ve
riskli internet sitelerinden bile güvenle alışveriş yapabilirsiniz.
Paykasa Nedir?
Paykasa kart günümüzde artan kötü yazılımlara karşı hesap ve kişisel bilgilerin çalınmasını
engelleyen, güvenilir sanal kart çeşitlerinden biridir. Güvenlik önlemleri üst seviyede olan
Paykasa aracılığı ile bu kartla anlaşmalı olan internet sitelerinden kolaylıkla alışveriş yapabilir
ve kişisel bilgilerinizin çalınma riski olmadan, riskli sitelerden bile ürün satın alabilirsiniz.
Paykasa satın alırken standart kullanımlık kartlar bulunmaktadır. 10 Euro ya da 250 Euro
miktarında farklı bakiyede kartları satın alabilir, internet üzerinden alışveriş yapabilirsiniz.
Şayet kart içerisinde bakiyeniz kalmış ise, kura göre hesaplanarak bakiyeniz hesabınıza
aktarılmaktadır. Özellikle kurun yükselmesi gibi durumlarda Paykasa kartından çektiğiniz
miktarlarla kar elde edebilirsiniz.
Paykasa Kartında Kalan Bakiye Nasıl Alınır?
Paykasa bozum için müşteri temsilcine ulaşmanız yeterlidir. Paykasa para çekmek için
izlemeniz gereken adımlar:







Öncelikli olarak Paykasa müşteri temsilcileri ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Kart
içindeki bakiye Euro olarak belirlenir. Bu aşamada kur fiyatlarını öğrendikten sonra
kart içindeki parayı bozdurabilirsiniz. Kur durumuna göre parayı bekletebilir ve kurun
yükselmesinden sonra da parayı bozdurarak, kara geçebilirsiniz.
Bu aşamalardan sonra Paykasa kodunuzun bilgilerini müşteri temsilcisine vermeli ve
banka hesap numarası bilgilerinizi de verdikten sonra hesabınızı kontrol edebilirsiniz.
Hesap numaranızı verdikten sonraki en kısa sürede kart içindeki bakiye banka
hesabınıza dakikalar içerisinde transfer edilecektir.
https://pay.web.tr
https://www.paykasas.com

Paykasa Bozumu Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
Paykasa kartı, Euro kuruna göre satın alınmaktadır. Altı ay önce satın aldığınız Paykasa kart
içinde bakiyeniz kalmış ise, altı ay sonra bu bakiye kura göre size kar kazandırabilmektedir.
Buna göre kur fiyatlarını öğrendikten sonra kartı bozdurabilir ya da bekleyebilirsiniz. Paykasa
bozumu oldukça kısa sürede yapılmaktadır. Kart bozumu için müşteri temsilcisine ulaştıktan
sonra pin kodu ve hesap bilgilerinizi vermeniz yeterli olacaktır. Kalan bakiye dakikalar
içerisinde kartınıza transfer edilecektir. Paykasa kartı için kart içindeki bakiyenin geri alınması
için Paykasa bozumu işlemleri yapılmaktadır. Kart içinde kalan bakiyenin hesaplanması

yapıldıktan sonra kur eksenine göre kullanıcıya ait olan miktar, kullanıcının hesabına en kısa
sürede aktarılır.
Paykasa Kart Nerelerde Kullanılır?
Paykasa Online olarak internet sitelerinden alışveriş yapmak için kullanılmaktadır. Dilerseniz
alışveriş sitelerinde, dilerseniz de faturalarınızı ödemek için Paykasa kartı kısa sürede, güvenli
bir şekilde kullanabilirsiniz. Kartı kullanmak için Paykasa ile anlaşmalı internet siteleri
üzerinden ödeme yapmanız yeterli olacaktır. Ödeme yaparken yalnızca Paykasa üzerindeki
pin kodunu girmeniz yeterlidir. Bu alana kişisel bilgilerinizi ya da hesap, kart ya da kredi kartı
bilgilerinizi girmeniz gerekmemektedir. Paykasa kart aracılığı ile:






Tekstil alışverişi,
Makyaj alışverişleri,
Fatura ödeme,
Teknolojik cihazlar alışverişi,
Oyun itemleri ve aklınıza gelebilecek her türlü ürünü güvenle satın alabilirsiniz.

Paykasa para çekme sayesinde de kart içinde harcamadığınız ya da kullanmaktan
vazgeçtiğiniz bakiyeniz, kişisel hesap numaranıza kısa sürede içinde aktarılmaktadır. Kur
değişimleri sayesinde bakiyeniz ile kar elde etmeniz de mümkün olmaktadır.

