Paykwik Para Çekme
Paykwik para çekme işlemi Paykwik kullanıcıları için üzerinde en çok durulan detaylardan
birini oluştururken, Paykwik kullanıcısı olmayan kişilerin de yakından takip ettiği bir konu
başlığıdır. İnternet dolandırıcılığı ve siber saldırılardan korunmak için tüm dünyada
kullanımları gittikçe artan sanal ve elektronik ön ödemeli bu kartlar içerisinde Paykwik para
çekme de dahil olmak üzere Paykwik kendini kanıtlamış önemli bir vasıta olarak da
değerlendirilebilir.
Paykwik Nedir, Ne İşe Yarar?
E-ticaret cirolarının aylık milyar dolarlarla ifade edildiği dünyada internet alışverişleri çağın en
pratik mal ve hizmet ulaşımı araçlarının başında gelirken, yapılan bu alışverişlerin tam
anlamıyla güvenli olması olmazsa olmaz bir konumda yer almaktadır. Paykwik, ön ödemeli
kartlar arasında en fazla ön plana çıkan kartların başında gelirken, yapılan tüm alışverişlerin
%100 güvenli bir şekilde tamamlanması için de anahtar konumda bulunmaktadır. Paykwik,
dünyanın her noktasından yapılan e-ticaret alışverişlerinde kullanıcıların herhangi bir kişisel
bilgi vermeden (kredi kartı numarası, şifre, kimlik bilgileri vs) alışverişlerinin tamamlandığı bir
aktör olarak da nitelendirilebilirken en güvenilir Paykwik arayışlarının da hız kesmeden
devam ettiği göze çarpmaktadır.
https://www.netkart.org
Paykwik Para Yatırma Ve Para Çekme İşlemleri
Ön ödemeli online bir sanal kart olan Paykwik para yatırma ve Paykwik para çekme
pratikliğiyle de kullanıcılarına önemli avantajlar sağlamayı başarmaktadır. Dünyanın her
noktasındaki bir hizmet ya da ürüne ulaşabilmek için kullanıcılarına önemli pratiklik özellikleri
sunan Paykwik, globalleşme ve küresel dünyanın gereklerini en iyi yansıtan vasıtalardan biri
olarak da nitelendirilebilir. Son dönemde oldukça artan internet dolandırıcılıkları neticesinde,
internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanıcılarına %100 güvenlik teyidi sağlayan
Paykwik aynı zamanda güvenliği tam anlamıyla teyit edilmiş önemli bir konumda
bulunmaktadır. Özellikle güvenlik teyitleri tam olarak yapılamamış internet siteleri üzerinden
yapılan alışverişlerde kullanıcılar başta kredi kartı bilgileri olmak üzere temel bilgilerini
vermeyi istememekte bu da ön ödemeli kartlara olan ilginin artmasını sağlamaktadır.
Paykwik para yatırma işlemleri için Paykwik Türkiye tarafından yetkilendirilmiş satış noktaları
ve internet siteleriyle kurulacak canlı iletişim neticesinde Paykwik sanal karta yüklenecek
tutar Euro bazında belirlenirken, komisyon tutarı eklendikten sonra ödeme işlemleri
tamamlanmaktadır. Paykwik ödeme işlemleri;





Banka havalesi ya da EFT
Direkt olarak nakit ödeme
Kredi kartı ya da banka kartı ödemesiyle
Paykwik mobil ödeme yöntemiyle yapılabilir.

Paykwik Para Çekme İşlemleri
Paykwik’in en önemli özelliklerinden biri de aynı para yatırma işlemlerinde olduğu gibi para
çekme işlemlerinde de ortaya çıkan pratikliktir. Paykwik para çekme işlemleri aynı yükleme
aşamasında olduğu gibi Euro kuru üzerinden hesaplanarak Paykwik bakiyesinin çekilmesi
anlamına gelir. Ancak Paykwik yükleme aşamasında olduğu gibi Paykwik para çekme
aşamasında da komisyon tutarı ortaya çıkacağından Paykwik para çekme ya da bir diğer

adıyla Paykwik bozma işlemlerinde bu yönde dikkatli hesaplama yapılması ve Paykwik
Türkiye tarafından bu yönde yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından en düşük komisyon
tutarıyla işlem yapılması sağlanması da çok önemlidir. Ek olarak Euro kurunun dikkatli takibi
de çok önemlidir.




Kişi Paykwik bakiyesi olan siteden Paykwik kart kodu adı altında elektronik kart
kodunu talep ettiklerinde, bakiyelerinde olan paraları güncel Euro kuru üzerinden
hesaplanıp komisyon tutarı düşüldükten sonra ilgili tutar hesaplarına yatmaktadır.
Paykwik kodu kullanılarak alınan ödemeler Paykwik bozdurma ya da Paykwik para
çekme hizmetiyle hesaba aktarılmaktadır.

Özet olarak Paykwik pratik ve kolay kullanımı yanında kullanıcı güvenliğinin %100
seviyesinde ve en üst derecede sağlandığı önemli bir dinamik olarak isimlendirilebilmektedir.

