
        Jak płacić za pomocą Przelewów24  
Płatności z pomocą Przelewów24 są bardzo proste, realizuje się je podobnie (jak na Allegro) za 

pośrednictwem systemów płatności, a realizacja całej transakcji nie zajmie wam więcej niż 3 

minuty. W tym ilustrowanym przewodniku przedstawiamy co należy zrobić, aby dokonać wpłaty i 

zrealizować zakupy w sklepie www.glas-gum.pl. 

1. Po dokonaniu zakupu przejdź do koszyka 

 

 

2. W koszyku wybierz metodę wysyłki i sposób płatności w tym przypadku Przelewy24 

                      Dostępne w lewym dolnym rogu koszyka 

 

 

 

http://www.glas-gum.pl/


Po wybraniu sposobu wysyłki i metody płatności (Przelewy24), przejdź dalej na stronę z danymi do 

wysyłki.  

 

            

Wypełnij formularz i przejdź do podsumowania. 

Sprawdź poprawność danych do wysyłki jak i metodę płatności i przejdź do Zamawiam i płace. 

W tym momencie zamówienie zostanie przyjęte. 



 

       

Przejdź do płatności. Zostaniesz przekierowany do formularza płatności Przelewy24. 

 

       3. Wybierz Swój Bank lub inną formę płatności (Karty i inne) 

Przelewy24 obejmują wpłatę za pośrednictwem 216 banków do wyboru, a także przy pomocy kart 

płatniczych i zwykłej wpłaty na konto i automatycznie zostaniesz przeniesiony na listę wyboru 

banku oraz metody transakcji, 

 

 

W prawym górnym rogu możesz sprawdzić kwotę do zapłaty, a na liście wśród dostępnych banków 

wybrać swój bank, przy pomocy którego chcesz zapłacić. Możliwa jest również wpłata przy 

pomocy przelewu zwykłego, dokonywanego na przykład na poczcie oraz za pomocą salda konta 

Przelewów24. 

     

      4.Zapłać 

W zależności od systemu bankowego, wyświetli się nam okno logowania (na zrzucie ekranu jest to 

przykładowe okno logowania ING i mTransferu mBanku ), w którym wpisujemy nasze dane klienta 

i zatwierdzamy zakup.  

 



 

 

 



Alternatywnie, jeśli nie dysponujemy kontem umożliwiającym szybkie zakupy elektroniczne, 

możemy również wykonać przelew lub przekaz tradycyjny. Pamiętaj, że płacąc za pomocą 

tradycyjnego przekazu, zamówienie będzie realizowane dłużej, ponieważ bank musi najpierw 

zaksięgować wpłatę, co zajmuje od 1 do 3 dni roboczych i nie odbywa się automatycznie.  

 

      5. Sprawdź status płatności 

Po dokonaniu płatności automatycznej, zostaniemy poinformowani e-mailem o jej rejestracji. 

 

 

 

6. Potwierdzenie płatności. 

W kolejnym e-mailu zostaniemy poinformowani o potwierdzeniu wykonania płatności.  



 

Oznacza to, że twoja płatność została dokonana poprawnie i już niedługo przesyłka z Glas-Gum 

zostanie do ciebie wysłana. Dodatkowo, otrzymasz również mail z potwierdzeniem wpłaty. 

           

 

           I to już wszystko! Szybka wpłata w mniej niż 3 minuty. 
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