
Załącznik do dokumentacji bramki Espago

Wymagania dotyczące wyglądu strony internetowej 
obsługującej płatności Elavon poprzez bramkę Espago.!

!
Spełnienie punktów 1-6 jest warunkiem podłączenia do bramki produkcyjnej.
Wszystkie warunki sprawdzane są w dniu podpisywania umowy, po 30 i 60 dniach. Jeżeli po tym 
terminie strona przyjmująca płatności wciąż nie będzie spełniała w.w. wymogów wstrzymana 
zostanie wypłata środków na konto Sprzedawcy do czasu uzupełnienia braków.

Podstrona z formularzem płatności

1 Dane karty muszą być wprowadzane na odpowiednio zabezpieczanej stronie (m.in. użycie protokołu 
SSL, poprawna implementacja skryptu JS Espago i mechanizmu tokenów).

2 Łączny koszt brutto, w tym dostawy powinien być wyraźnie widoczny przed opuszczeniem strony.

3 Waluta transakcji musi być wyraźnie widoczna. Jeśli nazwa waluty nie jest unikatowa to nazwa 
waluty powinna zawierać nazwę kraju.  np. USD (dolar amerykański), korona szwedzka.

4 W wyraźny sposób musi być wymagane działanie Klienta dotyczące akceptacji ogólnych warunków 
sprzedaży, w tym polityki zwrotów.   np. w formie checkboxa „Akceptuję warunki (..)”

5 Loga Organizacji Kartowych oraz Espago powinny być poprawnie pokazane. Loga Organizacji 
Kartowych muszą być widoczne w kolorze oraz w tym samym rozmiarze.

6
Z treści strony powinno wynikać, że akceptant wymaga podania kodu CVV2/CVC2.  
Opisanie odpowiedniego pola formularza jako CVV2/CVC2 spełnia ten wymóg, opcjonalnie można 
dodać „3 cyfrowy kod zabezpieczający” itp.

Serwis internetowy - ogólnie

7 Adres URL powinien być zgodny z adresem na umowie. (dotyczy strony produkcyjnej)

8
Klient powinien wyraźnie rozumieć, kim jest akceptant (sprzedawca) i jaki jest jego kraj 
pochodzenia. Adres, nazwa prawna firmy i dane kontaktowe (np. mail, telefon) powinny być 
umieszczone na stronie.

9
Z treści strony powinno wynikać, że dostarczane towary/usługi są zgodne z działalnością opisaną w 
umowie z Elavon o akceptację kart.  
Strona powinna zawierać czytelny opis oferowanych usług/ towarów.

10

Treści strony muszą informować klientów, że to akceptant (sprzedawca) jest odpowiedzialny za 
transakcje internetowe. Treść informacji może brzmieć np.  
Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer 
CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie 
szyfrowanej przy użyciu protokołu SSL. [Akceptant] nie przechowuje numerów kart płatniczych, a 
jedynie 4 ostatnie cyfry numeru.

11 Powinna być opisana polityka zwrotów i/lub anulowania transakcji.

12 Powinna być opisana polityka dotycząca dostawy (jeśli dotyczy).

13 Treści strony powinny zawierać oświadczenia dotyczące wykorzystania danych Klienta.
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