
Jak włączyć szybkie płatności 
 Instrukcja

Etap I
Zaloguj się na swoje konto w Panelu Ceneo. Przejdź do zakładki 
     Marketplace Kup teraz ->     Informacje i konfiguracja ->          Konfiguracja. 
W Płatnościach kliknij     Aktywuj w Szybkie płatności PayU.

Po kliknięciu Aktywuj rozpoczniesz włączanie Szybkich płatności. W pierwszym 
kroku Dane firmy uzupełnij wymagane informacje i kliknij Dalej. Pamiętaj, że 
numer rachunku musi zawierać dwuliterowy kod kraju. Dane rachunku muszą
się zgadzać z danymi podanymi powyżej.

Etap II
W drugim etapie Regulaminy zapoznaj się 
i zaakceptuj regulamin PayU i kliknij Dalej.

Etap III
W trzecim kroku Dane osobowe, za pomocą przycisku      Dodaj nową osobę, 
wprowadź dane osoby upoważnionej do zawarcia umowy w imieniu firmy. 
WAŻNE: Podaj dane wszystkich osób, które zostały wpisane do odpowiedniego rejestru (KRS, CEIDG) jako 

reprezentacji Twojej organizacji. Po uzupełnieniu wymaganych informacji kliknij Dalej.
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https://shops.ceneo.pl/Account/Login
https://shops.ceneo.pl/Basket/Configuration


Etap IV
W kolejny, czwartym etapie Dokumenty uzupełnij informacje o dacie wygaśnięcia 
dokumentu i wgraj obie strony dokumentu dla wszystkich osób, podanych w pkt 
5 (etap trzeci Dane osobowe) lub inne wymagane dokumenty w zależności od 
kraju i typu działalności gospodarczej oraz kliknij Dalej.

Etap V
Piąty etap Przelew aktywacyjny jest ostatnim krokiem, niezbędnym do aktywacji 
Szybkich płatności. Kliknij      Wyślij wniosek i dokonaj przelewu aktywacyjnego 
z podanego rachunku na rachunek PayU na kwotę 1 PLN. Opłata ta zostanie 
zwrócona na Twój rachunek bankowy po jego weryfikacji.
WAŻNE: zwróć uwagę na poprawność danych. Przelew musi być zgodny z podanymi danymi, w przeciwnym 
wypadku do weryfikacji Twojej firmy konieczne będzie ponowne dokonanie przelewu. Wypłaty z PayU będą 
kierowane na rachunek, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny. 

WAŻNE: Skonfiguruj koszty dostawy by przyjmować płatności błyskawiczne w zakładce
Marketplace Kup Teraz -> Koszty dostawy

Gratulujemy!
Zakończyłeś proces aktywacji Szybkich płatności. Weryfikacja wniosku wraz 
z rachunkiem potrwa do 5 dni roboczych. O jej zakończeniu zostaniesz 
powiadomiony wiadomością e-mail. Pamiętaj, że po wysłaniu wniosku Szybkie 
płatności zostaną uruchomione automatycznie w Twoim sklepie na Ceneo. 
Dopiero pełna weryfikacja (w tym pozytywna weryfikacja konta bankowego)
pozwoli Ci na wypłatę środków za zamówienia z PayU. 
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https://shops.ceneo.pl/DeliveryCosts/Deliveries



