
Dzisiejsi gracze chcą natychmiastowego dostępu do wygranych
Dzisiaj gracze mogą łatwo poruszać się między wieloma stronami internetowymi z grami. Negatywne 

doświadczenia podczas odbierania wygranych może spowodować odejście graczy. Dzięki szybszym i łatwiejszym 
wypłatom wygranych możesz polepszać doświadczenia klientów i wzmacniać ich lojalność1.

69%
graczy online uważa, 
że wrażenia z gry są 

niezadowalające1.

58%
graczy online 

korzysta z wielu stron 
internetowych1.

Lepszy, szybszy sposób na wypłatę wygranych
Visa Direct umożliwia firmom hazardowym oferowanie graczom możliwości odbierania środków niezwłocznie 

po wygraniu. Visa Direct to funkcja VisaNet, która umożliwia wypłaty bezpośrednio klientom w czasie rzeczywistym1 
przy użyciu danych karty płatniczej. Współpracując z dostawcą rozwiązań Visa Direct, firmy zajmujące 

się grami mogą przekształcić tradycyjne procesy płatności w cyfrowe doświadczenia, które oferują:

Szybkość
Płatności w czasie 

rzeczywistym na kwalifikujące 
się karty debetowe lub karty 
przedpłacone z możliwością 

ponownego doładowania, 
ze środkami dostępnymi 

w ciągu 30 minut2.

Prostotę
Proste rozwiązania cyfrowe, 

które nie wymagają 
numerów bankowych 
i rozliczeniowych, i są 

dostępne 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu, 

365 dni w roku.

Skalę
Łatwiejsze płatności 
w różnych kanałach 

i przypadkach użycia, 
na ponad 3,2 miliarda 

kart płatniczych w 
ponad 200 krajach.

Bezpieczeństwo
Wielowarstwowe

zabezpieczenia Visa, 
z solidnymi 

mechanizmami 
kontroli ryzyka i AML.

Odszkodowania
komunikacyjne

Ubezpieczenia
majątkowe

i wypadkowe

Prowizje
agentów

Ubezpieczenia
pracownicze

Pomoc w 
przypadku

klęsk żywiołowych

Życie i 
odpowiedzialność

Możemy rozpocząć?
Visa może pomóc Ci znaleźć dostawcę rozwiązań, który odpowiada Twoim potrzebom, i skontaktować się z nim.

Skontaktuj się z przedstawicielem Visa lub odwiedź stronę visa.com/visadirect
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1. 2017 Badanie przeprowadzone przez GBG, globalnego specjalistę Identity Data Intelligence.
2. Rzeczywista dostępność środków zależy od instytucji finansowej i regionu. Visa wymaga, aby wydawcy oferujący szybkie rozwiązanie płatnicze udostępniali środki posiadaczom swoich 
     kart w ciągu maksymalnie 30 minut od zatwierdzenia transakcji. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od przedstawiciela Visa lub w globalnym przewodniku „Visa Direct Original 
     Credit Transaction Global Implementation Guide”.
3. Badanie graczy hazardowych online w Wielkiej Brytanii - kluczowe spostrzeżenia OpenBet.
4. Badanie Aite Group dotyczące trendów w Ameryce Północnej na zlecenie Visa, 2018.
5. Przykłady zastosowania mają wyłącznie charakter poglądowy. Dostawcy są odpowiedzialni za swoje programy i zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.

1. Gracz wybiera, 
kiedy otrzyma wypłatę.

2. Gracz wybiera opcję 
płatności natychmiastowej.

3. Gracz otrzymuje płatność 
w czasie rzeczywistym2.

Szybszy i prostszy sposób na wypłatę wygranych5

Wypłaty wygranych w czasie rzeczywistym2 za pomocą Visa Direct 
mogą pomóc w stworzeniu zróżnicowanej oferty gier cyfrowych

Zbuduj preferencje graczy
Chroń udział, gdy gry stają się 

coraz bardziej cyfrowe.

Oferuj wypłaty na kartę debetową
Zapewnij wygodę wypłat na karty, 

z których codziennie korzystają klienci.

45%
uważa długie czasy wypłaty 

za główny powód porzucenia 
strony z grami3.

70%
konsumentów woli korzystać 

do płatności z karty debetowej, 
niż korzystać z numeru konta 

bankowego4.

Wielu dostawców gier może korzystać z rozwiązań płatniczych w czasie rzeczywistym2

Płatności Visa 
Direct w grach
Zmień sposób wypłaty 
wygranych dla swoich 
graczy dzięki Visa Direct


