Sanal Kartların Vazgeçilmezi; Paykwik
Paykwik kartın anlamı nedir? Sanal kart fiziksel, plastik bir kart değildir. Paykwik bir banka kartı veya
sanal bir kredi kartı olabilir. Üç basamaklı güvenlik koduyla birlikte rastgele oluşturulmuş 16 sayı
dizisinden oluşur. Bu sayılar ve kodlar, tıpkı plastik bir kartın kullanabildiği gibi uzaktan alım yapmak
için kullanılabilir.
Paykwik kartlar, sizin için bir API kullanarak kartınızı veren kuruluş tarafından veya bir API ile
sağlanmışsanız sizin tarafınızdan oluşturulur. Altta yatan kredi veya borç hesabınızı temsil eder, ancak
hırsızlar para çekmek, bilgilerinize erişmek veya alışveriş yapmak için numaraları kullanamazlar. Bu
sayılar kullanıldıklarında sona erer ve onları çalan insanlar için yararsız hale getirir.
Paykwik Kart Nasıl Çalışır?
Paykwik kartlar saniyeler içinde üretilebilir. Birkaç dakika içinde aktif olacak ve kullanıma hazır
olacaktır. Yalnızca belirli miktarlarda ve seçtiğiniz satıcılarda alımlar için işe yaradıklarını
belirleyebilirsiniz.
Paykwik Kartları Kim Kullanıyor? Neden Bu Kadar Popülerler?
Tüketiciler ve işletmeler Paykwik kartlar kullanır. Tüketiciler çevrimiçi olarak alışveriş yapabilmeleri
için kart verenlerinden sanal numaralar alabilirler. İşletmeler ayrıca çevrimiçi veya telefon üzerinden
alışveriş yapmak için kullanabilecekleri sanal kart servislerine sahip olabilir.
Bu kartlar popülerdir çünkü sahtekarlığı önlemeye yardımcı olur ve daha fazla güvenlik sunar. Bu
sayılar kullanıldıkları anda sona erer, bu yüzden çalınırsa faydasızdırlar. Kartlar bilgilerinize veya temel
hesabınıza erişim sağlamıyor.
Paykwik Kart İle Fiziksel Kart Arasındaki Fark Nedir?
Fiziksel kartlar ya doğrudan çek hesabınıza ya da döner kredi limitinize bağlıdır. Plastikten
yapılmışlardır ve kredi kartlarını kabul eden herhangi bir ticari yerde şahsen olduğu kadar uzaktan da
alışveriş yapmak için kullanılabilirler.
Paykwik kartları plastik değildir ve doğrudan çek hesabınıza veya döner kredi hattınıza doğrudan bağlı
değildir. Bunun yerine, bu hesapları temsil ederler. İşlemler, tamamlanacak olan hesabınıza
yönlendirilir. Ancak, sayılar doğrudan hesaplara erişmek için kullanılamaz. Paykwik kartlar ayrıca
şahsen alışveriş yapmak için kullanılamaz.
Paykwik Kartların Anlamı Nedir?
Paykwik kartın tanımı, fiziksel bir kartta görünmek yerine sanal olan bir kart numarasıdır. Sayılar
rastgele oluşturulur ve kullanıldıktan sonra sona erer. Sanal bir kredi kartı veya bankamatik kartında
ne kadar para kazanacağını belirleyebilir ve daha sonra çevrimiçi olarak istediğiniz alışverişi yapmak
için kullanabilirsiniz.
Aşağıdakiler dahil çeşitli sanal kart türleri vardır:
•
•

Tek kullanımdan hemen sonra sona eren sanal sayılar
Sanal tedarik kartları

•
•
•

Hayalet kartları
Sanal banka kartları
Sanal kredi kartları

Doğru Kullanılırsa, Paykwik Kartlar Geleneksel Kartlardan Daha Güvenlidir
Paykwik kartlar, düzgün kullanıldığında geleneksel kartlardan daha güvenlidir. Kartları kullanmak için
en iyi yöntemler şunlardır:
•
•
•

Sanal numarayı, yapmak istediğiniz satın alma işleminin tam tutarında oluşturun;
Numara aktif olduktan hemen sonra satın alma işlemini tamamlayın; ve
Makbuzlarını sakla.

Çalışanlarınıza bunları nasıl kullanacakları hakkında bilgi vermeden sayı oluşturmamalı ve
dağıtmamalısınız. Sanal kartınızdaki tüm paralar kullanılmazsa, para temel hesabınıza geri döner.
https://paykwikofis.com
https://academicjournals.org/app/webroot/files/files/Paykwik-Hakkinda.pdf
https://catholicculture.org/userfiles/files/Paykwik-Kart.pdf

