אפשרויות סליקה
(איסוף המידע נעשה לצרכים פנימיים של הארגון על ידי טלי איזנר פרידמן ,מנהלת עמותת דוגרינט  -אתר חברתי של תושבי הגליל)29.12.2016 ,

ישראל תורמת

paypal

איך פותחים

לפתוח חשבון פייפאל
– ישירות מול הבנק
או באמצעות כרטיס
אשראי

הרשמה באתר ולפתוח
חשבון סליקת אשראי,
לא עובדים עם UPAY
אפשרות גם לחשבון
סליקה תחת ישראל
תורמת ,חשבון לא
עצמאי.

סליקת אשראי
קארדקום
(אישורית זהב)
+UPAY

סליקת אשראי
יעד שריג
+UPAY

סליקת אשראי
טרנזילה

סליקת אשראי
 UPAYבלבד

התקשרות עם חברת
המסוף וחברת אשראי
או .UPAY

צריך מספר ספק מחב'
אשראי או UPAY
התקשרות עם UPAY
דרך יעד שריג.
נדרשת הרשאה מחברת
האשראי לחיוב מחזורי
ללא ( CVVזה נדרש בכל
חברות המסוף ואין
בדרך כלל בעיה
לעמותות לקבל את
האישור)

סולקים כל כרטיסי
אשראי מלבד דיינרס.
אין צורך במספר ספק
מחב' אשראי ,אפשר
להוסיף בהמשך.
לא עובדים עם  UPAYכן
עובדים עם payme

הרשמה באתר ופגישה
עם סוכן ,הצגת מסמכי
עמותה.

ההתקשרות עם UPAY
לא מתבצעת ישירות
אלא בעזרת חברת
קארדקום ,כדי לקבל
הנחה בעמלות.

כולל מערכת לחיוב
טלפוני ופרונטלי מול
מחשב.
עלות הקמה

תשלום
חודשי

אין

אין

אין

מנוי –  99ש"ח לחודש

+ 250מעמ לדף
אישורית זהב.
תוספת + 500מעמ
למודול ה.קבע
דף אישורית זהב
 70ש"ח+מעמ עד 200
פעולות בחודש
ללא שדרוג ,מעל – 200
 60אג' לכל עסקה
נוספת.
שדרוג לעד  500פעולות
 + 85מעמ לחודש.מודול הוראת קבע
הנחה עלות חודשית 80

 +400מעמ

+600מעמ

אין

עד  200פעולות בחודש
+ 50מעמ.

עד  200עסקאות
בחודש  +130מעמ

אין

עד  500פעולות עוד 50
ש"ח

עד  1000עסקאות
בחודש  +200מעמ

השדרוג נעשה
אוטומטית.

paypal

ישראל תורמת

סליקת אשראי
קארדקום
(אישורית זהב)
+UPAY

סליקת אשראי
טרנזילה

סליקת אשראי
יעד שריג
+UPAY

סליקת אשראי
 UPAYבלבד

במקום  120כולל
חשבוניות( .בדרך כלל
 50בחודש).
שדרוג עד  500פעולות -
130
--------------------קיבלתי הנחות נוספות:
הנחה על עלות הקמה
מודול ה .קבע300 :
ש"ח+מעמ
עלות הקמה לדף
אישורית זהב 200
ועלות חודשית .59
תשלום קבוע
לעסקה

 1.20ש"ח

אחוז מעסקה

% 3.4

 1.2ש"ח
עבור שימוש במערכת
הוראות קבע –  99ש"ח
לחודש שבו גויסו מעל
 200ברוטו ש"ח
בהוראות קבע.
 + 8.9%מע"מ במסלול
החינמי
+ 3.9%מע"מ למנויים

אין

עמלת  UPAYבהנחה
ללקוחות קארדקום
 + 2.2%מע"מ לכרטיס
ישראלי.
 +4%מע"מ לכרטיס
מחו"ל

אין

ליעד אין עמלה
עמלת UPAY
 +%2.5מע"מ לכרטיס
ישראלי.
+4%מע"מ לכרטיס
מחו"ל

אין

 + 2.5%מע"מ לכרטיס
 1.8%בתור התחלה,
כשיגדלו הסכומים אפשר ישראלי.
 + 4%מע"מ לכרטיס
לרדת ל1.5 -
מחו"ל
לא כולל מע"מ
אם יש התקשרות עם
חברת אשראי תהיה
עמלה שלהם ,והעמלה
של טרנזילה תרד.

סליקת אשראי
יעד שריג
+UPAY

paypal

ישראל תורמת

סליקת אשראי
קארדקום
(אישורית זהב)
+UPAY

עיצוב דף

אפשר שהכפתור יהיה
של פייפאל ,או כפתור
מעוצב שלא מבליט
את פייפאל.

אפשרויות
לתורמים

תמיכה חד פעמית או
הוראת קבע דרך
טופס באתר

כולם משתמשים בדף
הסטנדרטי ,אפשרי
לעשות לפני הדף
הסטנדרטי דף הסבר
עם דרכים שונות לתרום
והסבר מה עושים
בכסף.
תמיכה חד פעמית או
הוראת קבע דרך טופס
באתר

יש דף סטנדרטי ואפשר
להטמיע דף מעוצב
מיוחד

צריך הטמעה ,אך רוב
העיצוב נעשה אצלם.

תשלום חד פעמי וגם
מודול הוראת קבע
(עלות הקמה נפרדת)

המחיר כולל מודול
הוראת קבע

למי מתאים?

לתורמים ש"חיים
ברשת" ורגילים לשלם
בפייפאל בלי להוציא
כרטיס מהארנק.

מתאים מאד לתרומות
מחו"ל
מותאם לעמותות עם
כלים מיוחדים

ארגונים
שמשתמשים

המקום הכי חם
בגיהנום ,שיחה
מקומית ,שוברים
שתיקה ,זזים (כבר לא
עובדים עם פייפאל),
שתי מדינות מולדת
אחת 100 ,ימים של
שקיפות

האגודה לזכויות האזרח,
המשמר החברתי ,כל
זכות ,חלה"ט ,יד ביד,
טלויזיה החברתית ,עיר
עמים ,שומרי משפט

סליקת אשראי
טרנזילה

תמיכה חד פעמית או
הוראת קבע דרך טופס
באתר

סליקת אשראי
 UPAYבלבד

רק תשלום חד פעמי.
לא ניתן לחייב דרך טופס
באתר
מתאים לחיוב טלפוני או
לחיוב מול התורם כאשר
אני מזינה את פרטי
הכרטיס.

מגמה ירוקה

לובי 99

חברים לרפואה

מגמה ירוקה ,העין
השביעית ,דרכנו

