Paykwik Yatırım
Paykwik sanal kart ile internet üzerinden yapılan satın alma işlemlerinde kart bilgileri, banka
hesap numaraları gibi kişisel verilere gerek duymadan ödemeler yapılabilmektedir. Bu
sebeple dünya üzerinde milyonlarca müşteri Paykwik sanal kartlarını kullanmaktadır. Bu
kartlar 16 haneli pin numarası dışında hiçbir kişisel veriye gereksinim duymadan internet
üzerinden yapılması istenen alışverişin ödemelerini yapabiliyor. Ayrıca ön ödemeli sanal
kartlardan olan Paykwik yatırım amaçlı da kullanılabiliyor. Türk lirasıyla satın alınan euro
para birimde bakiyeye sahip olan Paykwik sanal kartları hakkında detaylı bilgilere yazımızdan
ulaşabilirsiniz.
Paykwik Nedir?
Paykwik ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkan, sonrasında kısa sürede Avrupa’da yaygınlaştıktan
sonra tüm dünyaya yayılan bir sanal karttır. Ülkemizde de son dönemde giderek büyüyen ve
gelişen Paykwik kartları ön ödemeli sisteme sahiptir. İnternet üzerinden yapılacak olan
alışveriş işlemlerinde ödeme kolaylığı ve maksimum güven sağladığı için tüm dünyada tercih
edilen bir sanal kart haline gelmiştir.
Paykwik Sanal Kartının Özellikleri Nelerdir?
İnternet alışverişinde en önemli şeylerin başında güvenlik gelmektedir. Günümüzde birçok
kişinin kişisel bilgileri, kredi kartı şifreleri ve banka hesaplarına ait veriler, internet korsanları
tarafından hacklenerek çalınmakta ve 3. şahısların eline geçmektedir. Bu olumsuz durumla
karşılaşmak istemeyen ama yine de internetten alışveriş yapma durumunda kalan kişilere
yönelik Paykwik sanal kart üretilmiştir. Bu kart, kullanıcısına ait hiçbir bilgi olmadan, istenirse
tek kullanımlık bir şekilde alışveriş ödemelerini gerçekleştirmektedir. Bu işlemi 16 haneli pin
numarası sayesinde yapmaktadır. Pin numarası dışında hiçbir kişisel veriye ihtiyaç
duyulmadığından kullanıcısına maksimum güvenlik sağlamaktadır. Paykwik sanal kartı aynı
zamanda ön ödemeli olarak satılmaktadır. Bu da demek oluyor ki, Paykwik kartının bakiyesini
kullanıcısı belirlemektedir. Bu sayede yüksek meblağlarla internet alışverişi yapmaktansa,
gerektiğinde tek kullanımlık olarak kullanılan sanal kartla ödemeler çok daha güvenli bir hal
almaktadır. Paykwik sanal kartı tek kullanımlık olarak alışverişlerde kullanıldığında ödemeden
sonra bakiye sıfırlanacağı için, karta ait pin numarasının çalınması halinde bile kart kullanıcısı
zarara uğramayacaktır. Ayrıca ön ödemeli Paykwik sanal kartları Türk lirasıyla alınır ve euro
para biriminden bakiyeye sahiptir. Dolayısıyla Paykwik yatırım aracı olarak da
kullanılmaktadır. Kart kullanıcısı dilediği zaman Paykwik kartında bulunan euro cinsinden
bakiyeyi Türk lirasına çevirme hakkına sahiptir. Bu işleme Paykwik bozdurma adı verilir. Bu
yönden bakıldığında, ön ödemeli Paykwik sanal kartının kullanıcısına sunduğu birçok avantaj
vardır.
https://www.netkart.org
Paykwik Sanal Kart Nasıl Satın Alınır?
İnternet üzerinde faaliyet gösteren yüzlerce Paykwik satıcıları vardır. Bunlardan birçoğu resmi
ve orijinal firmalar olduğu gibi bir kısmı da sahte ve dolandırıcı firmalara ait web siteleridir.
Bu yüzden Paykwik sanal kart satın almak isteyenler, mutlaka muhatap aldıkları firmayı
araştırmaları gerekmektedir. Paykwik satan internet sitesinin resmi firma olup olmadığını
anlamak için Paykwik’in uluslararası resmi internet sitesinden bayiliklerin olduğu listeye
bakılmalıdır. Bu listede yer alan ve ülkemizde de faaliyet gösteren Paykwik firmaları güvenilir
hizmet sunmaktadır. Bu firmalardan belirlediğiniz limitteki ön ödemeli Paykwik sanal kartının

ödemesini isterseniz bankadan havale ve EFT ile isterseniz de kredi kartınızla ya da ATM’den
elden yatırarak yapabilirsiniz.
Paykwik Sanal Kartın Kullanıldığı İnternet Siteleri
Kullanıcısına maksimum seviyede güvenilir ve hızlı hizmet sunan Paykwik sanal kartları başta
oyun sektörü olmak üzere, bahis sitelerinde ve birçok alışveriş sitesinde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Çoğunlukla ön ödemeli Paykwik yatırım yapılan sanal kartın; League of
Legends, Facebook, Skype gibi öne çıkan çevrimiçi oyunlar ve internet siteleriyle en popüler
bahis sitelerinde kullanıldığı görülmektedir.

