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Paypal apple pay einrichten

Spojené státy KanadyLatinska Americaa CaribbeanEvropa, Rusko ze Stéedn asiAfrikaAsie a Tihomo-Bl'zk v'chod a TureckoTo wikiJak vás naučí platit na iPhone nebo iPad v obchodě s PayPal. I když není možné použít svůj PayPal účet přes Apple Wallet k zaplacení sami, můžete aplikaci
použít PayPal všude tam, kde je PayPal podporován. Chcete-li provést platbu, jednoduše spusťte aplikaci PayPal, naskenujte PayPal QR kód obchodu, zadejte částku a potvrďte platbu. 1 Otevřete PayPal na iPhonu nebo iPadu. Je v něm modrobílý symbol P. Obvykle ji najdete na
domovské obrazovce. Ne všechny nabídky PayPal přijmout. 2 Přihlaste se ke svému účtu. Zadejte své přihlašovací údaje (nebo zkontrolujte KÓD PIN) a klepněte na přihlášení. 3 Posuňte se dolů a klepněte na Ve Storu. Je to modře načrtnutý symbol okna. Pokud PayPal v obchodě
používáte poprvé, klepněte na Přejít, pokud k tomu budete vyzváni. Pokud jste PayPal nenastavili tak, aby používali služby zjišťování polohy, nastavte je podle pokynů na obrazovce. 4 Vyberte si obchod. Zadejte název obchodu na obrazovce Najít umístění nad zprávou a zadejte umístění
do výsledků. Pokud obchod není uveden, nepřijímá PayPal platby v obchodě. 5 Vyberte způsob platby. Pokud nechcete použít výchozí způsob platby, klepnutím na tuto metodu otevřete nabídku. Pak zvolte jinou metodu. 6 Zobrazit pokladníkovi kód platby. Pokladník pak ověří kód pro
zpracování platby. 1 Otevřete nastavení iPhonu. Tuto aplikaci obvykle najdete na domovské obrazovce. Tato metoda vás naučí připojit PayPal k Apple Pay, aby se nákupy Apple Pay stáhly z vašeho PayPal účtu. Ne všechny obchody podporují Apple Pay. 2 Klepněte na své jméno. Je to
na vrcholu menu. 3 Klepněte na iTunes a App Store. 4 Klepněte na své Apple ID. Je to na vrcholu menu. Je tam menu. 5 Klepněte na Viz Apple ID. Je to první možnost. 6 Zadejte bezpečnostní kód nebo použijte Touch ID. 7 Klepněte na platební údaje. Zobrazí se seznam možností platby.
8 Klepněte na PayPal. Je to v rámci způsobu platby. 9 Klepněte PayPal přihlášení. 10 Podle pokynů na obrazovce se přihlaste a přidejte svůj PayPal účet. Tím přidáte PayPal než výchozí platební metodu Apple Pay. 11 K platbě PayPal použijte Apple Pay v obchodě. Kroky se liší v
závislosti na iPhonu: [1] iPhone 8 a před: Položte prst na Touch ID a pak udržujte horní část iPhonu méně než 2,5 cm od čtečky Apple Pay. Pokud je (PayPal) se zobrazí obrazovka Připraveno. iPhone X: Poklepejte na tlačítko stránky, přihlaste se pomocí hesla (nebo použijte rozpoznávání
obličeje). Poté držte telefon méně než 2,5 cm od čtečky Apple Pay. Pokud byl váš výchozí účet (PayPal) stržován, zobrazí se na obrazovce dokončeno. co-autor: Nicole Levine, MFA Technology Writer &amp; Editor Tento článek byl co-napsaný Nicole Levine, MFA. Nicole Levine je
technologie spisovatel a editor pro wikiHow. Má více než 20 let zkušeností s vytvářením technických informačních materiálů a vedením podpůrných týmů k významným webhostingovým a softwarovým společnostem. Nicole má také magisterský titul v tvůrčím psaní z Portland State
University a vyučuje složení, beletrii a psaní časopisů na různých ústavech. Tento článek byl zobrazen 30,423 krát. Kategorie: iPhone Tato stránka byla zobrazena 30,423 krát. Christian Rentrop Rok po spuštění Apple Pay v Německu se nyní připojily spořitelny. Alespoň pokud máte kreditní
kartu od Banca de Economii, můžete nyní platit bezkontaktně s iPhone a Apple Watch. VR-Banekn stále potřebuje utěšit své zákazníky. Apple Pay přináší bezkontaktní platby přes iPhone nebo Apple Watch do vesmíru Apple. V Německu museli uživatelé čekat další čtyři roky na používání
platební služby od jeho spuštění v USA v roce 2014. Nabídka z prosince 2018 však dosud nebyla komplexní. Chyběly především dvě největší bankovní asociace, spořitelny, stejně jako Volksbanken a Raiffeisenbanken. Zatímco spořitelny splnily svůj slib, že začnou rok 2019 10. prosince
2019, VR banky musí požádat zákazníky o trochu trpělivosti. Ale i krajské a městské spořitelny ještě nejsou řádně dokončeny s realizací, zatím budete potřebovat kreditní kartu od Mastercard nebo Visa. Očekává se, že Girocard bude v roce 2020 dodržovat platební metodu Apple Pay.
Koneckonců, čekání stálo za to. Zpočátku byl nab schopen platit přes Apple Pay na mnoha místech - na každém terminálu NFC, který umožňuje bezkontaktní platbu. Platba není možná nikde jinde než s kreditní kartou American Express uloženou v Apple Pay. Německo se však postupně
stává více digitálním. Apple pomohl v neposlední řadě prominentní podporu společnosti od začátku. Můžete platit s Apple Pay na Tchibo a Esprit, v Berlíně s aplikací BVG a v Allianz Arena, FC Bayern Stadium. Mluví s jinými místními dopravními společnostmi - ale zdá se, že musí čekat
ještě déle než ty s bankami. Tímto způsobem můžete v peněžence nastavit jednu z map veřejné dopravy. lze pak použít k platbě na terminálech dopravního podniku bez dodatečných kontrol prostřednictvím TouchID nebo FaceID. Bohužel, pro některé dopravní společnosti, tyto prodejní
automaty jsou stále hudbou budoucnosti. Samozřejmě, Apple také nabízí službu ve svých vlastních obchodech a na svých webových stránkách. Zobrazit popis videa Stále více bank nabízí svým zákazníkům v Německu se službou Apple Pay. Ale jste vlastně zapnutí Apple nový platební
systém? Ukážeme vám, abyste nastavili Apple Pay v několika krocích - a znovu ho vypnete! Ale co přesně je Apple Pay? A můžeš to použít? Pomáháme pochopit a používat systém. Co je Apple Pay? Funguje Apple Pay? Kde mohu Apple Pay používat? Jak bezpečný je Apple Pay? Které
banky podporují Apple Pay? platit v obchodě? platit on-line? Která zařízení podporují Apple Pay? může saton s Apple Pay? Apple Pay funguje po celém světě na nastavení Apple Pay na iPhone Nastavení Apple Pay na Macu Co je Apple Pay? Apple Pay je platební systém pro váš
smartphone. Namísto debetní, kreditní nebo debetní karty nebo hotovosti se platba provádí přímo s iPhone. To je možné s bezdrátovou technologií NFC, ve které je iPhone jednoduše veden k přijímači. IPhone tak slouží jako platební prostředek v obchodech, čerpacích stanicích nebo ve
veřejné dopravě, tedy jako náhrada za peníze. Apple Pay však nelze používat pouze s vaším iPhonem: Apple Watch také řídí technologii. Mac a iPad také umožňují platit přes Apple Pay – ale pouze při nakupování online v Safari, stejně jako při nákupech aplikací a aplikací. Uživatelé Apple
Pay v USA mohou dokonce používat Apple Pay Cash k vzájemnému odesílání peněz prostřednictvím aplikace pro zasílání zpráv, ale pouze ze zařízení iOS a watchOS. Apple Pay je kombinací způsobu platby pro bezkontaktní smartphone, kreditní kartu a online platební systém. Apple Pay
nahrazuje jak kreditní kartu (např. platby v obchodě), tak služby, jako jsou PayPal (pro online platby) a hotovost, například pokud jde o převod kapesných peněz na další generaci. Za tímto účelem jsou kreditní karty nebo platební karty poskytovatelů podpory uloženy v takzvané peněžence
systému Apple. Důležité: Vaše banka nebo platební systém musí apple pay přijmout, jinak nebude fungovat. Samozřejmě, vše je zpočátku omezeno na infrastrukturu společnosti Apple, což znamená, že funguje pouze s iPhone, Apple-Watch, iPad a Macbook. V závislosti na vašem
zařízení, a to i na částečný úvazek - nebo vůbec ne (viz: Která zařízení podporují Apple Pay?). Například online platby vyžadují safari a transakce Apple Pay Cash vyžadují aplikaci Zprávy. To může být nepříjemné na první pohled, ale zajišťuje spolehlivé zabezpečení systému. Kde mohu
Apple Pay používat? Apple Pay nahrazuje všechny hlavní způsoby platby. Službu lze využít v obchodech, restauracích, čerpacích stanicích, online nebo v soukromých platebních burzách. Jak příjemce, tak vlastní banka plátce však musí technologii podporovat – to také slouží bezpečnosti.
To znamená, že Apple Pay lze použít pouze v případě, že je služba podporována specializovaným způsobem: společnosti, které chtějí nabízet platby Apple Pay, proto musí být technicky renovovány. Zahájení práce v jiných zemích však proběhlo docela dobře – to se bude dělat i v
Německu. A v Německu je struktura poptávky po mobilních platbách již z velké části dostupná. Na svých webových stránkách apple uvádí zúčastněné společnosti, které nabízejí platbu pomocí Apple Pay: Adidas, Aldi, Allianz Arena, Aral, Arket, AVIA, Backwerk, Bershka, Burger King, BVG,
C&amp;A, Cigo, Comma, Comspot, Conrad, Cos, Cyberport, Ditsch, DM, Esprit, Bayern Mnichov, Kaufhof Gallery, Gravis, HEM, H&amp;M, Jet, Kaufland, Kiosk, Lidl, Massimo Dutti, McDonalds, Media Markt, Mister Spex, Monki, Netto, Norma, O2, &amp; Další příběhy, Tisk a knihy, Pull
&amp; Bear, Real, Sanifair, Saturn, Serways, Shell, S. Oliver, Starbucks, Tank &amp; Rast, Tchibo, Telekom, Vapiano, Zvětšit místo, kde vidíte logo Apple Pay, můžete také platit pomocí Apple Pay. © Apple Jak bezpečné je Apple Pay? Apple Pay je bezpečnější než platba pouze kreditní
kartou, a to buď pomocí RFID, nebo zadáním údajů o kartě nebo placením v terminálu, například v restauraci. Na rozdíl od platební karty vyžaduje váš iPhone před zpracováním plateb ověření Face ID nebo Touch ID. Teprve pak je takzvané číslo účtu zařízení, kód transakce a dynamický
bezpečnostní kód odeslány do terminálu hotovosti transakce, což umožňuje jedinečnou identifikaci platby. Praktické: Kreditní karta uložená v Apple Pay Wallet zůstává anonymní, takže zneužití údajů o kartě je téměř nemožné. Prodávající nemůže identifikovat osobu kupujícího, tyto údaje
jsou nahrazeny výše uvedenými kódy. Které banky podporují Apple Pay? Některé banky již oznámily, že budou na palubě pro zahájení v Německu. Jiní chtějí brzy následovat. Stručný přehled zúčastněných bank: Deutsche Bank N26 Santander American Express Bund Boon Comdirect
Hanseatic Bank Hypovereinsbank - Unicredit Maestro/Mastercard O2 Pay VIMPAY Mastercard poukazuje na to, že Apple Pay funguje pouze s kreditními kartami vydanými jednou ze zúčastněných bank. Pokud tedy používáte kartu Mastercard ze své spořitelny, nemůžete se do apple pay
ještě účastnit. Boon, dceřiná společnost Wirecard, nabízí cestu ven. Zde můžete uložit cesor nebo kreditní kartu jakékoli instituce a přihlaste se k Apple Pay. Zatím není jisté, kdy budou následovat spořitelny nebo Volksbanken a Raiffeisenbanken. Přestože asociace spořitelen v minulosti v
zásadě signalizovala svůj zájem o Apple Pay, přičemž veřejné instituce Paydirect spoléhají na svůj vlastní systém NFC, podpora Apple Pay zůstává sporná kvůli poplatkům společnosti Apple. platit s Apple Pay v obchodě? Pro bezhotovostní platbu v obchodě se používá komunikace v
blízkosti pole (NFC): iPhone je uchováván v jediné oblasti na krátkou vzdálenost přijímače, po které musíte platbu potvrdit. Technologie je srovnatelná s bezkontaktní platební metodou přes RFID čip, což je nyní možné s mnoha kreditními kartami. Apple Pay je však mnohem bezpečnější,
protože musíte autorizovat platbu pokaždé, když používáte Face ID nebo Touch ID, a to nejen pro větší částky. platit online pomocí Apple Pay? Samozřejmě je také možné zpracovávat online platby prostřednictvím Apple Pay v prohlížeči Safari. Stejně jako u platby v obchodě se
nepřevádějí číslo kreditní karty a bezpečnostní kód, ale jednoduše číslo účtu zařízení, číslo transakce a další abstraktní data. Data se vyměňují s poskytovatelem pomocí klíče. Je autorizován s Touch ID, což znamená, že apple pay mohou používat samostatně pouze Macy s dotykovým



panelem. Zařízení bez funkce touch ID také vyžadují autorizaci iPhonu nebo Apple Watch. Důležité: Stejně jako offline obchody musí online obchody přijímat Apple Pay, jinak se musí uchýlit ke klasickým platebním metodám. Která zařízení podporují Apple Pay? Prakticky všechna zařízení
Apple podporují Apple Pay, pokud na vašem zařízení běží nejnovější verze MacOS a iOS. To znamená, že iPhony budou mít prospěch z iPhonu 5S, iPadů z iPadu Mini 2 a Air, všech Maců kolem roku 2011 a Apple Watch. Rozsah platebních metod se však liší podle zařízení: pro platby v
obchodě nebo ve veřejné dopravě lze použít pouze iPhone a Apple Watch a iPad je vhodný i pro platby v aplikaci. Na Macu jsou platby v internetových obchodech možné pouze v případě, že váš poskytovatel podporuje Apple Pay. Zvýšení fulcrum Apple Pay je iPhone. Apple Pay však
funguje i s Apple Watch. © Apple účtovat s Apple Pay? V peněžence Apple Pay můžete uložit několik platebních metod a platebních karet. Mohou být vybrány jako oblíbené položky nebo v případě potřeby jako způsob platby. Apple Pay je povolen tím poskytovatelem, jehož prostřednictvím
se Apple Pay vyrovnává přímo s poskytovatelem. To je srovnatelné se stávajícími online platebními systémy, jako je Google Pay nebo PayPal. také pracuje na integraci Apple Pay. Kromě fakturace prostřednictvím tohoto poskytovatele plateb má vaše peněženka Apple Pay historii plateb,
kde se můžete podívat zpět na všechny platby, podobně jako bankovní program. Podrobnosti o transakci nejsou předávány poskytovateli – tato data zůstávají společnosti Apple. Apple Pay funguje globálně a relativně bezpečně Jednou z největších výhod Apple Pay je, že systém funguje
přes hranice. Pokud apple pay můžete použít, Apple Pay je platný. Zvláště ti, kteří jsou hodně v zahraničí pro podnikání ocení tuto možnost: Apple Pay je navržen tak, aby mohl v případě potřeby také nahradit hotovost, takže směnárna je například zbytečná. A zvýšená bezpečnost
kreditních karet znamená, že neexistuje žádné riziko, že karty budou podvodně kopírovány, nechtěné čtení nebo jednoduše odcizeny. A protože všechna data Apple Pay jsou podporována v zálohování iPhone - a tedy i v iCloudu - dokonce i ztráta iPhone, která je velmi bezpečná Face ID a
Touch ID, není problém: nové zařízení jednoduše načte data ztraceného se zálohou. A zloděj nebo nálezce s tím nemůže nic dělat. Zvýšení plateb je povoleno pomocí Touch ID nebo Face ID. Díky tomu je Apple Pay poměrně bezpečný způsob platby. © Apple Apple Pay na iPhone a iPad:
Tady vidíte, Apple Pay nabízí celou řadu výhod, a proto by měl být nakonfigurován na jakémkoli zařízení Apple. Na iPhonu a iPadu je to hračka: 1. Otevřete aplikaci Wallet. 2. Stiskněte ikonu + . 3. Otevře se okno místnosti. Naskenujte svou kreditní kartu. Případně můžete data přidat ručně.
4. Možná budete muset provést další ověřovací kroky, které se liší v závislosti na společnosti nebo bance, která je kreditní kartou, například autorizace karty Apple Pay. Tyto informace naleznete v dokumentech nebo na webových stránkách vaší banky. 5. Připraveno: Kartu lze nyní
používat s Apple Pay. Zabavte Apple Pay na Apple Watch: tady: 1. Otevřete aplikaci Apple Watch na iPhonu a přejděte na kartu Moje hodinky. 2. Klepněte na Peněženku a Apple Pay. 3. Klepněte na Přidat kreditní kartu. Případně můžete použít platební karty, které jste již integrovali na
jiných zařízeních. 4. Stisknutím tlačítka Next je karta kontrolována bankou, což může vyžadovat další kroky. Zde vám také pomůže banka nebo společnost vydávající kreditní karty. 5. S dalším dotykem na Další je karta připravena k použití a může být použita s Apple Pay na Apple Watch.
Konfiskace Apple Pay na Macu: Apple Pay v současné době podporuje pouze přímé platby Maců s Touch ID, tedy současnými profesionály macbooků. Všechny ostatní iPhone nebo Apple Watch. Na Macbooku Pro s Touch ID můžete Apple Pay nastavit takto: 1. Otevřete nastavení
systému. 2. Vyberte Peněženku a Apple Pay. 3. Klikněte na Přidat mapu. 4. Postupujte podle kroků nastavení pro novou mapu. Můžete si také vzít stávající platební kartu nebo způsob platby z iTunes. 5. Kliknutím na tlačítko Další zkontrolujete informace z banky. Zde možná budete muset
podniknout další kroky, které závisí na vaší bance. 6. Po dokončení kontroly klikněte znovu na tlačítko Další: karta je nyní integrovaná a Apple Pay je připraven k použití. *Doplňková nabídka comdirect: *Zákazníci obdrží bonus 100 Euro, pokud v prvních třech měsících po otevření účtu (bez
minimální částky od 0,01 centu) udělají alespoň tři mobilní transakce s kartou Comdirect Visa prostřednictvím služby Apple Pay nebo Služby Google Pay. První bude připsán na nový běžný účet ve čtvrtém měsíci po otevření účtu. Odpočítávání zobrazuje aplikace běžného účtu, které jsou
pro tuto propagační akci stále k dispozici. Chcete-li se zúčastnit propagační akce, musí být účet otevřen do 30.listopadu. comdirect si vyhrazuje právo nabídku kdykoli změnit nebo ukončit. Před.
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