
Skąd pobrać aplikację?

W AppStore i GooglePlay -
wystarczy wyszukać "Quicko
Wallet" i znaleźć naszą kosmiczną 
aplikację .  

Tak jak na screenie obok. 

Następnie zainstaluj aplikację i to 
wszystko. Nasza aplikacja zostanie 
zainstalowana na Twoim telefonie 
komórkowym.



Pierwszy krok

Po uruchomieniu aplikacji należy 
kliknąć na przycisk "Aktywuj".



Kolejny krok

Następnie pojawi się okno z 
opcjami logowania/rejestracji.

W tym momencie wystarczy 
kliknąć przycisk "Zarejestruj się".



Część 1. Rejestracja

W tej sekcji wprowadź swoje 
dane kontaktowe i utwórz hasło 
do aplikacji Quicko Wallet.



Rejestracja

Na koniec zaakceptuj 
"Regulamin" klikając na checkbox
- wtedy zobaczysz pełny 
dokument z głównymi 
informacjami w nim zawartymi.

Po zapoznaniu się z informacjami 
wystarczy nacisnąć przycisk 
„Akceptuję” 



Rejestracja

Upewnij się, że wszystkie 
informacje wprowadzone w tej 
sekcji są poprawne - jeśli tak, 
kliknij przycisk "Dalej".



Rejestracja

W kolejnym oknie wpisz swój PIN 
do aplikacji Quicko Wallet.  

Jeśli to zrobiłeś - kliknij przycisk 
"Potwierdź".  
Na aplikacji pojawi się ekran 
"Sukces" i zostaniesz przeniesiony 
do głównego okna naszej aplikacji.



Część 2. Weryfikacja tożsamości 
użytkownika po rejestracji.

Jeśli chcesz stworzyć swoją 
własną kartę wirtualną do 
dokonywania wszelkiego rodzaju 
płatności i uzyskać wszystkie 
funkcje naszej aplikacji kliknij 
przycisk "Aktywuj".



Weryfikacja tożsamości 

Tutaj znajdziesz informacje o 
procesie weryfikacji oraz o 
rodzaju dokumentów 
potrzebnych do jego ukończenia.



Weryfikacja tożsamości 

W tej części należy 
wprowadzić wszystkie swoje 
dane osobowe - po ich 
wprowadzeniu należy kliknąć 
przycisk "Potwierdź".



Weryfikacja tożsamości 

Tutaj należy wybrać narodowość 
oraz rodzaj dokumentu - dowód 
osobisty lub paszport. Następnie 
zaznaczyć wszystkie pola i 
zaakceptować umowę ramową. 



Weryfikacja tożsamości  

Następnie należy zezwolić na 
dostęp do kamery dla 
aplikacji Quicko Wallet.



Weryfikacja tożsamości 

WAŻNE :

Upewnij się, że zdjęcie jest 
wyraźne 



Weryfikacja tożsamości 

Gdy skończysz dodawać zdjęcia 
dokumentów, przygotuj się na 
selfie ;) 



Weryfikacja tożsamości  

Ostatnim krokiem 
po zrobieniu selfie 
należy potwierdzić 
dane zawarte w 
formularzu poprzez 
kliknięcie w 
przycisk „Potwierdź 
i wyślij”.
GdyTwoje
informacje zostaną 
zweryfikowane 
przez Quicko, 
będziesz mógł 
korzystać ze 
wszystkich funkcji 
w naszej aplikacji.



Dodawanie kart płatniczych

Jeśli chcesz dodać swoją kartę 
płatniczą z banku, przeciągnij 
palcem po ekranie, na którym 
znajduje się karta cyfrowa. 
Następnie pojawi się przycisk "plus" 
i kliknij go.

W przypadku chęci dodania karty 
płatniczej znajdującej się w opasce 
– wystarczy wysłać maila na 
support@quickowallet.pl



Dodawanie kart płatniczych

Następnie wprowadź 
swoje informacje i kliknij 
przycisk "Potwierdź". 
Następnie zrób zdjęcie 
awersu karty lub dodaj 
dane karty ręcznie.



Dodawanie kart płatniczych

Na tym ekranie wprowadź 
nazwę dla karty i zatwierdź 
wpisane dane.



Dodawanie kart płatniczych

Następnie wprowadź kod 
weryfikacyjny ze swojego 
banku i potwierdź go klikając 
przycisk "Potwierdź".

To wszystko - Twoja karta 
została pomyślnie dodana -
na dole ekranu zobaczysz 
powiadomienie, że Twoja 
karta została pomyślnie 
dodana



Doładowanie kart Quicko

Jeśli chcesz doładować 
swoją kartę cyfrową 
musisz kliknąć na pasek 
"Saldo". 

Następnie pojawi się 
przycisk "plus" - kliknij na 
niego, aby wpisać kwotę, 
którą chcesz doładować 
swoją kartę



Doładowanie kart Quicko

Wpisz kwotę, którą 
chcesz przelać na 
wirtualną kartę i 
zaakceptuj warunki 
aplikacji.

Następnie wprowadź kod 
jako weryfikację dla 3DS.

I to wszystko - Twoja 
karta została doładowana



Przelewy

Aby wykonać 
przelew, najpierw 
wybierz kartę, z 
której chcesz 
wykonać przelew, a 
następnie wybierz 
odbiorcę przelewu.



Przelewy
Po wybraniu karty i 
odbiorcy przelewu naciśnij 
przycisk "Potwierdź" i 
przejdź do szczegółów 
transakcji, gdzie wpiszesz 
kwotę przelewu. 

Pamiętaj o akceptacji 
regulaminu aplikacji Quicko
- bez tego przelew nie 
zostanie zrealizowany.

Ostatnim krokiem jest 
autoryzacja przelewu 
poprzez wprowadzenie PIN-
u do aplikacji oraz wpisanie 
kodu w ramach weryfikacji 
3DS. 



Szczegóły kart Quicko

Jeśli chcesz zobaczyć 
szczegóły swojej karty 
wirtualnej, kliknij na nią na 
głównym ekranie podglądu, 
a następnie naciśnij ikonę 
"Pokaż szczegóły".



Szczegóły kart Quicko

Następnie wpisz pin 
przypisany do aplikacji 
Quicko Wallet lub skorzystaj 
z biometrii, by uzyskać dane 
karty.



Opaska Quicko

Opaska Quicko przede wszystkim 
zapewnia możliwość zarządzania kartą 
płatniczą w opasce z poziomu aplikacji 
mobilnej Quicko Wallet, dodatkowo 
opaska posiada funkcjonalności takie jak:

- parametry użytkownika, pomiary
- data, godzina
- cele
- dane dotyczące liczby kroków, 
pokonanego dystansu, spalonych kalorii, 
zarejestrowanego tętna
- wyniki aktywności
wyniki monitorowania snu

Cena : 120 zł brutto


