Plată online prin Aplicația PAGO
Pasul 1:
Se descarcă aplicația de pe AppStore sau Google Play și se instalează pe telefon:

Pasul 2:
După descărcare se accesează aplicația și se aplică pașii de înregistrare:

Pasul 3:
Se selectează tipul de plată dorit în aplicația PAGO iar în
cazul plăților Cetelem se selectează butonul ”Facturi”

Pasul 4:
În câmpul „Caută furnizor” se trece Cetelem

După ce se trece furnizorul Cetelem va aparea în lista și se
selectează

După selectare se apasă butonul ”Continuă”

Pasul 5:
Se continuă cu crearea contului în PAGO și se
selectează
”Continuă cu E-mail”

Pasul 6:
Se introduc datele solicitate pentru crearea
contului:





E-mail;
Prenume;
Nume;
Parolă.

Se selectează cele două căsuțe privind acordul cu
Termenii și condițiile de utilizare a aplicație PAGO și
Politica de procesare a datelor cu caracter personal

Pasul 7:
După crearea contului va aparea mesajul „Contul a
fost creat”
Se accesează butonul „Continuă”

Pasul 8:
După crearea contului cu succes utilizatorul primește
puncte pentru crearea contului.
Se selectează butonul „Strânge puncte”

*Punctele PAGO reprezintă o recompensă, sub formă de puncte
virtuale asociate contului, pe care utilizatorul le poate dobândi în
funcție de activitățile pe care acesta le realizează în cadrul aplicației
PAGO.

Pasul 9:
Se selectează butonul „Scanează”

Aplicația accesează camera foto și este nevoie de
permisiunea utilizatorului pentru a accesa camera foto
și se apasă butonul „OK”

Pasul 1B
Pentru clienții care au aplicația PAGO instalată și contul
creat, acesta va fi primul pas.

Se accesează aplicația și se selectează butonul
„Scanează o factură”

Pasul 10:
Aplicația accesează camera foto a dispozitivului și solicită
scanarea codului de bare. Se îndreaptă camera foto spre
extrasul de cont:
Extrasul de cont poate fi scanat direct de pe platforma
Client Cetelem.

Pasul 11:
După scanarea extrasului de cont se deschide
următoarea fereastră și se selectează furnizorul:
După selectare în dreptul furnizorului Cetelem va
aparea bifa:

Pasul 12:
Se accesează butonul:
„Continuă spre plată”

Pasul 13:
Se introduce suma de plată

După care se accesează butonul
„Continuă”

Pasul 14:
Se deschide fereastra „Detalii plată” unde se
confirmă furnizorul și suma de plată

După ce ne asigurăm că furnizorul și suma de
plată sunt corecte se acceseză butonul
„Plătește … Lei”

Pasul 15:
Se introduc datele cardului de pe care se dorește
achitarea sumei de plată:

După introducerea tuturor datelor corecte de pe card se
accesează butonul ”Confirmă”

Pasul 16:
Se deschide fereastra 3D-Secure și se introduce parola
primită prin SMS:

Confirmarea plății se primește pe email iar datele furnizorului și ale cardului rămân salvate în aplicația
Pago iar la următoarele plăți nu mai este necesar introducerea lor.

