
Paykwik Yükle 

İnternet üzerinden yapılan alışverişleri hızlı ve güvenilir hale getiren Paykwik sanal kart 

sistemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir hızla gelişmektedir. Tüm dünyada 

milyonlarca kullanıcısı olan karta sahip olmak ve internet alışverişlerini bu kartla yapmak 

isteyenler Paykwik yükle firmalarından yararlanabilirler. Paykwik’e bağlı resmi bayiliği olan 

bu firmalar internet üzerinden hizmet vermektedir. Paykwik sanal kartı nasıl alınır, ne gibi 

avantajlara sahiptir ve Paykwik bakiye yükleme ve bozdurma nasıl yapılır gibi tüm merak 

edilen bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. 

Paykwik Sanal Kart 

Paykwik, tüm dünyada kullanıcısı hızla artan ve giderek gelişen bir sanal kart sistemidir. Bu 

sistemde kullanıcıya ait kart bilgilerinin ve banka hesap numarası gibi çalınma riski içeren 

verilerin olmaması kartı oldukça popüler kılmaktadır. İnternet üzerinden yapılan 

alışverişlerden sonra meydana gelen kredi kartı bilgilerinin çalınıp kopyalanması gibi 

olumsuzluklar Paykwik sanal kart kullanıcıları tarafından asla yaşanmamaktadır. Çünkü 

ödeme işlemlerinde maksimum güvenlik sağlayan Paykwik sanal kartı, kullanıcısına ait hiçbir 

bilgiye ihtiyaç duymadan sadece pin numarası ile ödeme yapmaktadır. Pin numarası karta ait 

16 haneli bir numaradır. Ön ödemeli olarak bakiyesi sınırlandırılmış Paykwik sanal kart bu 

numarayla internet alışverişinde kullanıcılarına maksimum güvenlik sağlamaktadır. 

https://www.netkart.org 

Paykwik Sanal Kart Nasıl Alınır? 

İnternet alışverişlerinde ön ödemeli Paykwik sanal kart kullanmak isteyenler, Paykwik 

satıcıları olarak bilinen firmalardan bu kartı temin edebilirler. Ayrıca müşteriler, Paykwik resmi 

internet sitesinden Türkiye’de faaliyet gösteren bayiler listesini bularak bu firmaların resmi 

olup olmadıklarını kontrol edebilirler. Paykwik sanal kart bu firmalar aracılığıyla Türk lirası 

üzerinden ücretlendirilir. Kart limitini müşteri belirlediği için kart ücretleri değişiklik 

göstermektedir. Ön ödemeli Paykwik sanal kart limitleri 5 Paykwik’ten başlayarak 10, 20 

şeklinde artar ve maksimum 5000 Paykwik limite kadar uzanır. Bu limitlerin hepsi Türk lirası 

üzerinden satışa sunulsa da farklı tutarlara tekabül etmektedir. Limitini belirleyen müşteri 

Paykwik yükle seçeneğiyle kartına euro bazında bakiye oluşturabilir. İnternet üzerinden 

faaliyet gösteren bu Paykwik sanal kart şirketleri, kart ödemelerini farklı yollarla 

alabilmektedir. Bunlar; 

- Kartı satın alacak kişinin banka hesabından havale ile, 

- banka hesabından EFT ile, 

- Kredi kartı ile 

- ATM’den elden hesaba para yatırma şeklinde yapılmaktadır. 

Paykwik sanal kart satın alındıktan sonra kart hakkındaki bilgiler resmi Paykwik bayisi olan 

firma tarafından müşteriye aktarılır. Müşterinin ön ödeme işlemleri, bakiye bozdurma gibi 

sanal kart hakkında destek almak istediği tüm konularda Paykwik Whatsapp hattından yardım 

alabilir. Bu destek hizmeti, resmi Paykwik bayisi olan firma tarafından verilmektedir. 

Paykwik Sanal Kart Bozdurma Nasıl Yapılır? 

Daha önce bahsettiğimiz gibi Paykwik sanal kartı euro para birimini kullanmaktadır. 

Dolayısıyla Türk lirasıyla ön ödemesi yapılan Paykwik sanal kartta euro cinsinden bakiye 

bulunmaktadır. Kart kullanıcısı dilediği zaman bakiyesindeki euro cinsinden parayı Türk 

https://www.netkart.org/


lirasına çevirebilme hakkına sahiptir. Bu sebeple iyi bir yatırım aracı olarak görülen Paykwik 

sanal kart para birimlerinin düşüş ve yükselişlerinde kullanıcısına kazanç da sağlamaktadır. 

Paykwik sanal kartta yapılan bu hesap değişikliğine Paykwik bozdurma denir. Paykwik 

bozdurma işlemleri resmi bayilikler aracılığıyla yapılmaktadır.  

Paykwik Sanal Kart Hangi Sitelerde Kullanılır? 

Dünyada birçok uluslararası hizmet veren internet siteleri Paykwik sanal kart hizmeti 

sunmaktadır. Özellikle oyun sektöründe ve bahis firmalarında sıklıkla kullanılan Paykwik, hem 

güvenilir olması hem de hızlı ödeme işlemleriyle tercih sebebi olmaktadır. Bayiliği bulunan 

firmadan Paykwik yükle işlemi yaptıktan sonra aşağıdaki oyunlar için satın alma işlemleri 

yapabilirsiniz: 

- League of Legends 

- Allods Online  

- FarmVille 

- RiotZone 

- Zynga 

- Dark Orbit 

- FishVille 

- Battle Knight 


