ПЛАЋАЊЕ
НАЧИН ПЛАЋАЊА Плаћање објаве у штампаном издању дневног листа „Политика“, путем wеб
странице „www.citulie.politika.rs“ могуће је извршити путем платних картица:

Ваша средства после обављене трасанкције су резервисана на рачуну све док наш
оператер не провери комплетан садржај Ваше огласне поруке. Тек након тога добићете
одговор о прихватању или одбијању Ваше огласне поруке.
Заштита приватности корисника У име ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ (ПНМ) ДОО БЕОГРАД
обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне,
основне податке о купцима/ корисницима и податке неопходне за пословање и информисање
корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Дајемо
купцима могућност избора укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са
маилинг листа које се користе за маркетиншке кампање. Сви подаци о корисницима/купцима се
строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви
запослени ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ (ПНМ) ДОО БЕОГРАД (и пословни партнери)
одговорни су за поштовање начела заштите приватности.
Заштита поверљивих података о трансакцији Приликом уношења података о платној картици,
поверљиве информација се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми
употребом ССЛ протокола и ПКИ система, као тренутно најсавременије криптографске
технологије. Сигурност података приликом куповине, гарантује процесор платних картица, Банца
Интеса ад Београд, па се тако комплетни процес наплате обавља на страницама банке. Нити
једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.
Повраћај средстава У случају неопходности повраћаја средстава купцу који је претходно платио
неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, ПОЛИТИКА
НОВИНЕ И МАГАЗИНИ (ПНМ) ДОО БЕОГРАД је у обавези да повраћај врши искључиво преко ВИСА,
ЕЦ/МЦ и Маестро метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај
средстава на рачун корисника картице
ЦЕНА Цена и начин плаћања одређени су ценовником Пружаоца услуга важећем на дан уплате.
Уплаћену и активирану објаву, Корисник услуге не може опозвати. Пружалац услуге је овлашћен
да мења ценовник услуге коришћења без претходне најаве, и обавезан је да га објави он‐лине и
учини доступним на уобичајен начин. Измене ценовника, промене пакета или акциони попусти не
примењују се на већ плаћене објаве .
ИЗЈАВА О КОНВЕРЗИЈИ Све уплате се врше или прерачунавају у валуту Републике Србије – динар
(РСД). Уколико се плаћање изврши у некој другој валути Банка Интеса ће извршити конверзију
валуте у којој се плаћа у валуту Републике Србије – динар (РСД), а у складу са курсом који Банка
Интеса примењује на дан извршене уплате.

