Jak połączyć platformę
Stripe
z profilem w serwisie My Student
Company

Stripe
Platforma Stripe jest dostawcą usług płatniczych dla serwisu My Student Company. Możesz użyć
platformy Stripe w naszym serwisie, aby sprzedawać produkty online.

Na profilu firmy, pod nagłówkiem Usługi
zewnętrzne, znajduje się przycisk Połącz ze Stripe.
Klikając przycisk Połącz ze Stripe, możesz
utworzyć konto na platformie Stripe połączone z
kontem Twojego miniprzedsiębiorstwa.
Po kliknięciu przycisku Połącz ze Stripe pojawi się
strona umożliwiająca założenie konta na platformie
Stripe. Kliknij przycisk „Zaakceptuj” i przejdź do
serwisu Stripe.

Kliknij „Połącz”, wpisz
swój e-mail oraz
hasło. Na podany
adres e-mail
otrzymasz link
aktywacyjny do konta.
Po aktywacji konta
możesz rozpocząć
konfigurację waszego
konta Stripe.

Możesz wpisać adres
URL swojego profilu
w serwisie My Student
Company jako stronę
internetową
miniprzedsiębiorstwa.

Wpisz wymagane informacje o swoim miniprzedsiębiorstwie kolejnej części formularza.

Z listy Rodzaj działalności wybierz opcję osoba fizyczna lub jednoosobowa działalność
gospodarcza (ma to znaczenie wyłącznie techniczne i wynika z umowy między Future Spark a
dostawcą systemu płatności; wybrana opcja nie ma związku z charakterem działalności
miniprzedsiębiorstw) i wpisz adres szkoły jako adres firmowy. Wypełnienie pozostałych pól nie jest
wymagane w wypadku prowadzenia miniprzedsiębiorstwa.

Jako właściciel
konta na platformie
Stripe, będziesz
zobowiązany/a
podać swoje dane.

W wypadku właścicieli kont, którzy nie ukończyli 18. roku życia, ich opiekunowie prawni są
zobowiązani podać następujące informacje:
●

Imię i nazwisko

●

Data urodzenia

●

Adres pocztowy

●

Oświadczenie zawierające ich zgodę na zobowiązanie się właściciela konta do
przestrzegania Warunków świadczenia Usług
Platforma Stripe może wymagać dostarczenia kopii dokumentów tożsamości opiekunów
prawnych. Można je dodać przez konto na platformie Stripe.

●

Ważne: W celu autoryzacji konta na platformie Stripe, może zostać wysłany specjalny e-mail
na podany przez Ciebie adres z prośbą o podanie powyższych informacji. Sprawdzaj pocztę
regularnie na wypadek, gdyby platforma Stripe wysłała e-mail z prośbą o dodatkowe
informacje. Jeśli autoryzacja Twojego konta na platformie Stripe nie przebiegnie pomyślnie,
nie będziesz mieć możliwości prowadzenia sprzedaży online na tej platformie.
Więcej informacji na temat wymogów platformy Stripe dotyczących wieku
można znaleźć na stronie https://support.stripe.com/questions/agerequirement-to-create-a-stripe-account
Kolejna sekcja dotyczy
Twoich danych,
informacji z wyciągu z
karty kredytowej oraz
danych związanych z
kontem bankowym
używanym w celach
biznesowych
uczniowskiej firmy.
Wybierz dwuetapową
autoryzację, aby
dodatkowo
zabezpieczyć konto.

W ostatniej sekcji należy
podać adres e-mail oraz
hasło. Po wypełnieniu
formularza kliknij przycisk
Autoryzuj dostęp do
konta. Zostaniesz
automatycznie
przeniesiony/a na profil w
serwisie
mystudentcompany.com.

Zaloguj się na konto na platformie Stripe (https://stripe.com/en-pl), aby monitorować wszystkie
zamówienia i płatności przesyłane do Twojej firmy przez serwis mystudentcompany.com.
W razie pytań, wyślij e-mail na adres joanna.andrzejewska@junior.org.pl lub skontaktuj się z nami za
pomocą mediów społecznościowych.
Instagram: https://www.instagram.com/mystudentcompany/
Facebook: https://www.facebook.com/MyStudentCompanyFS
Twitter: https://twitter.com/mystudentcompany

