Nowa aplikacja mobilna
do płatności telefonem
Do 10 % zniżki przy każdej płatności
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Dlaczego warto mieć BonoPay™?

„ Opłaty na odwrót“

za każdą płatność komórką
to my płacimy Tobie, przy
każdej płatności otrzymasz
nawet 10 % zniżki*

Komórka zamiast portfela

możesz płacić komórką bez opłat
24/7, bez opłat wysyłać pieniądze
znajomym i rodzinie,
np. prezent na urodziny, lub
kieszonkowe dla dziecka…

Możesz go mieć jako drugie konto
płatnicze
przy czym opłaty możesz obniżyć, lub
całkiem wyeliminować** dzięki zdobytym
punktom rabatowym za zakupy wykonane
przez BonoPay™ w punktach sprzedaży

* Nagradzamy tylko za płatności realizowane w sklepach i sklepach internetowych oznakowanych jako punkt akceptacji BonoPay™, Wysokość zniżki jest uzależniona od warunków
uzgodnionych z danym punktem sprzedaży.
** Przy aktywnym korzystaniu BonoPay™ jest bez opłat (lub zgodnie z Cennikiem opłat).

Co zyskam korzystając z BonoPay™?

Za obroty otrzymasz
punkty rabatowe,
które możesz wymienić na
pieniądze (kiedykolwiek
jako przedsiębiorca lub raz
w roku jako osoba
fizyczna)

Gdy zdobędziesz 7 000 punktów rabatowych (które
możesz dowolnie wykorzystać), uzyskasz udział
współwłasnościowy w firmie macierzystej *
bez żadnej inwestycji, wyłącznie poprzez spełnienie
formalności. Współwłasność przyniesie Ci dodatkowe
udziały w zyskach za wykonane obroty zgodnie z
określonymi warunkami.

Płatności mobilne są
proste i bezpieczne
zastępują mnóstwo kart
lojalnościowych przy użyciu
prostej aplikacji mobilnej
BonoPay™

* zgodnie ze Statutem spółdzielni Naše finančné družstvo Statut NFD i zgłoszeniem do spółdzielni

Gdzie można wykorzystać BonoPay™

w kontrahenckich punktach
sprzedaży i sklepach
internetowych,
aby wyświetlić listę punktów
sprzedaży, kliknij TUTAJ

każdy klient BonoPay™ otrzyma
dostęp do bankowości
internetowej, z której może
dokonywać płatności jak w
przypadku zwykłego konta
bankowego*

przy płatnościach
realizowanych między
członkami rodziny lub
przyjaciółmi,

* zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi, Umową ramową i Cennikiem opłat

Jak zrealizować płatność?
Sprzedawca wprowadzi kwotę
zakupu do aplikacji (automatycznie
zostanie wygenerowany kod QR)

Klient użyje własnego telefonu i
błyskawicznie sczyta kod QR,
potwierdzając transakcję jednym
kliknięciem…

Sprzedawca natychmiast otrzyma środki na
konto prowadzone w instytucji płatniczej,
skąd może je bezpłatnie wysłać na dowolne
konto bankowe.

Każdy klient może szybko pobrać aplikację na telefon i online doładować konto kartą płatniczą, aby natychmiast dokonać płatności…

Jak to działa

Pobierz aplikację

Utwórz sobie dane dostępu

Doładuj sobie portfel BonoPay™

przez Google Play lub App Store
wystarczy wyszukać nazwę
BonoPay

po otwarciu aplikacja poprosi Cię o
skonfigurowanie adresu e-mail,
hasła oraz weryfikację danych.

online za pomocą karty kredytowej
lub przelewem bankowym

GOTOWE! Możesz już robić zakupy i uzyskać punkty rabatowe nawet do 10% przy każdej płatności.

Współwłasność bez inwestycji
TYLKO za zakupy przez BonoPay™

Punkty rabatowe pokrywają
koszty opłat na koncie, dzięki
czemu możesz mieć swoje konto za
darmo.* Kumulują się również na
Twoim koncie i możesz je wymienić
na pieniądze.

Zdobądź 7 000 punktów
rabatowych i zostań członkiem
spółdzielni NAŠE FINANČNÉ
DRUŽSTVO, która jest firmą
macierzystą instytucji płatniczej**

Zostań współwłaścicielem instytucji
płatniczej i zdobądź udział w
zyskach firmy macierzystej instytucji
płatniczej (Naše finančné družstvo)

* Przy aktywnym korzystaniu BonoPay™ jest bez opłat (lub zgodnie z Cennikiem opłat).
** zgodnie ze Statutem spółdzielni Naše finančné družstvo Statut NFD i zgłoszeniem do spółdzielni

Zostań klientem instytucji płatniczej i pobierz nasz
prezent BonoPay™ na telefon
Program lojalnościowy i usługi
płatnicze w jednym

Załączniki
Cennik opłat instytucji płatniczej
Statut instytucji płatniczej
Ogólne warunki handlowe instytucji płatniczej
Warunki handlowe - bonusy
Umowa ramowa o świadczeniu usług płatniczych
Statut spółdzielni NFD
Zgłoszenie do spółdzielni NFD

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt pod adresem info@pay-institution.eu

Mobilna platforma płatnicza dla sklepów i osób prywatnych
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