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Ponad usługi płatnicze stawiamy wartości, które dajemy naszym klientom

Informacje o licencjonowanej instytucji
płatniczej Payment Institution NFD a.s.
Payment Institution NFD a.s. (zwana dalej „NFD“) jest instytucją płatniczą posiadającą
licencję Narodowego Banku Słowacji |ODB-10851/2014-7|

W myśl Ustawy nr 492 z 2009 r. o usługach płatniczych,
świadczymy niezawodne usługi płatnicze online we wszystkich krajach UE. Instytucja
płatnicza jest członkiem organizacji: SWIFT: NFDNSKBA
Jedynym akcjonariuszem instytucji płatniczej jest Nasza Spółdzielnia Finansowa –
międzynarodowa przedsiębiorcza wspólnota działająca od 2001 roku, o wartości
obrotu netto ponad milion Euro, która jest własnością członków i jest przez
nich zarządzana, są oni równocześnie właścicielami i konsumentami.

Filozofią NFD, oprócz świadczenia usług płatniczych jest wsparcie marketingowe dla klientów firmowych oraz równoczesne
gromadzenie bonusów i korzyści z programów lojalnościowych oferowanych obywatelom przez partnerów kontraktowych

NASZE ROZWIĄZANIA KIERUJEMY DO KLIENTÓW PRAKTYCZNYCH, AKTYWNYCH, MYŚLĄCYCH EKONOMICZNIE I
INNOWACYJNIE
Stworzona bez kapitału inwestorów. Zarządzana przez doświadczonych liderów sektora finansowego i marketingowego.
Payment Institution NFD a.s.

Cieľový trh
Rynek docelowy

Klienci korporacyjni – indywidualne rozwiązania dla wsparcia ich działalności

Internetowe i rzeczywiste punkty sprzedaży – program lojalnościowy i usługi płatnicze w jednym

Konta prywatne dla obywateli – usługi płatnicze i program lojalnościowy
100% rabatu
na opłaty z
tytułu
dokonanych
płatności.

Charakterystyka rozwiązań

Założenie konta płatniczego podczas
rejestracji online
- natychmiastowe zasilenie konta przy pomocy karty
bankowej
- online internet banking
- Wirtualny terminal

Markowy dizajn konta klientów
korporacyjnych zgodnie z filozofią firmy

APLIKACJA PŁATNICZA I
PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
W JEDNYM

Płatności smartfonem – BonoPay™
Nowoczesny i modny instrument płatniczy, który zawiera
wsparcie marketingowe – kampanię reklamową dla kontraktowego punktu
sprzedaży, program lojalnościowy dla klienta oraz usługę płatniczą

w jednym.
Tworzenie nowej infrastruktury płatniczej XXI wieku umożliwia klientowi
korporacyjnemu bycie innowatorem na rynku, który w interesujący sposób

- Firma zyska stały kontakt z klientem

uzyskuje nowe kontakty, klientów i współpracowników.

Środowisko wsparcia sprzedaży
wspólnych produktów i usług
firmowego systemu punktów
rabatowych i bonusów

Kompleksowe wewnętrzne
usługi rozrachunkowe w firmie

Opłaty za operacje płatnicze klienta obniżone do “zera”

Powiązania płatnicze firma - współpracownik, firma - klient
(procesy rozrachunkowe i księgowe) operacje płatnicze w ramach
systemu firmy są bezpłatne.

przy pomocy systemu motywacyjnych bonusów –
prowizja partnerska.

Innowacyjni, elastyczni, nowocześni

Firmy z siecią współpracowników handlowych mają

Usługi płatnicze dostosujemy do potrzeb klienta.

możliwość włączania do współpracy sprzedawców strony
trzeciej (punkty sprzedaży i sklepy internetowe).

Nasze rozwiązanie tzw. „WIN-WIN“

Bez opłaty
Bez
opłaty

Bez
opłaty

Bez opłaty

firma handlowa,
sieć maklerska

% RABAT WSTECZNY
Sprzedawca zyskuje klienta i usługi
płatnicze bez opłat. Klient korzysta ze zwrotu
opłat i uzyskuje bonus lojalnościowy (zwrot
gotówki - bonus lojalnościowy od sprzedawcy)
przy każdej płatności.

PUNKTY
SPRZEDAŻY

Bez
opłaty
Bez opłaty

Pieniądze wpływające na rachunek płatniczy
(poprzez przelew bankowy lub kartę płatniczą)

Współpracownik,
partner handlowy,
klient

Wszystkie płatności w ramach systemu płatniczego są dokonywane bez opłat (firma, klient, współpracownik korzystają z możliwości dokonywania płatności między sobą bez opłat). Oznacza to na przykład, że
wszystkich płatności dotyczących produktów firmy, klient może dokonywać bez opłat, albo równocześnie,
wszystkie płatności pomiędzy firmą i jej współpracownikami (prowizje) są dokonywane bez opłat. Firma
zyskuje program partnerski – na podstawie transakcji klientów.

Klient ma możliwość zmienić opłaty dokonywane poza systemem na zero przy pomocy
bonusów motywacyjnych, które wskazują kontraktowe punkty sprzedaży , a do tego NFD
doda jeszcze własne bonusy (program partnerski). Klient, podczas aktywnego wykorzystywania
rachunku płatniczego, ma wyższe dochody, niż koszty- „opłaty inside out“.

Kontraktowe punkty sprzedaży uzyskują rachunek płatniczy bez opłat z programem lojalnościowym w jednym. Wystarczy jeżeli udzielą danemu klientowi rabatu lojalnościowego czyli
rabatu wstecznego bezpośrednio po każdej płatności od całej wartości zakupu. Punkty sprzedaży zyskują nowych klientów, którzy szukają punktów sprzedaży nagradzających ich za zakupy.

Dziękujemy Państwu za czas poświęcony niniejszej prezentacji.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.pay-institution.eu
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