Nová aplikace
v telefonu na platby mobilem
slevy až do 10% z každé platby
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Proč je dobré mít BonoPay™?

„Poplatky naruby“

za každý nákup mobilem
my platíme Tobě, získáš
zpětné slevy z každé platby
až do 10% *

Mobil jako peněženka

můžeš platit mobilem bezplatně
24/7, bezplatně posíláš peníze
svým přátelům a rodině,
např. dárek na narozeniny,
kapesné dětem...

Můžeš ho mít jako druhý účet pro
provádění plateb
přičemž poplatky si umíš snížit nebo zcela
eliminovat ** díky nasbíraným slevovým
bodům za zrealizované nákupy
přes BonoPay™ ve smluvních prodejnách

* odměňujeme pouze za platby ve smluvních prodejnách a eshopech označené jako akceptační místo BonoPay ™, Výše slevy je závislá na podmínkach dohodnutých s akceptačním
místem.
** Při aktivním používání je BonoPay™ bez poplatku (nebo, ve smyslu Ceníku poplatků).

Co získávám pokud budu používat BonoPay ™?

Za provedené obraty
získáváš slevové body,
které si můžeš vyměnit
za peníze (kdykoliv jako
podnikatel a jednou
ročně jako občan)

Když získáš historicky 7 000 slevových bodů (které si
svobodně využiješ jak chceš), bude Ti nabídnut
spoluvlastnický podíl v mateřské společnosti *
bez žádných investic, jen splněním formálních podmínek.
Spoluvlastnictví Ti přinese další podíly na zisku za
provedené obraty ve smyslu podmínek, které se
na to vztahují.

Platby mobilem jsou
jednoduché a bezpečné
nahrazují množství věrnostních
karet jednoduchým použitím
mobilu přes aplikaci BonoPay™

* ve smyslu stanov družstva Naše Finančné Družstvo Stanovy NFD a přihlášky do družstva

Kde lze použít BonoPay™

ve stovkách smluvních
eshopů a prodejen,
pro zobrazení seznamu
provozů klikněte ZDE

každý klient BonoPay™ má
vytvořen internet banking, který
využívá k provádění plateb jako
běžný bankovní účet*

na vzájemné platby mezi
přáteli a rodinou,

* ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek, Rámcové smlouvy a Ceníku poplatků

Jak se provádí platba?
Prodejce zadá sumu za nákup do
aplikace (automaticky se vygeneruje
QR kód)

Zákazník si přiloží vlastní telefon a
bleskově načte QR kód a potvrdí
transakci jedním klikem…

Prodejce obdrží peníze okamžitě na účet
vedený v platební instituci odkud si je bez
poplatků pošle do kterékoliv banky.

Každý zákazník si umí rychle stáhnout aplikaci do telefonu a online nabít účet platební kartou a okamžitě provést platbu …

Jak postupovat

Stáhni aplikaci

Vytvoř si přístupové údaje

Naplň si BonoPay™ peněženku

přes Google play nebo App Store
si dej vyhledat název BonoPay

po otevření si aplikace vyžádá
nastavení emailu a hesla a požádá
Tě o ověření údajů.

online přes kreditní kartu, nebo
bankovním převodem

HOTOVO ! Můžeš začít nakupovat a získávat slevové body až do výše 10% z každé platby.

Spoluvlastnictví bez investic
POUZE za nákupy přes BonoPay™

Slevové body Ti proplácejí
poplatky na účtu a takto můžeš mít
svůj účet zdarma.* Také se Ti
načítají na Tvém účtu
a následně je můžeš
vyměnit za peníze.

Získej historicky 7000 slevových
bodů a staň se členem družstva
NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO,
které je mateřskou společností
platební instituce**

Staň se spoluvlastníkem platební
instituce a získej podíl na zisku v
mateřské společnosti platební
instituce (Naše finančné družstvo)

* Při aktivním používání je BonoPay™ bez poplatků (nebo, ve smyslu Ceníku poplatků).
** ve smyslu stanov družstva Naše finančné družstvo Stanovy NFD a přihlášky do družstva

Staň se klientem platební instituce a stáhni si náš
dárek BonoPay™ do telefonu
věrnostní program a platební
služby v jednom

Přílohy
Ceník poplatků platební instituce
Stanovy platební instituce
Všeobecné obchodní podmínky platební instituce
Obchodní podmínky - bonusy
Rámcová smlouva o poskytování platebních služeb
Stanovy družstva NFD
Přihláška do družstva NFD

Pro více informací kontaktujte info@pay-institution.eu

Mobilní platební platforma pro prodejny a lidi
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