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Více než platební služby je hodnota, kterou přinášíme klientům

O licencované platební instituci
Payment Institution NFD a.s.
Payment Institution NFD a.s. (Dále jen "NFD") je platební
instituce, s licencí od NBS |ODB-10851/2014-7|

Ve smyslu Zákona o platebních službách č. 492/2009,
poskytujeme spolehlivé on-line platební služby ve všech
zemích EU. Platební instituce je členem organizace SWIFT: NFDNSKBA

Jediným akcionářem platební instituce je Naše Finanční Družstvo - mezinárodní podnikavé
společenství od roku 2001, s čistým obchodním jměním více mil. Eur., které je vlastněné, spravované
a kontrolované jeho členy, kteří jsou vlastníci a spotřebitelé současně.

Filozofií NFD je přidávat k těmto platebním službám marketingovou podporu firemním
klientům a zároveň kumulovat bonusy a benefity z věrnostních programů nabízených přes smluvních obchodníků pro občana.

NAŠE ŘEŠENÍ PRO PRAKTICKÝCH, AKTIVNÍCH, EKONOMICKY A INOVATIVNĚ SMÝŠLEJÍCÍ KLIENTY
Vybudovány bez kapitálu investorů. Řízené zkušenými lídry z finančního sektoru a marketingu.
Payment Institution NFD a.s.

Cieľový trh
Cílový trh

Korporátní klientela - individuální řešení pro podporu jejich podnikání

Kamenné prodejny a e-Shopy - věrnostní program a platební služby v jednom

Home účty pro občana - platební služby přes mobil s věrnostním programem

Charakteristika řešení

Založení platebního účtu při
online registraci

Platby mobilem – BonoPay™

- okamžité naplnění účtu pomocí bankovní karty
- online internet banking
- virtuální terminál

marketingovou podporu - reklamní kampaň pro smluvní prodejnu

Moderní a trendový platební nástroj, který kumuluje v sobě
s věrnostním programem pro klienta s platební službou v jednom.
Tvorba nové platební infrastruktury 21. století umožňuje

Brandovaný design účtu korporátní
klienty ve prospěch firemní filozofie
- firma získá permanentní komunikační linku s klientem.

PLATEBNÍ APLIKACE A
VĚRNOSTNÍ PROGRAM
V JEDNOM

Prostředí na podporu prodeje
koaličních produktů a služeb
firemního systému slevových bodů,
bonusů

korporátnímu klientovi být viditelný na trhu jako inovátor,

a tak zaujiímavým způsobem získávat nové kontakty, klientů,
spolupracovníků.

Komplexní vnitropodnikový finanční
clearing ve firmě
Platební vztah firma spolupracovník, firma - zákazník
(Bilingové a účetní procesy) platební operace v rámci
systému firmy jsou bez poplatku

Poplatky za platební transakce klienta sníženy na
"nulu" pomocí systému motivačních bonusů - affiliate
commission.

Inovatívni, flexibilní, moderní
Platební služby přizpůsobíme potřebám klienta.

Pro firmu s obchodní sítí spolupracovníků vzniká další
možnost oslovení a zapojení do spolupráce
Obchodníků třetí strany (prodejny a e-shopy).

Naše řešení tzv. „WIN-WIN“

Bez
poplatku

Bez
poplatku

Bez poplatku

obchodní společnost,
makléřská síť

Bez poplatku

% ZPĚTNÁ SLEVA
Obchodník získá zákazníka a platební
služby bez poplatků. Zákazník má refundovány
poplatky a získá věrnostní bonus (cashback věrnostní bonus od obchodníka) z každé platby.

Bez
poplatku
Bez poplatku

Peníze přicházející na platební účet
(bankovním převodem nebo platební kartou)

Všechny platby v rámci platebního systému jsou bez poplatku (Firma, klient, spolupracovník mají mezi sebou platby bez poplatku). To například znamená, že všechny
platby ve prospěch produktů firmy má zákazník bez poplatku, nebo také, všechny
platby ve vztahu firma a její spolupracovníci (provize) jsou bez poplatku. Firma získává
affiliate program - z transakcí jejích klientů.

Spolupracovník,
obchodní partner,
zákazník

Klient má možnost snížit poplatky za platby mimo systému na nulu pomocí
motivačních bonusů, které definují smluvní prodejní místa a k tomu NFD
přispěje vlastními bonusy (affiliate program). Klient při aktivním používání
platebního účtu má vyšší příjmy než náklady - "poplatky naruby“.

Smluvní prodejní místa získávají platební účet bez poplatků s věrnostním programem v jednom. Stačí když věrnostní slevu poskytnou ve formě zpětné slevy po každé platbě přímo z celkové
hodnoty nákupu danému zákazníkovi. Prodejny získávají nové zákazníky, kteří vyhledávají prodejny, které je za jejich nákup odmění.

ZMLUVNÉ
PREDAJNÉ
MIESTA

Děkujeme Vám za čas strávený nad touto prezentací.

Více informací o nás najdete na www.pay-institution.eu
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