Nová aplikácia
v telefóne na platby mobilom
zľavy až do 10 % z každej platby
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Prečo je dobré mať BonoPay™?

„Poplatky na ruby“

za každý nákup mobilom
my platíme Tebe, získaš
spätné zľavy z každej platby
až do 10 %*

Mobil ako peňaženka

môžeš platiť mobilom bezplatne
24/7, bezplatne posielaš peniaze
svojim priateľom a rodine,
napr. darček na narodeniny,
vreckové deťom…

Môžeš ho mať ako druhý účet pre
vykonávanie platieb
pričom poplatky si vieš znížiť, alebo úplne
eliminovať** vďaka nazbieraným
zľavovým bodom za zrealizované nákupy
cez BonoPay™ v zmluvných predajniach

* odmeňujeme iba za platby v zmluvných predajniach a eshopoch označené ako akceptačné miesto BonoPay™, Výška zľavy je závislá od podmienok dohodnutých s akceptačným miestom.
** Pri aktívnom používaní je BonoPay™ bez poplatku (alebo, v zmysle Cenníka poplatkov).

Čo získavam ak budem používať BonoPay™?

Za vykonané obraty
získavaš zľavové body,
ktoré si môžeš vymeniť
za peniaze (kedykoľvek
ako podnikateľ a raz
ročne ako občan)

Keď získaš historicky 7 000 zľavových bodov (ktoré si
slobodne využiješ ako chceš), bude Ti ponúknutý
spoluvlastnícky podiel v materskej spoločnosti*
bez žiadnych investícií, len splnením formálnych
podmienok. Spoluvlastníctvo Ti prinesie ďalšie podiely na
zisku za vykonané obraty v zmysle podmienok, ktoré sa
na to vzťahujú.

Platby mobilom sú
jednoduché a bezpečné
nahrádzajú množstvo
vernostných kariet
jednoduchým použitím mobilu
cez aplikáciu BonoPay™

* v zmysle stanov družstva Naše finančné družstvo Stanovy NFD a prihlášky do družstva

Kde sa môže použiť BonoPay™

v stovkách zmluvných
eshopoch a predajniach,
pre zobrazenie zoznamu
prevádzok kliknite TU

každý klient BonoPay™ má
vytvorený internet banking, ktorý
využíva na vykonávanie platieb
ako bežný bankový účet*

na vzájomné platby medzi
priateľmi a rodinou,

* v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, Rámcovej zmluvy a Cenníka poplatkov

Ako sa vykoná platba?
Predajca zadá sumu za nákup do
aplikácie (automaticky sa
vygeneruje QR kód)

Zákazník si priloží vlastný telefón a
bleskovo načíta QR kód a potvrdí
transakciu jedným klikom…

Predajca obdrží peniaze okamžite na účet
vedený v platobnej inštitúcii odkiaľ si ich
bez poplatkov pošle do ktorejkoľvek banky.

Každý zákazník si vie rýchlo stiahnuť aplikáciu do telefónu a online nabiť účet platobnou kartou a okamžite vykonať platbu…

Ako postupovať

Stiahni aplikáciu

Vytvor si prístupové údaje

Naplň si BonoPay™ peňaženku

cez Google play alebo App Store
si daj vyhľadať názov BonoPay

po otvorení Ťa aplikácia vyžiada
nastaviť email, heslo a požiada Ťa
o overenie údajov.

online cez kreditnú kartu, alebo
bankovým prevodom

HOTOVO ! Môžeš začať nakupovať a získavať zľavové body až do výšky 10 % z každej platby.

Spoluvlastníctvo bez investícií
IBA za nákupy cez BonoPay™

Zľavové body Ti preplácajú
poplatky na účte a takto môžeš mať
svoj účet zadarmo.* Tiež sa Ti
načítavajú na Tvojom účte a
následne ich môžeš vymeniť za
peniaze.

Získaj historicky 7000 zľavových
bodov a staň sa členom družstva
NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO,
ktoré je materskou spoločnosťou
platobnej inštitúcie**

Staň sa spoluvlastníkom platobnej
inštitúcie a získaj podiel na zisku v
materskej spoločnosti platobnej
inštitúcie (Naše finančné družstvo)

* Pri aktívnom používaní je BonoPay™ bez poplatku (alebo, v zmysle Cenníka poplatkov).
** v zmysle stanov družstva Naše finančné družstvo Stanovy NFD a prihlášky do družstva

Staň sa klientom platobnej inštitúcie a stiahni si náš
darček BonoPay™ do telefónu
vernostný program a platobné
služby v jednom

Prílohy
Cenník poplatkov platobnej inštitúcie
Stanovy platobnej inštitúcie
Všeobecné obchodné podmienky platobnej inštitúcie
Obchodné podmienky - bonusy
Rámcová zmluva o poskytovaní platobných služieb
Stanovy družstva NFD
Prihláška do družstva NFD

Pre viac informácií kontaktujte info@pay-institution.eu

Mobilná platobná platforma pre predajne a ľudí
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