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PREZENTÁCIA PLATOBNEJ INŠTITÚCIE
| FILOZOFIA, OPIS PRODUKTOV A RIEŠENÍ|

BONOPAY™ a MASTERPAY SYSTÉM
| cieľový trh |

Verzia: 1.0.0

Viac ako platobné služby je hodnota, ktorú prinášame klientom

O licencovanej platobnej inštitúcii
Payment Institution NFD a.s.
Payment Institution NFD a.s. (ďalej iba „NFD“) je platobná
inštitúcia, s licenciou od NBS |ODB-10851/2014-7|

V zmysle Zákona o platobných službách č. 492/2009,
poskytujeme spoľahlivé on-line platobné služby vo všetkých
krajinách EU. Platobná inštitúcia je členom organizácie SWIFT: NFDNSKBA

Jediným akcionárom platobnej inštitúcie je Naše Finančné Družstvo - medzinárodné podnikavé
spoločenstvo od roku 2001, s čistým obchodným imaním viac mil. Eur., ktoré je vlastnené,
spravované a kontrolované jeho členmi, ktorí sú vlastníci a spotrebitelia súčasne.

Filozofiou NFD je pridávať k týmto platobným službám marketingovú podporu firemným
klientom a zároveň kumulovať bonusy a benefity z vernostných programov ponúkaných cez zmluvných obchodníkov pre občana.

NAŠE RIEŠENIE PRE PRAKTICKÝCH, AKTÍVNYCH, EKONOMICKY A INOVATÍVNE ZMÝŠĽAJÚCICH KLIENTOV
Vybudované bez kapitálu investorov. Riadené skúsenými leadrami z finančného sektora a marketingu.
Payment Institution NFD a.s.

Cieľový trh
Cieľový trh

Korporátna klientela - individuálne riešenia pre podporu ich podnikania

Kamenné predajne a e-Shopy - vernostný program a platobné služby v jednom

Home účty pre občana - platobné služby cez mobil s vernostným programom

Charakteristika riešení

Založenie platobného účtu pri
registrácii online

Platby mobilom – BonoPay™

- okamžité naplnenie účtu pomocou bankovej karty
- online internet banking
- virtuálny terminál

marketingovú podporu - reklamnú kampaň pre zmluvnú predajňu

Brendovaný dizajn účtu korporátnych
klientov v prospech firemnej filozofie

Moderný a trendový platobný nástroj, ktorý kumuluje v sebe
s vernostným programom pre klienta s platobnou službou v jednom.
Tvorba novej platobnej infraštruktúry 21. storočia umožňuje
korporátnemu klientovi byť viditeľný na trhu ako inovátor,
a tak zaujiímavým spôsobom získavať nové kontakty, klientov,
spolupracovníkov.

- firma získa permanentnú komunikačnú linku s klientom.

PLATOBNÁ APLIKÁCIA A
VERNOSTNÝ PROGRAM
V JEDNOM

Prostredie na podporu predaja
koaličných produktov a služieb
firemného systému zľavových
bodov, bonusov
Poplatky za platobné transakcie klienta znížené na

Komplexný vnútrofiremný finančný
clearing vo firme
Platobný vzťah firma spolupracovník, firma - zákazník
(bilingové a účtovné procesy) platobné operácie v rámci

systému firmy sú bez poplatku

“nulu” pomocou systému motivačných bonusov -

Inovatívni, flexibilní, moderní

affiliate commission.

Platobné služby prispôsobíme potrebám klienta.

Pre firmu s obchodnou sieťou spolupracovníkov vzniká
ďalšia možnosť oslovenia a zapojenia do spolupráce
Obchodníkov tretej strany (predajne a e-shopy).

Naše riešenie tzv. „WIN-WIN“

Bez
poplatku

Bez
poplatku

Bez poplatku

obchodná spoločnosť,
maklérska sieť

Bez poplatku

% SPÄTNÁ ZĽAVA
Obchodník získa zákazníka a platobné
služby bez poplatkov. Zákazník má refundované
poplatky a získa vernostný bonus (cashback vernostný bonus od obchodníka) z každej
platby.

Bez
poplatku
Bez poplatku

Peniaze prichádzajúce na platobný účet
(bankovým prevodom, alebo platobnou kartou)

Všetky platby v rámci platobného systému sú bez poplatku (Firma, klient, spolupracovník majú medzi sebou platby bez poplatku). To napríklad znamená, že všetky
platby v prospech produktov firmy má zákazník bez poplatku, alebo taktiež, všetky
platby vo vzťahu firma a jej spolupracovníci (provízie) sú bez poplatku. Firma získava
affiliate program - z transakcií jej klientov.

Spolupracovník,
obchodný partner,
zákazník

Klient má môžnosť deklasovať poplatky za platby mimo systému na nulu pomocou
motivačných bonusov, ktoré definujú zmluvné predajné miesta a k tomu NFD
prispeje vlastnými bonusmi (affiliate program). Klient pri aktívnom používaní
platobného účtu má vyššie príjmy ako náklady - „poplatky naruby“.

Zmluvné predajné miesta získavajú platobný účet bez poplatkov s vernostným programom v jednom. Stačí ak vernostnú zľavu poskytnú vo forme spätnej zľavy po každej platbe priamo z
celkovej hodnoty nákupu danému zákazníkovi. Predajne získavajú nových zákazníkov, ktorí vyhľadávajú predajne, ktoré ich za ich nákup odmenia.

ZMLUVNÉ
PREDAJNÉ
MIESTA

Ďakujeme Vám za čas strávený nad touto prezentáciou.

Viac informácií o nás nájdete na www.pay-institution.eu
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