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Ce este Paysera?
o Platformă globală de servicii de plată online
o Misiunea noastra: O lume în care plățile nu
au limite, sunt simple, rapide și accesibile
pentru oricine și oriunde.

o Cum facem asta? Oferind soluții complete de
plată digitală, care sunt ieftine, rapide și
convenabile.

Serviciile noastre
Un singur cont Multivalută – mai multe soluţii de plată:

o Transferuri de bani ieftine

o Schimb valutar online

o Wallet Paysera Mobile

o Card de plată Paysera

o Paysera Checkout

o Paysera Tickets

o Paysera Retailers

o Serviciul de inițiere a plăților

o PIEES

Paysera Global
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Paysera în România
Intrăm pe piaţa din România pentru a răspunde următoarelor nevoi ale firmelor româneşti:

o Deschiderea unui cont in afara Romaniei, sau local in diverse valute
o Efectuarea de transferuri internationale ieftine ( deoarece sunt foarte scumpe)
o Schimburi valutare la cursuri foarte avantajoase
Investitor principal: Paysera Bulgaria

o Lansat in urma cu 3 ani, astazi are in portofoliu mai mult de 19 000 persoane fizice, +2800
companii & mai mult de 240 magazine online

o Transferurile efectuate de catre clientii din Bulgaria in anul 2018 au insemnat > 90K pentru suma
de 276M EUR (crestere de 75% fata de anul anterior)

o 111% crestere a veniturilor fata de anul anterior
o Clientii bulgari au economisit mai mult de 1 Milion Euro din taxe&comisioane aferente
transferurilor.

Ce vom face în România?
Vom oferi companiilor&persoanelor fizice romane
oportunitatea de:

o A avea conturi în cate valute au nevoie, ce vor se
deschide online, Gratuit

o A efectua plați mai rapid, în aproape orice țară,
cu costuri 0 sau minime

o A schimba valuta la unul dintre cele mai

avantajoase cursuri din piața, în mai mult de 30
valute

o A își gestiona mai ușor operațiunile de plată prin
intermediul Web&Mobile Banking, Gratuit

Ce am realizat deja
o Un birou local și un centru de asistență; site-ul web
și serviciile în limba Româna;

o Cont gratuit în RON, EUR, USD și alte 25 de valute;
o Schimb valutar online in timp real;
o Transferurile în Euro către SEE: tarife de numai 0,15
EUR pentru companii, indiferent de suma
transferata; transferuri gratuite nelimitate pentru
persoane fizice;

o Tarife de numai 7 Euro în afara SEE și în alte valute;
o Fără comision pentru transferurile receptionate în
RON și EUR; 2/3 EUR pentru transferurile primite în
alte monede;

o Integrare cu două bănci locale;

Suntem aici pentru a ajuta companiile
românești să facă afaceri inteligent.

Centrul de asistență pentru clienți din România
E: support@paysera.ro
T: +40312295331
Ore de lucru: 09:00 AM – 05:30 PM

