ConnectPay paslaugų atmintinė
Paslaugos
Sąskaitos atidarymą ir euro zonos (SEPA/SEPA Instant) mokėjimus teikiame tiesiogiai, o tarpvalstybinius (SWIFT)
mokėjimus ir verslo kortelių paslaugas - bendradarbiaujant su partnerių tinklu.

IBAN sąskaitos
✓

SĄSKAITOS: atidaromos tiesiogiai, be tarpininkų, suteikiant visame pasaulyje standartizuotą IBAN banko kodą.
Naudojantis daugiavaliutėmis IBAN sąskaitomis galėsi atlikti momentinius euro zonos (SEPA/SEPA Instant)
bei tarpvalstybinius (SWIFT) pavedimus.

✓

TARPVALSTYBINIAI MOKĖJIMAI (SWIFT): pasidalink savo poreikiais su mūsų vadybininku ir mes sudėliosime
geriausią schemą tavo transakcijoms.

✓

NUO KO PRADĖTI: Verslo santykiai su ConnectPay prasideda atsidarius einamąją sąskaitą. Norėdama(s) tai
padaryti, užpildyk paraiškos formą čia.

✓

DOKUMENTAI:
o

✓

Pagrindinių dokumentų sąrašą rasi čia.

PROCESAS: Kai paraiška bus užpildyta ir pateikta, paprašysime patvirtinti tapatybę bei susipažinti su
Bendrosiomis sąlygomis, kad galėtume pradėti atitikties peržiūros procesą.

✓

SUTARTYS: Tapimo ConnectPay klientu proceso metu prašysime pasirašyti “IBAN Sąskaitos Sutartis” &
“Internetinės Bankininkystės Sutartis”

✓

KAIP NAUDOTIS SĄSKAITA:
o

Sąskaitą ir mokėjimus galėsi tvarkyti per Internetinę Bankininkystę arba API.

✓

KAINODARA: Indikatyvų kainoraštį rasi čia: Mokėjimai, Mokėjimų Surinkimas, Kortelės verslui.

✓

JURISDIKCIJŲ IR VEIKLŲ RIBOJIMAI:
o

Draudžiamų jurisdikcijų ir veiklų sąrašą rasi čia.

Mokėjimų surinkimo paslauga prekybininkams
✓

Siūlome prieigą prie plataus (98%) bankų tinklo DE, NL, FI & LT banko pavedimams eurais. Aptarnaujamų šalių
sąrašas nuolatos plečiamas, dėl individualių poreikių kreipkis į mūsų vadybininką.

✓

Lėšos iš elektroninės prekybos ar žaidimų platformų pervedamos tiesiai į tavo prekybininko sąskaitą.

✓

Momentiniai išmokėjimai į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

✓ Dokumentaciją integracijai su mūsų prekybininko įskiepiu, skirtu mokėjimo inicijavimo paslaugai, rasi čia.
✓

Mūsų mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugos buvo sukurtos ir licencijuotos pagal PSD2
nuostatas.
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BaaS (Bankininkystė kaip paslauga)
✓

Įtrauk finansines paslaugas į savo produktų pasiūlą – savo skaitmeniniuose kanaluose patogiai siūlyk
klientams IBAN sąskaitas, mokėjimus ir korteles.

✓

Su mūsų patikimais API kurk savo finansinius produktus. Pasitelkus mūsų licencijomis ir technologijomis galėsi
nesirūpinti reguliacinėmis ir techninėmis subtilybėmis ir savo laiką skirti klientams.

Kortelės verslui – VISA Bussiness
✓

Gauk neribotą skaičių kortelių vienai IBAN sąskaitai.

✓

Atlik greitus bekontakčius mokėjimus bei naudokis daugiau nei 20 milijonų bankomatų visame pasaulyje pinigų
gryninimui.

✓

Atlik visas reikiamas operacijas savo bankininkystės paskyroje: pasitikrink lėšų likutį bei pervedimų istoriją,
keisk limitus, užšaldyk kortelę.

✓

Jau esi ConnectPay klientas? Užsisakyk kortelę, kuri palengvins tavo kasdienius verslo procesus čia.

Rinkodaros medžiaga
✓

Trumpus vaizdo įrašus apie mūsų produktus bei paslaugas rasi čia.

✓

Prezenacijos:
o

Susipažinkite su lengva bankininkyste

o

Mokėjimų surinkimas e-prekybai

Papildoma informacija
✓

ConnectPay EMI licencija.

✓

Visi atsakymai į DUK yra čia.

✓

Susipažink su mūsų Vadovų komanda čia.

✓

Prisijunk prie mūsų „Easy Bankers“ tinklo LinkedIn.

Užtikrintas lėšų saugumas
Priešingai nei tradiciniai bankai, mes tavo lėšų neinvestuojame. Visas lėšas laikome pagal Lietuvos Centrinio Banko
(valstybinė institucija tiesiogiai reguliuojama Europos Centrinio Banko) reglamentą, o tai reiškia, kad galėsi iškart
pasiekti ir išsiimti savo pinigus 24/7/365.

Tavo pinigai su mumis bus visuomet saugūs.
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