ІНТЕРНЕТ-ЕКВАЙРИНГ

Один з найбільших і надійніших банків України з іноземним капіталом
• 60% акцій належить BNP Paribas Group - лідеру серед іноземних
банків в Україні за розмірами активів, чистого прибутку та ринкової
капіталізації
• 40% акцій належить Європейському банку реконструкції та розвитку
UKRSIBBANK BNP Paribas Group став партнером Portmone.com, щоб запустити
інтернет-еквайринг для клієнтів середнього та малого бізнесу.
Розуміючи потреби наших клієнтів та враховуючи стрімке зростання обсягів електронної
комерції в Україні, UKRSIBBANK BNP Paribas Group сприяє збільшенню доходів своїх
клієнтів за рахунок рішення, що дозволяє здійснювати покупки в інтернеті за допомогою
кредитних/ дебетових карток з використанням захищеної електронної платіжної системи.

Ринок електронної комерції в Україні зростає на 15% щорічно і, за оцінками експертів,
сягне 8 млрд грн у 2020 році.
Впровадження сучасних технологічних рішень для електронної та мобільної комерції є
пріоритетним напрямком розвитку Portmone.com. Їх платформа опрацьовує близько 100
млн транзакцій на рік, обслуговуючи тисячі бізнесів та клієнтів банків-партнерів.

Що таке інтернет-еквайринг?
Сервіс, за допомогою якого можна оплачувати товари
і послуги банківськими картами прямо на сайті.

Кому підійде?


Малому и середньому бізнесу



Крупному бізнесу



Страховим компаніям



Комунальним підприємствам



Державним структурам

У чому переваги?


Швидкість і безпека розрахунків



Збільшення числа потенційних клієнтів-власників платіжних
карток та географії продажів



Проста тарифікація*



Зниження витрат за рахунок зменшення частки готівки в розрахунках



Підвищення конвертації замовлення в покупку за рахунок простого способу
оплати

* Комісія 2,5% від суми операції

Чому ми?
o

Просте і швидке підключення

o

Без абонентської плати і плати за підключення

o

Зручний особистий кабінет з детальною аналітикою продажів

o

Адаптація та брендування кабінету під Ваш сайт

o

Своєчасне зарахування грошових коштів

o

Цілодобова підтримка

Варіанти підключення


API-підключення

Для підключення оплат на свій сайт виберіть зручний для вас
спосіб і використовуйте готовий код


iOS- і Android SDK

Приймайте платежі в iOS- и Android-додатках


Платіжні CMS-модулі

Встановіть і налаштуйте платіжний модуль Portmone.com для своєї
CMS-системи, щоб почати прийом платежів на сайті

Платіжні інструменти
•
Автоплатежі
Ваші клієнти зможуть самостійно налаштувати автоматичну
оплату регулярних рахунків

Оплата в два кліка
Вашому клієнтові досить один раз зберегти реквізити платіжної
картки, після чого він зможе платити, вказуючи тільки
CVC2 / CVV2-код

Предавторізація платежів
Блокуйте гроші на картці клієнта на строк до 7 днів без їх
фактичного списання

Оплата через SMS або еmail
Виставляйте рахунки через SMS і еmail

Масові рахунки
Економте свій час, виставляючи до 100 рахунків на оплату за один раз

Безпека
Portmone.com — перша компанія в Україні, яка пройшла
міжнародний аудит безпеки по стандарту PCI DSS
і отримала відповідний сертифікат від компанії SRC

Як підключитися?

1 Зверніться до обслуговуючого відділення / Контакт-Центру банку
2 Пройдіть реєстрацію і підпишіть договір інтернет-еквайрингу
3 Приймайте платежі 24/7

