
Платежните системи - двигател

за развитието на Fintech

24 септември 2019г.

Bulgarian Digital Week,

Международен Панаир Пловдив



Кои сме ние?

o Глобална онлайн платформа за парични

преводи и платежни услуги

o Нашата визия: Свят, в който разплащанията

са безгранични, лесни, бързи и достъпи за

всеки, във всяка една точка на света.

o Как я постигаме? Като предлагаме напълно

дигитални платежни решения, които са
изгодни, бързи и удобни.



Що е то Fintech?



Що е то Fintech?



Как работи?



Fintech секторът по света

Number of Fintech companies worldwide by country/region – www. europarl.europa.eu 

Брой Fintech компании в света



Fintech секторът в Европа

Financial technology market size for CEE for 2016 in million EUR – www.euparl.europa.eu

mln EUR

Великобритания – лидер в Европа с

26 млрд. евро;

9 страни от СЕЕ – 2.2 млрд. евро

!



Fintech секторът в България



Бизнес във Fintech сектора

Case Study: Paysera

o Създадена 2004 г.; основна дейност – automated online SMS service

o Payment processing услуги за онлайн магазини

o 2011 г. – payment institution лиценз за изпълнението на парични преводи

o 2012 г. – e-money лиценз – издаване на електронни пари и предлагане на платежни услуги в

ЕС

o Активно развитие на ecommerce, навлизане на нови директиви и развитие на fintech

сектора

o Paysera днес: преводи за 3.9 млрд. евро и 1.9 млн. броя; приходи 9,7 млн. евро и печалба

1,9 млн. евро

The key to success:

Създавайте услуги, от които решават проблеми на клиентите и от които те имат нужда.



Нашите услуги

Една многовалутна сметка – много платежни услуги:

o Изгодни валутни преводи

o Paysera Mobile Wallet

o Paysera Checkout - плащания в

онлайн магазини

o Paysera Retailers - плащания с

QR кодове в търговски обекти

o PIEES – интеграция с бизнес /

счетоводен софтуер

o Онлайн обмяна на валута

o Paysera разплащателна карта

o Paysera Tickets – система за

продажба на онлайн билети

o Payment Initiation Service –

иницииране на плащания

o Paysera vending – плащания на

вендинг машини с QR кодов



Регулации в сектора

o Европейска директива за предприемането, упражняването и пруденциалния надзор

на дейността на институциите за електронни пари

o Payment Service Directive 1 & 2

o Европейска директива за предотвратяване използването на финансовата система за

целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

o Насоки относно изискванията за докладване на данни за измами

o Наредба Н -18



PSD2 – 2FA
o Push нотификации и кодове под формата на SMS-и



Fintech в 

разплащанията



От бартер до Fintech



Фирмена сметка

Преди Fintech:

o Откриване в клон

o Такса за откриване и месечна поддръжка на сметка

o Отделна сметка за всяка валута

o Такса за активиране на онлайн и мобилно банкиране

След Fintech:

o Изцяло онлайн откриване

o Безплатна сметка – без такса за откриване и месечна поддръжка;

o Многовалутна сметка - една сметка в много валути едновременно

o Безплатно онлайн и мобилно банкиране



Парични преводи

Преди Fintech:

o Такса за превод % от сумата; минимална такса

o Неизгоден валутен курс

o Стандартно време за изпълнение 1-3 работни дни

o Такса за входящ превод и автоматично превалутиране

След Fintech:

o Безплатни преводи и / или фиксирани минимални такси (0,15 EUR)

o Изгодни валутни курсове

o Незабавни плащания, изпълнение в рамките на под 1 работен ден

o Без такса за входящ превод, средствата постъпват в оригинална валута



Онлайн плащания

Преди Fintech:

o Наложен платеж

o Ограничени платежни методи, езици, валути

o Високи разходи за търговеца – такса за активиране на услуга, комисионна, такса за

сметка, месечна такса, обмяна на валута и др.

o Разходи за клиента

След Fintech:

o Нови платежни методи – QR кодове, биометрични плащания

o Множество платежни методи в една система с различни езици и валути

o Безплатна услуга, ниска комисионна; Приходи от различни валути и методи в

една сметка

o Без разходи за крайния клиент



Новият платежен метод: QR код

o Мобилно плащане чрез сканиране QR код,

съдържащ данни за плащането

o Алтернатива на плащане в брой или с карта на

физически ПОС

o Чрез мобилни портфейли (mobile wallets)

Предимства:

o Мигновени разплащания

o Изцяло mobile

o Повече удобство

o Без такси за купувачите

o По-ниски разходи за търговците



QR код плащане на вендинг машина





Биометрично плащане



Биометрично плащане



Билети за събития

Преди Fintech:

o Печатни билети

o Разходи за крайния клиент и високи комисионни за

организатора

o Организаторът получава приходите в определено време

o Получаване на билета на място, по куриер

След Fintech:

o Онлайн билети

o Безплатна услуга с ниски комисионни за търговеца

o Лесно и удобно онлайн управление на поръчки

o Незабавно получаване на приходи по собствена сметка



Ползите от Fintech

o По-изгодни условия

o Повече бързина

o Повече удобство

o Повече сигурност

o Отдалечена идентификация

o Постоянен достъп



Нашите клиенти

„Благодарение на сметката ни в Paysera успяхме да съкратим чувствително разходите си за

международни валутни преводи. На практика всеки месец спестяваме около 1000 лв., които

инвестираме в развитието на бизнеса си. В допълнение, преводите пристигат изключително

бързо, което повишата доверието на нашите партньори. “



Възползвайте се и Вие

В 4 лесни стъпки на www.paysera.bg:

o Потвърждение на имейл и телефонен номер

o Прикачване на документ за самоличност и

селфи

o Откриване на фирмена сметка чрез ЕИК

o Попълване на кратък въпросник за клиента

http://www.paysera.bg/


Контакти

Отдел „Обслужване на клиенти“

E: support@paysera.bg

T: +359 2 49 49 770


