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Какво е Paysera?
 Глобална онлайн платформа за парични преводи и финансови услуги, лицензирана от Централната банка
на Литва.

 Компанията оперира в 184 държави по целия свят и предлага платежни услуги в над 25 валути.
 Paysera LT - дружество за електронни пари създадено през 2004 в Литва.
 Услугите се използват от над 20 000 компании, над 300 000 физически лица и повече от 5000
активни онлайн търговци по целия свят.

 Поддържа се партньорство с повече от 50 банки по света.

 Има растящ пазарен дял в международните парични преводи и услуги с електронни пари в Литва, Латвия,
Естония, Великобритания, България и Полша: за 2017 г., извършените преводи през платформата са над
1.6 млн. бр. на стойност > 3.1 млрд. EUR (ръст от 121% спрямо 2016 г.).

Кои сме ние?
 Paysera България е търговско дружество, местно представителство на литовската Paysera LT.
 Компанията навлиза на българския пазар през 2016 г. с услугата международни валутни преводи, като
от старта си се стреми да популяризира бранда и услугите на Paysera сред българския бизнес.

 Paysera България стъпва на българския пазар през 2016г:

 Към м. септември 2018 г., екипът наброява 10 човека;

 Към м. септември ли 2018 г., българските клиенти са над 10 000 физически и повече от 1800
юридически лица.
 За 2018 г., извършените преводи през платформата от български клиенти са над 58 хил. бр. на стойност
повече от 350 млн. BGN.

За изминалата година, Paysera е успяла да спести на български клиенти над 1.2 млн. лв от такси и
комисионни за валутни преводи.

Често срещани казуси при бизнеса
 Наличие на сметки в различни финансови институции
 Управление на няколко сметки за разплащания в различни валути
 Плащане на такси при откриване, месечна поддръжка и закриване на сметките

 Плащане на такса за е-банкиране
 Наличие на лимити по сметките и операциите
 Прилагане на неизгодни валутни курсове при превалутиране

 Такси за местни и международни преводи във валута
 Такса за входящи преводи във валута
 Превалутиране на по-големи суми изисква контакт с обслужващата институция

Решение на казусите

Paysera сметка
 Собствен IBAN за преводи в EUR в ЕС
 Една сметка в повече от 25 валути едновременно
 Напълно безплатна фирмена сметка – без такса за откриване и
месечна поддръжка; еквивалент на стандартна банкова сметка

 Изцяло онлайн, без нужда от посещение в клон
 Лесно и удобно управление от всякъде чрез онлайн и мобилно
банкиране

 До 30 бр. безплатни превода за физически лица
 Преводи от и към Webmoney

Валутни преводи по целия свят
 0,15 EUR за преводи в EUR в ЕС (SEPA) – 5 сетълмент
цикъла през деня (обикновено 2-3 часа*) спрямо 2
дни чрез SWIFT (*EUR в ЕС);

 Преводи в EUR в рамките на 10 сек. - 0.29 EUR (SEPA
Instant)

 7 EUR за преводи към САЩ, Китай и други страни
извън ЕИЗ и други валути - независимо от сумата

 0 EUR за входящ превод в EUR и BGN, 2 EUR фикс.
такса за всички други валути

 Без изискване за минимална сума на паричен превод
 Конкурентни валутни курсове поради големите обеми,
които Paysera генерира.

Case Study на компания с външнотърговска дейност
Преводи на месец:
 Среден брой преводи на месец: 5 бр.

 Средна стойност на 1 превод в EUR: ~15 000 EUR
Месечен разход:
 Банка А: 15 000*0,20% (min 20 EUR) = 30 EUR ; 30 EUR*5 = 150 EUR

 Банка Б: 15 000*0,15% (min 25 EUR) = 25 EUR; 25 EUR*5 = 125 EUR
 Paysera: 0.15 EUR фиксирана такса ; 0.15 EUR*5 = 0.75 EUR
Годишен разход:
 Банка А: 150 EUR*12 = 1800 EUR + Месечна такса 5 ЕUR x 12 = 60 EUR или Ttl 1860 EUR
 Банка Б: 125 EUR*12 = 1500 EUR + Месечна такса 6 ЕUR x 12 = 72 EUR или Ttl 1572 EUR
 Paysera: 0.75 EUR*12 = 9 EUR + Месечна такса 0 ЕUR x 12 = 0 EUR или Ttl 9 EUR

Една сметка
с много услуги
 Изходящи и входящи местни и международни валутни преводи
на едни от най-изгодните цени

 Обмяна на валута - всички валути се съхраняват по една сметка
 Paysera разплащателна карта
 Система за продажба на билети онлайн
 Мобилно приложение
 Виртуален ПОС терминал – всички плащания от различните
методи постъпват по една сметка

Сравнение на ценови условия по виртуален ПОС
ПРИМЕР:
Онлайн магазин продава стоки на стойност 70 лв. Месечният брой операции, които се извършват през
онлайн магазина са средно 150 бр. Плащанията се извършват с карти VISA/MasterCard, издадени в държава
от ЕИЗ.
Цена на продаван продукт
Брой операции на месец
Доставчик на платежни услуги
Paysera
Банка А
Банка Б
PayPal
Branitree
Stripe

70,00 лв.
150

Комисионна за
превод
1,20 лв.
1,40 лв.
1,75 лв.
3,26 лв.
1,48 лв.
2,18 лв.

Месечна
такса
10,00 лв.
-

Годишни разходи
2 158,66 лв.
2 520,00 лв.
3 270,00 лв.
5 866,11 лв.
2 670,10 лв.
3 930,10 лв.

Нашите клиенти
„Благодарение на сметката ни в Paysera успяхме да съкратим
чувствително разходите 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. “

Благодаря!
Отдел „Обслужване на клиенти“
Email: support@paysera.bg

Тел: + 359 2 49 49 770
Работно време: 09:00–17:30 ч.

