ELEKTRONINIŲ MOKĖJIMŲ
SISTEMA

Paysera – kas tai?

✓ Paysera – lanksti elektroninių mokėjimų sistema,
sukurta lietuvių ir jau daugiau kaip 10 metų sėkmingai
veikianti ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje rinkoje.

✓
✓ Paysera sistema sparčiai plečiasi visame pasaulyje,

tarptautinius sprendimus pritaikydama vietinėms rinkoms.
✓ Šiuo metu sistema partnerių tinklo pagalba plėtojama
Latvijoje, Airijoje, Bulgarijoje, Gruzijoje.
✓ Greitu metu planuojama plėstis į Baltarusiją, Turkiją,
Suomiją.

Faktai apie įmonę

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Įmonė įkurta 2004 metais Lietuvoje
Šiuo metu joje dirba 85 darbuotojai
Paysera paslugos teikiamos 184 šalyse
Dirbame su daugiau kaip 70 bankų visame pasaulyje
Aptarnaujame daugiau kaip 200 000 klientų
Mokėjimus priima daugiau kaip 5 000 aktyvių projektų

2015 m. statistika

✓ 2015 metais atlikta 635 tūkst. piniginių pervedimų, kurių
suma siekė 754 mln. €.
✓ Pervedimai atlikti į daugiau kaip 120 šalių net 31 skirtinga
valiuta.
✓ Priimta 2,1 mln. įmokų, kurių suma siekė 98 mln. €.
✓ Įmonės pajamos siekė 4,5 mln. €.

Paysera – įmokų surinkimo lyderė Baltijos šalyse.
Mokėjimų sistema įmokų surinkimui naudojasi daugiau nei
90 proc. el. parduotuvių Lietuvoje.

El. pinigų įstaigų pradžia

l

l

Siekdama kontroliuoti nepagrįstai didelius banko mokesčius,
Europos sąjunga išleido direktyvą, kuri Elektroninių pinigų
įstaigoms leidžia veikti konkurencingesnėje rinkoje.
2000 m. ES išleista direktyva „Dėl elektroninių pinigų
įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios
priežiūros“ sukūrė elektroninių pinigų įstaigų (EPĮ)
sąvoką.

Elektroninių pinigų įstaigų
pradžia Lietuvoje

l

✓

✓

2012 m. Išleistas
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas, pagal kurį:
Elektroninių pinigų įstaiga – įstaiga, kuriai išduota elektroninių
pinigų įstaigos licencija ar elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos
licencija, kuria suteikiama teisė leisti elektroninius pinigus Lietuvos
Respublikoje ir kitose valstybėse narėse.
Elektroniniai pinigai – elektroninių pinigų leidėjų išleidžiama piniginė
vertė, turinti šiuos požymius:
yra laikoma elektroninėse, įskaitant magnetines, laikmenose;
skirta mokėjimo operacijoms atlikti;
priimama asmenų, kurie nėra tų elektroninių pinigų leidėjai.

✔
✔
✔
✔
✓ Elektroninių pinigų leidėjai – kredito ir elektroninių pinigų įstaigos.

Paysera – pirmoji licencijuota elektroninių pinigų įstaiga
Lietuvoje!

Elektroninių pinigų įstaigų
saugumas

Pagal Elektroninių pinigų įstaigų įstatymą, įstaiga
apsaugoti klientų gautas lėšas vienu iš būdų:

✓ atskirdama jas nuo kitų fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra
elektroninių pinigų turėtojai, lėšų. Jos turi būti laikomos
atskiroje sąskaitoje, atidarytoje Lietuvos Respublikos kredito
įstaigoje ar kitos valstybės narės kredito įstaigoje, arba
investuojamos į saugų, likvidų ir mažos rizikos turtą priežiūros
institucijos priimtuose teisės aktuose nustatyta tvarka.
✓ apdrausdama lėšas draudimo sutartimi arba gaudama joms
garantiją, laidavimo raštą, išduotą Lietuvos Respublikos
draudimo įmonės ar kredito įstaigos arba kitos valstybės narės
draudimo įmonės ar kredito įstaigos, nepriklausančios tai
pačiai kaip ir elektroninių pinigų įstaiga grupei.

Paysera saugumas

Paysera klientų pinigai saugūs, nes jie:
✓ nenaudojami įmonės reikmėms, nėra skolinami ar investuojami;
✓ laikomi tik specialiose bankų sąskaitose, skirtose tik klientų
pinigams laikyti;
✓ į juos negali būti nukreiptas išieškojimas pagal elektroninių pinigų
įstaigos skolas.
l
Priešingai nei bankams, nereikia drausti klientų lėšų, nes jomis
nerizikuojama.
l
Visi klientų duomenys saugomi ir dubiuojami skirtinguose
serveriuose. Net ir gedimo ar gaisro metu duomenys yra
apsaugoti.

✓ Kaip ir visų finansinių įstaigų veiklą Lietuvoje, Paysera veiklą
prižiūri Lietuvos bankas.
✓ Įmonėje atliekami vidiniai procesų ir išoriniai finansų auditai.

Lietuvos finansinių įstaigų sistema

Finansų įstaiga

Finansų įmonė

El. pinigų įstaiga

Mokėjimo įstaiga

Kredito įstaiga

Bankas

Kredito unija

PASLAUGOS
l
l

ir privalumai fiziniams ir
juridiniams asmenims

Paysera sąskaita

✓
✓
✓
✓
✓

Sąskaita atidaroma internetu per kelias minutes.
Sąskaitą atsidaryti gali bet kurios šalies gyventojas.
Atidarymas ir administravimas – nemokamai.
Sąskaitos valdymas internetu ar mobiliuoju telefonu.
Nereikia PIN kodų kortelių ir generatorių, prisijungiama
nurodant el. paštą ar telefono numerį.

✓ Galimybė susieti Paysera sąskaitą su kito banko kortele
✓ Daugiavaliutė sąskaita, prieinama visame pasaulyje.

Paslaugos ir privalumai

✓ Pinigų pervedimai žemiausia kaina rinkoje.
✓ Pervedimai eurais fiziniams asmenims – nemokamai.
✓ Tarptautiniai pervedimai už vietinių kainą.
✓ Paysera VISA mokėjimo kortelė.
✓ Geriausias valiutos konvertavimo kursas, 24 / 7.
✓ Perkant internetu ir piniginė grąža į Paysera sąskaitą.
✓ Nemokami pervedimai komunalinių paslaugų tiekėjams,
Sodrai, VMI.

✓ Paskolų išdavimas per partnerių tinklą palankesnėmis
sąlygomis.

✓ Rekomendacijų programa, leidžianti užsidirbti.

Paysera VISA kortelė

✓ Pigesnis pinigų išgryninimas bankomatuose užsienyje.
✓ Atsiskaitymas visose fizinėse prekybos vietose,
priimančiose VISA tipo korteles Lietuvoje ir užsienyje.

✓ Atsiskaitymas už prekes elektroninėse parduotuvėse.
✓ Paysera VISA kortelės valiuta – eurai.
✓ Galimybė susieti kortelę su PayPal sistema ir atlikti pinigų
išmokėjimus.

Mobilioji piniginė
✓ Sąskaitų valdymas nemokama programėlė – mobiliąja
pinigine telefone.

✓ Pritaikyta naudotis Android, iOS, Windows Phone
sistemoms.

✓ Pinigus pervesti kitam Paysera naudotojui nieko nekainuoja
ir tai užtrunka kelias sekundes.

✓ Pervedimas atliekamas pasirinkus gavėją iš adresų knygelės
arba įvedus telefono numerį ar el. pašto adresą.

✓ Mobiliąja pinigine galima valdyti ir Paysera VISA sąskaitą, ar
susieti programėlę su kita banko kortele .

✓ Daugiau kaip 200 fizinių atsiskaitymo vietų, kur susimokėti
galima skenuojant QR kodą.

✓ Sumokėti už prekes ar paslaugas galima apsiperkant
internetu ir skenuojant pateiktą QR kodą nuo ekrano ar
sąskaitos.

Pinigų pervedimai eurais
l

NESKUBŪS PERVEDIMAI - NEMOKAMAI

✓ 30 neskubių pervedimų eurais kiekvieną mėnesį fiziniams
asmenims į bet kurį Europos šalių* banką.

✓ Pervedimai tarp Paysera klientų realiu laiku.
✓ Atsiskaitymas už komunalines paslaugas daugumai
paslaugų teikėjų.
l

SKUBŪS PERVEDIMAI

✓ Tarptautiniai pervedimai atliekami už vietinių kainą.
✓ Vykdomi kasdien nuo 8 iki 20 val., gavėją pasiekia per
15-30 min.

✓ Pervedimai daugiau kaip 30 skirtingų valiutų.
l
l

* - ES ir EEE šalys (Norvegija, Islandija, Šveicarija ir Lichtenšteinas).

Pervedimo sistemų kainų palyginimas

Siunčiant 1000 USD,
gavėjas Lietuvoje gaus:

Siunčiant 1000 GBP,
gavėjas Lietuvoje gaus:

Grynųjų pinigų operacijos

l

Pinigų įnešimo būdai:

✓ Papildymas bankiniu pervedimu.
✓ Pinigų įnešimas Paysera ar partnerių skyriuose.*
✓ Sąskaitos susiejimas su banko mokėjimo kortele.
l

Pinigų išėmimo būdai:

✓ Išgryninimas Paysera VISA kortele bankomatuose.
✓ Pervedimas į kitą banko sąskaitą.
✓ Pinigų išėmimas partnerių skyriuose.
l
l

*Reikia turėti atspausdintą daugkartinio naudojimo kodą, kuris susigeneruojamas
prisijungus prie Paysera sąskaitos

ĮMOKŲ SURINKIMAS

Įmokų surinkimas internetu
✓ Viena sutartis, viena integracija – Lietuvos ir užsienio šalių
bankai vienoje vietoje.

✓ Tiesioginiai sujungimai su 98 % Lietuvos, Latvijos ir Estijos
bankų.

✓ Mokėjimai vykdomi per bankus, kreditines korteles ar mokant
grynaisiais pinigais kioskuose, partnerių terminaluose.

✓ NAUDA PIRKĖJAMS – visuomet ras jiems patogų
atsiskaitymo būdą. Perkant su Paysera gaunama iki 1 %
grąža nuo pirkinių sumos.

✓ NAUDA PARDAVĖJAMS – visi bankai ir mokėjimo būdai
vienoje vietoje ir lengvas integracijos ir apskaitos procesas.
Sistema yra saugi naudotis, pateikiama visa bankų
informacija ir logotipai, pinigai pardavėją pasiekia realiu laiku
ir galima jais iš karto disponuoti.

Įmokų surinkimas
SMS žinutėmis

✓ Jokių registracijos ir administracijos mokesčių.
✓ Komisiniai mokesčiai taikomi už kiekvieną gautą įplauką
atskirai. Kol neuždirbsite – nemokėsite jokių mokesčių.

✓ Viena integracija ir įmokos renkamos visame pasaulyje,
daugiau kaip 65 šalyse.

✓ Konkurencingi išmokų procentai, Lietuvoje nuo 50,7 proc.
✓ Galimybė pritaikyti skirtingus raktažodžius pagal šalis.
✓ Visos įplaukos vienoje sąskaitoje ir galimybė jomis disponuoti
iškart.

Įmokų surinkimas fizinėse
prekybos vietose
✓ Paysera Retailers – pardavėjams skirta nemokama
programėlė. Telefonas veikia tarsi kasos aparatas. Kita
papildoma įranga nereikalinga.

✓ Galima integracija į POS sistemas (R-Keeper, nPoint,
Presta).

✓ Atsiskaitymams naudojami QR kodai, kuriuos skenuojant
mokėjimas įvykdomas vos per kelias sekundes.

✓ Klientams nereikia laukti padavėjo, norint atsiskaityti, o
padavėjui – nešti sąskaitos, grąžos ir apmokėjimo čekio.

✓ Komisiniai mokesčiai mažesni, nei aptarnaujant bankines
korteles, taikomos komisinių „lubos“. Jokių registracijos ir
abonentinių mokesčių nėra.

✓ Įmokos į pardavėjo sąskaitą patenka iškart, jomis galima
disponuoti iškart be jokio užlaikymo.

Bilietų sistema renginių
organizatoriams

✓ Bilietai parduodami per bilietų platinimo puslapį arba
integravus įskiepį į renginio internetinį puslapį.

✓ Daugybė mokėjimo būdų vienoje vietoje.
✓ Pinigai už parduotus bilietus realiu laiku pasiekia pardavėjo
sąskaitą.

✓ Lengvai konfiguruojami skirtingi bilietų tipai, kainų segmentai,
bet kokios salės, arenos planai, nuolaidų sistemos.

✓ Pirkėjui nereikalinga registracija, jis nurodo tik el. paštą,
kuriuo siunčiami bilietai.

✓ Esant poreikiui, gali būti renkami papildomi duomenys apie
lankytoją: miestas, lytis, marškinėlių dydis ar kita.

Kaip veikia bilietų sistema?
✓ Lankytojas išsirenka bilietą, užpildo reikiamą informaciją ir
susimoka, pasirinkęs patogiausią mokėjimo būdą. Pirkėjui
nėra taikomi jokie papildomi mokesčiai!

✓ Įsigytas bilietas išsiunčiamas PDF formatu į pirkėjo nurodytą
el. Paštą.

✓ Pirkėjas turi atsispausdinti bilietą arba išsisaugoti jį
išmaniajame telefone.

✓ QR kodas yra bilieto identifikatorius, kuris yra skenuojamas
ir tikrinamas su visais „Android“ įrenginiais naudojant
Paysera Tickets programėlę.

Bilietų platinimo sistema – NEMOKAMA.
Bilietų tikrinimo programėlė – NEMOKAMA.
Komisinis mokestis pardavėjui taikomas tik už sėkmingą bilietų
pardavimą.

Unikalūs mokėjimo
sprendimai verslui
Paysera sėkmingai bendradarbiauja ir kuria individualius
mokėjimo sprendimus verslo sektoriui:

✓ Atsiskaitymams mokyklų valgyklose;
✓ Atsiskaitymams perkant prekes iš pardavimo automatų;
✓ Atsiskaitymams už automobilio stovėjimą;
✓ Patikimai kliento identifikacijai – sąsaja su Paysera sąskaita.

Paysera pasitiki ir rekomenduoja

Pradėkite taupyti – naudokitės Paysera jau dabar!

Daugiau informacijos:

https://www.paysera.lt/ref/1208318

