ІННОВАЦІЙНІ ПЛАТІЖНІ
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ
ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ

Про нас
x2
Працюємо з 2010
року
на ринку платежів

Входимо в ТОП-3
компаній провайдерів платежів
України за обсягом операцій,
що проводяться з використання
платіжних карток

Більше ніж в 2 рази
щорічно зростає обсяг проведених
платежів через iPay.ua

Понад 3000
підключених компаній
на користь яких приймаються
платежі та понад 500 000 клієнтів,
що щомісячно здійснюють оплати

Передові технології
платежів Google Pay,
Apple Pay, MasterPass,
Visa Checkout,
токенізація

Що пропонуємо
Простий та швидкий процес
автоматизації видачі кредитів
для Фінансової компанії з
можливістю верифікації
картки

Зручний сервіс погашення
кредитів на сайті/мобільному
додатку Фінансової компанії ,
налаштування автоматичного
погашення кредитів

Систему автоматичного
захисту від шахрайських
дій за картками
Детальну онлайн-статистику за
проведеними операціями
видачі/погашення кредиту
клієнтами Фінансової компанії

Персональну підтримку
Вашої компанії в режимі 24/7

Переваги співробітництва з iPay.ua
Працюємо через фінансову компанію,
один договір на 8 банків-еквайерів
(ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль,
Альфа-Банк, Ідея Банк, Ощадбанк,
Восток Банк, ПУМБ, Конкорд Банк)

Власний центр дизайну, розробки та
тестування програмних комплексів та
найсучасніші хмарні технології дозволяють
гарантувати відмовостійкість систем
99,95%

Конкурентні тарифи на зарахування
кредитних коштів та здійснення
погашення за рахунок найнижчої
транзакційної собівартості

Можливість розміщення кредитної
пропозиції Фінансової компанії серед
існуючих клієнтів iPay.ua (понад 500 000
активних платників та 3000 юридичних
осіб)

Зарахування кредитних коштів на
картку клієнта до 1 хвилини в 99%
випадків (понад 500 000 операцій
зарахування коштів на карту в місяць).

Є незалежними на ринку онлайнплатежів та не пов'язані з іншими
фінансовими компаніями, що надають
кредити

Погашення кредиту з можливістю
автоматичного списання коштів
(понад 1,5 млн. операцій списання з картки в
місяць).

Можливість ідентифікації власника
картки (Приватбанк та А-банк), що дозволяє
зменшити ризики при видачі кредиту

Особливості видачі кредитів
Заповнення інформації по
платіжній картці клієнта
відбувається на захищеній
веб-сторінці iPay.uа,
оформленій відповідно до
дизайну сайту Фінансової
компанії .

Наявність процедура валідації
(перевірки) картки за допомогою
блокування певної суми коштів
(або операції на «0» гривень),
перевірка картки у внутрішніх
системах антифроду iPay.ua.

Зарахування коштів відбувається
через один з 8 банків-еквайерів для
максимізації успішності операції

Можливість проводити операції
зарахування з використанням
токенів по картці клієнта на
стороні Фінансової компанії , без
зберігання даних платіжної
картки.

Онлайн підтвердження успішності зарахування коштів
на картку, при необхідності надання в письмовій формі
(підтвердження перерахування кредиту)

Більш детально в API: https://a2c.ipay.ua/doc.php

Особливості погашення кредиту

Здійснення погашення
кредиту на захищеній вебсторінці iPay.uа, оформленій
відповідно до дизайну сайту
Фінансової компанії .

Можливість налаштування
автоматичного списання
коштів з платіжної картки без
отримання акцепту від
клієнта-боржника Фінансової
компанії (за допомогою
токенів)

Більш детально в API: https://checkout.ipay.ua/doc

Можливість відключення
процедури 3D Secure (процедура
підтвердження платежу через
одноразовий SMS-пароль), що
спрощує процедуру погашення
для клієнта

КРОК 1

Підписати договір на переказ коштів
(зарахування кредитних коштів) та прийом
платежів (погашення кредитів)

КРОК 2

Три простих кроки:

Під'єднатися через програмний інтерфейс (API)
до системи iPay.ua

КРОК 3

Що необхідно
для початку
співробітництва

Вибрати варіант дизайну платіжної сторінки для
реалізації на сайті Фінансової компанії (розробка
дизайну відповідно до Ваших вимог та
створення сторінки здійснюється нами
безкоштовно)

Підключення до сервісу займе не
більше 5 робочих днів.

Контакти
Станіслав Мошкін
Керівник напрямку по роботі з фінансовими установами

+380504715711
moshkin@ipay.ua
https://www.facebook.com/iPay.ua

