OFERTA PROWADZENIA USŁUG PŁATNICZYCH JAKO
AGENT PROFESKASA SA
Jesteśmy Krajową Instytucją Płatniczą (IP25/2014 w rejestrze KNF) dostarczającą kompleksowe
rozwiązania organizacyjne, prawne i informatyczne umożliwiające prowadzenie działalności
polegającej na świadczeniu usług płatniczych na zasadzie współpracy agencyjnej.

Zalety współpracy:
niskie koszty podpięcia do naszej sieci
indywidualnie dobierzemy dla Państwa warunki współpracy
dostarczymy prosty i intuicyjny system do rejestracji wpłat
zapewnimy wsparcie help desk oraz przeprowadzimy niezbędne szkolenia
otrzymają Państwo możliwość wygodnego odprowadzania przyjętej od klientów gotówki
zagwarantujemy szybką realizację transakcji
przejmiemy na siebie całą sprawozdawczość i raportowanie, dzięki czemu Państwa rola
będzie ograniczona tylko do rejestrowania transakcji i odprowadzania gotówki

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu:
PROFESKASA S.A.
Call Center
tel.(71) 719 33 92
profeskasa@profeskasa.pl
www.profeskasa.pl

Karolina Głowacka-Serafin
tel.503 019 676
kglowacka-serafin@profeskasa.pl
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Niski koszt wdrożenia usługi
Agenci wnoszą jednorazowo opłatę startową w wysokości 550 zł netto. W kwocie tej jest zawarta
opłata za wpis do KNF oraz pakiet startowy. W skład pakietu wchodzą materiały do oznakowania
punktu zgodnie z wymogami ustawowymi, materiały marketingowe pomagające wypromować
punkt oraz ubezpieczenie gotówki.
Za opłatę startową w wysokości 300 zł netto – Agenci otrzymują wpis do KNF i materiały
do samego oznakowania punktu. Tańszy pakiet nie zawiera ulotek oraz ubezpieczenia gotówki.
Gdy Agent posiada więcej punktów kasowych - opłata startowa dla każdego kolejnego punktu jest
uzależniona od ilości i rodzaju zamówionych materiałów marketingowych (nie mniej niż 150 zł
netto za każdy dodatkowy punkt).

Dla nowopowstałych agencji proponujemy dwa warianty opłat, w tym jeden dający możliwość
uniknięcia stałych kosztów:
Wariant:
Ze stała opłatą Bez stałej opłaty
Stała miesięczna
100 zł netto
brak**
opłata/za punkt
Opłata
za
0,55* zł
0,75* zł
transakcję
*) nie mniej niż 0,1% kwoty przelewu
**) po 3-m-cach: pow. 200 transakcji – 0 zł
100 – 199 transakcji – 50 zł
50 – 99 transakcji – 100 zł

- koszty nadzoru KNF oraz przelewów są już uwzględnione w naszej strukturze opłat
- sami ustalicie Państwo wysokość prowizji pobranej od klienta za pojedynczy przelew
- zatrzymają Państwo u siebie swoją część prowizji pobranej od klienta
- będą Państwo mogli opłacić u nas obowiązkowe ubezpieczenie gotówki (od kradzieży
z włamaniem, rabunku w lokalu i transporcie oraz od ognia i innych zdarzeń losowych)
po atrakcyjnej cenie składki rocznej:
►
►
►
►

50 zł dla dziennej wartości wpłat: 3 000 zł
62 zł dla dziennej wartości wpłat: 4 000 zł
78 zł dla dziennej wartości wpłat: 5 000 zł
154 zł dla dziennej wartości wpłat: 10 000 zł

System rejestracji wpłat
Udostępnimy Państwu prosty i intuicyjny system rejestracji wpłat. Jest to aplikacja internetowa
i nie wymaga żadnego dodatkowego instalowania. Wystarczy zwykła przeglądarka internetowa,
gdzie pracownik loguje się za pomocą indywidualnie nadanego loginu i hasła. Drogą mailową
dostarczymy instrukcję obsługi.
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Wsparcie i szkolenia
Nasi konsultanci i analitycy są dostępni codziennie w godzinach otwarcia punktów i służą wszelkim
wsparciem z zakresu obsługi systemu i klienta. Gwarantujemy Państwu przeprowadzenie szkoleń
telefoniczno-internetowych. W ich trakcie, przy wsparciu naszych konsultantów, osoby mające
obsługiwać transakcje nabywają niezbędną wiedzę i umiejętności, poznając cały proces na
aplikacjach testowych.

Odprowadzanie gotówki
Będą Państwo mogli wybrać najbardziej dogodny dla siebie sposób odprowadzenia pobranej od
klientów gotówki i prowizji dla PROFESKASA. Dostępne możliwości to:
- przelew z konta firmowego na rachunek rozliczeniowy Agencji prowadzony przez mBANK
- wpłata gotówkowa zamknięta w placówce Poczty Polskiej, bez kolejki przy okienku
- odprowadzenie gotówki do wrzutni lub placówek banku z grupy mBANK
Dodatkowo, dla Agentów, którzy chcą wdrożyć usługi przyjmowania płatności i chcąc oszczędzić
pewnych niedogodności związanych z częstym odprowadzaniem niskich kwot, możemy
cotygodniowo udostępniać własne środki do wysokości 2000 zł na realizacje transakcji
zarejestrowanych w Państwa Punktach (Punkty mają obowiązek przekazywania środków
pobranych od klienta łącznie z prowizją dla PROFESKASA co najmniej raz w tygodniu).

Realizacja transakcji
PROFESKASA, realizuje przelewy Państwa klientów zgodnie z Ustawą o Usługach Płatniczych.
Dodatkowo udostępnimy Państwu możliwość korzystania z przelewów ekspresowych, które są
wysyłane już najbliższą sesją wychodzącą (gdy transakcja zostanie zarejestrowania do godz. 14.00,
zostanie wysłana jeszcze tego samego dnia). Dodatkowa opłata, jaką poniosą Państwo za
jednostkowy przelew ekspresowy to 1,10 zł (sugerowana dodatkowa opłata dla klienta za ekspres:
1,80 – 2,50 zł).

Sprawozdawczość i raportowanie
Przejmiemy od Państwa wszelkie zobowiązanie wobec instytucji nadzoru (Komisji Nadzoru
Finansowego), takie jak sprawozdawczość, raportowanie, czy odprowadzanie stawek
prowizyjnych. Dzięki temu po Państwa stronie pozostanie jedynie rejestrowanie transakcji
i odprowadzanie gotówki.

Terminal płatniczy
Udostępniamy możliwość korzystania z terminala płatniczego za dodatkową opłatą miesięczna za
dzierżawę terminala. Umożliwiamy także wypłaty gotówki (tzw. cash back) do kwoty 300 zł (bez
dodatkowych opłat).
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