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viacash: How insurance companies 
benefit from digital cash 
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Τάση #1: Οι ηλεκτρονικές πληρωμές έχουν αυξηθεί και αυξάνονται περεταίρω 
λόγω του covid-19



Τάση #2: Τα μετρητά συνεχίζουν να κυριαρχούν στις συναλλαγές



Τάση #3: Οι εταιρείες μειώνουν την φυσική τους υποδομή ως τρόπο 
εξοικονόμησης πόρων
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Τάση #3: Οι εταιρείες μειώνουν την φυσική τους υποδομή ως τρόπο 
εξοικονόμησης πόρων



RESOURCE SHARING TO CLOSE THE GAP
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Η viacash προσφέρει την μεγαλύτερη ανεξάρτητη υποδομή 
cash in / cash out στην Ευρώπη

Key retail partners

+16,000
POS

Δίκτυο

Ασφαλιστική 

εταιρεία

Core Business

Core Business

Επέκταση 
του digital 
footprint

Επέκταση σε 
financial 
services



Πως μπορούν οι ασφαλιστικές να εκμεταλλευτούν τις προαναφερόμενες 
τάσεις;

Εναλλακτικό Δίκτυο

Digital Experience Αξιοποίηση Μετρητών

Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το δίκτυο 
ελαχιστοποιώντας τo κόστος;

Ποιες πρωτοποριακές υπηρεσίες 
σχετικές με τα μετρητά μπορούν να 

προσφερθούν;

Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε 
μια πραγματικά ξεχωριστή 

εμπειρία για τους πελάτες μας;
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Δυο use cases: πληρωμές και αποζημιώσεις στο συνεργαζόμενο δίκτυο

Οι Πελάτες Το Δίκτυο μας Ασφαλιστική

ΕπιστροφήΑποζημίωση

Πληρωμή Πληρωμή

1 2



Πληρώστε στα καταστήματα συνεργατών μας
Σαρώστε το barcode σας σε ένα κατάστημα συνεργατών και 
εξοφλείστε τον λογαριασμό σας ή εισπράξτε την αποζημίωση σας

3

Επιλέξτε την viacash ως μέθοδο πληρωμής η είσπραξης σας 
Επιλέξτε την εξόφληση λογαριασμού ή την είσπραξη 
αποζημίωση σας μέσω της viacash

1

Πώς λειτουργεί – viacash User Experience

2 Παραλάβετε το barcode
Αποκτήστε το viacash barcode
σας μέσω PDF, SMS ή Apple 
Wallet 

Μερικοί συνεργάτες μας



1) Πληρωμή μέσω ιστοσελίδας
Ο πελάτης αποφασίζει ότι θέλει να εξοφλήσει το λογαριασμό του 
μέσω ιστοσελίδας

4) Πληρώστε στα καταστήματα συνεργατών μας
Μπορεί εύκολα να σαρώσει το barcode μας σε ένα από τα 
καταστήματα συνεργατών μας και να εξοφλήσει άμεσα τον 
λογαριασμό του

<

Οθόνη επιλογής πληρωμής

2) Μέθοδος πληρωμής: viacash!
Ο πελάτης επιλέγει τη viacash ως τον προτιμώμενο τρόπο 
πληρωμής του

3) Απόδειξη δελτίου πληρωμής
Λαμβάνει ένα email ή SMS με το barcode που μπορεί είτε να 
εκτυπώσει είτε να αποθηκεύσει στο apple wallet όπως φαίνεται 
παρακάτω:

Διαδικασία πληρωμής

Ολοκληρώστε την συναλλαγή σας στους 
παρακάτω συνεργάτες μας:

viacash - εύκολες και ασφαλείς εξοφλήσεις λογαριασμών με μετρητά. Με τη viacash μπορείτε να 
ολοκληρώσετε την πληρωμή σας χωρίς να παρέχετε προσωπικά δεδομένα ή να έχετε πιστωτική κάρτα. 
Αφού ολοκληρώσετε την διαδικασία θα λάβετε ένα Barcode με PDF ή με SMS. Σαρώστε το barcode στο 
ταμείο ενός συνεργαζόμενου καταστήματος της περιοχής σας και εξοφλήστε τον λογαριασμό σας με 
μετρητά.

Πλήρης ενσωμάτωση στην ιστοσελίδα ασφαλιστικών



Πλήρης white label 
ενσωμάτωση

Με την ολοκλήρωση της 
συναλλαγής η ασφαλιστική 
εταιρεία λαμβάνει:

✓ Άμεση επιβεβαίωση 
πληρωμής

✓ Είσπραξη πληρωμής την 
επόμενη ημέρα

Έτσι, η ασφαλιστική εταιρεία 
βλέπει άμεσα από που 
προέρχεται η πληρωμή και 
ποιος την πραγματοποίησε. Η 
διαδικασία είναι σε real-time!

Μια πραγματικά mobile εμπειρία

1) Άνοιγμα Εφαρμογής
Οι πελάτες ανοίγουν την 

εφαρμογή τους

2) Μέθοδος πληρωμής ή 
αποζημίωσης

Επιλέγουν την viacash ως 
τρόπο πληρωμής ή 

είσπραξης αποζημίωσης

3) Δελτίο με barcode
Σαρώνουν το barcode στο συνεργαζόμενο 

δίκτυο μας για να εξοφλήσουν τον 
λογαριασμό τους ή να εισπράξουν την 

αποζημίωση τους

Payment

Pay off your bill or receive your 
reimbursement in cash

Reimbursement Payment



Ισπανία

# of POS:

Αυστρία

Partners:

# of POS: ~ 2.500

Γερμανία

Partners:

# of POS: ~ 12.000

Ελβετία

Partners:

# of POS: 1081

Ιταλία

Partners:

# of POS: ~610

Ελλάδα

# of POS: 160

Partners:

*

600

Partners:

viacash: Ένα πραγματικά Πανευρωπαϊκό δίκτυο πληρωμών και 
αποζημιώσεων

Outlook



Retailers

Εδραιωμένη λύση με 800+ συνεργάτες

Banking

Bill Payment

Online Payment



Cash solutions in the Digital Era

Aristides Christeas – BD Manager Greece
Aristides.christeas@viafintech.com

See you at our booth!


