
- Simplified financial services for everyday life.

Digitalizing Physical Infrastructure: 

Bringing cash to the 21st century



—

Tα ATM και οι τράπεζες κλείνουν εδώ και χρόνια… 
Ο COVID-19 έχει επιταχύνει αυτή την τάση…
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Cash is still King: Τα μετρητά στην Ευρώπη συνεχίζουν να 
κυριαρχούν στις συναλλαγές

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MT CY ES IT PT GR AT DE SK SI IE LV LT FR BE EE FI NL

Número de transacciones Volumen de transacciones

Source: ECB December 2020

Αριθμός συναλλαγών Όγκος συναλλαγών
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Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - 2030

Όραμα: 
Να διατηρηθεί η πρόσβαση στα μετρητά 
ως προσιτή, αξιόπιστη και ανταγωνιστική 
μέθοδος πληρωμής και ως προτιμώμενο 
αποθεματικό αξίας.

Κοινωνικό πλαίσιο μετρητών:

• Αυτονομία
• Ιδιωτικότητα
• Συμπερίληψη
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Time machine



Το παρόν UX δεν είναι ραμμένο στα μέτρα του πελάτη

Εκτός ρουτίνας

Περιορισμένα Ωράρια

Απαρχαιωμένο UX



Από την μεριά της εταιρείας…

Οι διαδικασίες μετρητών 
είναι:

✓Χρονοβόρες

✓Κοστοβόρες

✓Αναποτελεσματικές
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Invention of money
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Δώστε την δυνατότητα στους πελάτες σας να εξοφλήσουν τον λογαριασμό 
τους ή να εισπράξουν τις αποζημιώσεις τους άμεσα σε μετρητά!

Οι Πελάτες σας Το Δίκτυο μας Ασφαλιστική
Πληρωμή Πληρωμή

Αποζημίωση Αποζημίωση
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Πληρώστε στα καταστήματα συνεργατών μας
Σαρώστε το barcode σας σε ένα κατάστημα συνεργατών και 
εξοφλείστε τον λογαριασμό σας ή εισπράξτε την αποζημίωση σας
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Επιλέξτε την viacash ως μέθοδο πληρωμής η είσπραξης σας 
Επιλέξτε την εξόφληση λογαριασμού ή την είσπραξη 
αποζημίωση σας μέσω της viacash

1 2 Παραλάβετε το barcode

Αποκτήστε το viacash barcode

σας μέσω PDF, SMS ή Apple 

Wallet 

Μερικοί συνεργάτες μας

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία viacash – the UX
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Αξιοποιείστε την φυσική συναλλαγή μετρητών με την αμεσότητα και 
σιγουριά της ψηφιακής

Αυτοματοποιούμε την διαδικασία μετρητών
Οι συναλλαγές εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο σαν 
ψηφιακή πληρωμή

Γεφυρώνουμε τον ψηφιακό και φυσικό κόσμο
Η viacash αξιοποιεί πληθώρα καναλιών, 
πακετάροντας την πληρωμή με ένα πανέμορφο UX

Απευθείας επικοινωνία με τους πελάτες σας
Τους παρέχουμε δίκτυο πληρωμών χωρίς να χρειάζεται 
να πάνε σε τρίτα σημεία
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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
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Πλήρης ενσωμάτωση στην ιστοσελίδα ασφαλιστικών

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

<

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:
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Η viafintech προσφέρει την μεγαλύτερη ανεξάρτητη υποδομή 
συναλλαγών στην Ευρώπη

Ελβετία 1 000 POS

Αυστρία 2 500 POS

Γερμανία 12 000 POS
Ελλάδα 160 POS

Ισπανία 3 000 POS

Γαλλία 1 500 POS

Πολωνί
α

600 POSΙταλία 2 000 POS

Αγγλία 2 500 POS

Go-Live 2022 ProspectLive
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Με την εξαγορά της viafintech από την Paysafe δημιουργείται ένα 
πραγματικά Πανευρωπαϊκό δίκτυο

POS: 

200.000

POS: 

20.000

220.000 POS στην Ευρώπη

8.000 POS στην Ελλάδα



Retailers

Banking

Bill Payment

Online Payment

Μια Πανευρωπαϊκή λύση με 800+ συνεργάτες



Thank you!

Aristides Christeas

Business Development Manager

Aristides.christeas@viafintech.com


