Short version

is the app for
secure payments.

1 What

2 How

utility bills

taxes

ﬁnes

recharges

card to card
money transfers
RECEIVE

SEND
low fees

using biller’s online accounts
current or create new

personal
payment
provider

details
requested
ONCE

Phone
#
instant
Monthly

3

pay

Market

all
in one

Recurring

Leave
it to

Scheduled

OPPORTUNITY
85% smartphones
our opportunity

65% cards
10% bills

4 Security
bank-level ENCRYPTION
ﬁngerprint or PIN for all payments

5 What we need
Financing
achieve scale

marketing
become the app
for payments in RO

Don’t forget to visit us

Microsoft Azure sovereign Cloud
penetration and security certiﬁed

Our partners

Medium term
replicate model
in other countries

pagoplateste.ro

Long version

is the app for
secure payments.

Prin Pago dorim să simpliﬁcăm şi să scurtăm cât mai mult întregul proces
de administrare şi plată a facturilor şi impozitelor, o zonă unde credem că se pot
aduce câteva îmbunătăţiri faţă de ce avem disponibil acum în România. Faptul că
românii devin tot mai confortabili cu plăţile online cu cardul şi folosesc telefoanele
tot mai mult pentru a ﬁ mai eﬁcienţi şi mai conectaţi arată că momentul este potrivit
pentru o astfel de aplicaţie.

Câteva din noutăţile introduse de aplicaţie sunt:
• Aduce toate conturile online ale principalilor furnizori de electricitate,
gaze naturale, cablu, internet, telefonie, salubritate, apă și canalizare din România
într-o singură aplicaţie
• Utilizând conturile existente, extrage informaţiile despre facturi, respectiv
valoarea, data scadentă, factura în format PDF şi istoricul plăţilor realizate
• Ajută în procesul de înregistrare conturi online noi la majoritatea furnizorilor
care au disponibile astfel de platforme
• Detaliile personale, de plată și despre furnizori se introduc o singură dată pe
parcursul procesului de înregistrare – ulterior, aceste informații sunt
stocate securizat de Pago şi procesatorul de plăţi Romcard, permițând
economisiri de timp și efort pentru toate plățile disponibile în aplicaţie
• Plata sau programarea la plată a tuturor facturilor scadente cu
o singură conﬁrmare
• Setarea de plăti recurente automate la o dată prestabilită în ﬁecare lună
• Notiﬁcări la primirea de facturi noi şi cu un număr stabilit de zile înainte de
scadența ﬁecărei facturi

Lansarea aplicatiei va avea loc in luna februarie, urmand ca atunci sa ﬁe disponibila si
varianta Android a aplicatiei si platile sa ﬁe pornite pentru furnizorii mentionati pe
website-ul pagoplateste.ro

Don’t forget to visit us

pagoplateste.ro

