
Microinvest е партньор на iPay International ltd.

Реализирайте повече продажби

чрез иновативната система за

картови разплащания 

Приемате плащания чрез мобилен POS терминал
и получавате моментален достъп до тези

средства чрез карта MasterCard. 

Софтуерните решения на Microinvest успешно
автоматизират всички дейности, свързани със
следенето и контрола на стоки, валути, операции и
документи. Те са създадени, за да предложат
модерно решение за оптимизация на бизнес дей-
ността и повишаване ефективността на управлен-
ските процеси в съвременната фирма.

Добавете към Вашия myPOS пакет водещ
търговски или счетоводен софтуер от

Microinvest на преференциална цена!

ПОЛУЧАВАТЕ КАРТОВИ ПЛАЩАНИЯ ОТ

КЛИЕНТИТЕ ВИ МИГНОВЕНО, НЕЗАВИСИМО

КАКВА КАРТА ИЗПОЛЗВАТ.

КАК РАБОТИ

Системата се състои от мобилен терминал 
(с или без вграден принтер) и безплатна

индивидуална регистрация в платформата:

www.mypos.eu

➥ Бърза и лесна регистрация.

➥ Поставяте мобилен терминал за разплащане 
във всеки желан обект или избрани обекти.

➥ След използване на услугите клиентът заплаща 
със своя карта съответната сума без значение 
от коя банка е издадена картата.

➥ Клиентът получава информация за извършеното 
плащане на хартиен носител или уведомление по 
електронна поща или SMS.

➥ Продавачът или финансовият Ви отдел могат 
веднага да направят справка за плащането чрез 
достъп до акаунта Ви в myPOS през произволен 
компютър с Интернет.

Microinvest® е регистрирана търговска марка на Mикроинвест ООД, София, България.

Всички останали търговски марки и наименования са собственост на техните

притежатели.

гр.София, бул. Цар Борис III №215, ет.12
тел.: 02 955 55 15

mypos@microinvest.net

www.microinvest.net



Това е нов начин за приемане на плащания 

и възможност за разширяване на бизнеса.

Безплатното приложение за iOS, Android и

Windows Phone Ви позволява да

контролирате движението на 

средствата си.

➥ Приемате всички видове плащания с карти 
от Вашите клиенти по всяко време и нався-
къде.

➥ Обслужва всички основни кредитни и дебитни 
карти - MasterCard,VISA, Maestro,Visa Electron,
VPay, Union Pay или JCB.

➥ Клиентът може да получи бележка за извърше-
ното плащане чрез принтиране, като SMS или 
по e-mail.

Приемате плащания с карти Получавате средствата моментално Незабавен достъп до парите

MasterCardTM е регистрирана търговска марка на MasterCard International
Пакетът myPOS и платформата за онлайн плащания www.mypos.eu се промотират 

и  оперират от iPay International Ltd (www.ipay.eu), Лондон.
Платежните услуги и сметките за електронни пари, включени в myPOS услугата, са предвидени за страни-членки

на Европейското икономическо пространство и се предоставят от Satabank plc (www.sata.bank), кредитна
институция, лицензирана от Комисията за финансов надзор на Малта и регистрирана в Европейския банков орган.
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➥ Незабавно получавате средствата от продаж-
би по Вашето електронно myPOS портмоне.

➥ Сметки в различни валути - EUR, USD, CHF, GBP 
и др.

➥ Безплатен онлайн достъп до информация за 
транзакции, извлечения и възможност за персо-
нални настройки.

➥ Безплатно мобилно приложение за персонални 
настройки на лимити, информация за транз-
акции и управление на електронното портмоне.

Mобилен POS терминал Сметка за електронни пари Предплатена карта

➥ Безплатна карта MasterCard Business за 
денонощен достъп до Вашите средства.

➥ Удобство да правите плащания или да 
теглите средства от банкомат.

➥ Теглене на пари от повече от 1 милион 
банкомати  в цял свят.

➥ Плащане на стоки и услуги навсякъде, където 
се приема MasterCard (в над 32 милиона обекта).

➥ Най-високо ниво на сигурност.

✔ Без такси и абонаменти за терминали.
✔ Без такса за поддръжка на картата.
✔ Без такса за поддръжка на сметка.
✔ Възможност за работа в различни валути.
✔ Нисък % такса при транзакции.
✔ Директна интеграция за online плащания.
✔ Проследяване баланс на различни търговски

обекти в реално време.
✔ Трансфери в рамките на Европейския съюз с 

изключително ниска такса.
✔ Масов трансфер - за изплащане на заплати и др.


