
Бързо и лесно интегриране на онлайн 
рзплащания във вашия фирмен сайт 

или магазин



myPOS е иновативно платежно решение, създадено в

България през 2013 г. като продукт на iCard и в момента

обслужва хиляди бизнеси в България и цяла Европа. myPOS

позволява на търговците да приемат плащания с карта – на

ПОС терминал, онлайн и през смартфон.

Навсякъде и по всяко време, без необходимост от банка или

банкова сметка, сумата след всяка трансакция бива налична

в реално време в myPOS сметката на търговеца.

Сумата може да бъде изтеглена веднага от всеки банкомат,

посредством включената в пакета myPOS Бизнес Mastercard.

Какво е myPOS?

Плащане
на ПОС

Онлайн плащане

myPOS сметка

Бизнес карта

Мобилно 
плащане

www.mypos.com



Кои сме ние?

• Покритие в над 30 страни в ЕЕА зоната и Швейцария

• Ползва се с доверието на над 100 000 бизнеса в Европа

• Над 6000 клиента на територията на България 

• 7 шоурума в големите градове на Европа



Защо myPOS е „Бизнес в Кутия“?

✓ Безплатна търговска сметка във всички 14 валути в Европа

✓ Безплатна Mastercard дебитна карта за незабавен достъп 

до приетите средства

✓ Без месечни или инсталационни такси

✓ Без необходимост от банкова сметка

Не просто ПОС терминал!

myPOS е единственото „Бизнес в кутия“ решение, което предлага на търговци да приемат 

картови и онлайн плащания, в рамките на часове, без месечни или годишни такси.



Заедно с онлайн разплащания

myPOS PayLink - защитени линкове за плащания

myPOS PayButton – за уебсайтове с малко на брой продукти

myPOS Виртуален терминал – без необходимост от ПОС 
терминал или софтуер за инсталиране

myPOS Checkout – интеграция с най-популярните 
платформи за електронна търговия



Платформи за интеграция









3D сигурен платежен модул



3D сигурен платежен модул



✓ Средствата са налични в сметката незабавно след всяка трансакция

✓ Без месечни или годишни такси за поддръжка

✓ Фиксирана такса за трансакция

✓ Безплатно откриване на сметка в различни валути

✓ Сигурни плащания от разстояние и следене на техния статус

✓ Контрол и мониторинг на трансакциите в реално време чрез платформата и мобилното приложение

✓ Бързо, лесно и сигурно

www.mypos.com

Защо myPOS е подходящ за онлайн разплащания?



Благодарим Ви, че избрахте myPOS!

www.mypos.bg

polina.toskova@mypos.com

http://www.mypos.bg/

