bDiscounts
Informacje o Partnerze:
Aplikacja inviPay.com powstała po to, by pomóc firmom w utrzymaniu płynności finansowej oraz
po to, aby wspierać ich szybki rozwój. Firma udostępnia zupełnie nową i unikalną metodę
płatności, dzięki której:
-po wykonaniu zlecenia startup AIP lub BL wystawia fakturę
-inviPay.com wypłaca z niej środki natychmiast po realizacji zamówienia, bez względu na termin wystawionej faktury
Dzięki temu inviPay.com całkowicie wyeliminuje problem zatorów płatniczych, a Ty będziesz mógł skupić się wyłącznie na rozwoju
swojego biznesu. InviPay.com pozwala prowadzić biznes bezpieczniej dzięki szybkiej weryfikacji rzetelności płatniczej wszystkich
odbiorców (w 30 sekund na ponad 30 giełdach wierzytelności i największych BIG-ach w Polsce) i możliwości zabezpieczenia sprzedaży
na wypadek, gdy klient nie zapłaci (jeżeli tak się stanie, to zrobi to inviPay.com i zajmie się windykacją jak również weźmie na siebie
ryzyko straty).
Wszystko online, bez żadnych zobowiązań, czy opłat stałych.
Wystarczy założyć bezpłatne konto, co zajmie ok. 40 sekund i już :)

bDiscounts
Korzyści dla Startupów AIP i społeczności BL:
Możliwość zachowania płynności finansowej w swoim startupie
Wypłata środków natychmiast po realizacji zmówienia, opłata jedyne 0,9% wartości wpłaconej za każde 15 dni czasu trwania
terminu płatności
Co 15 weryfikacja rzetelności płatniczej odbiorcy i zabezpieczenie wpłaty z faktury zaledwie za 1zł.

Jak działa inviPay.com?
Dodajesz i zabezpieczasz swoją fakturę sprzedaży do inviPay.com (jak Ci wygodnie: ręcznie, integracja, API)
Jeśli chcesz, wypłacasz z niej wypłacić środki natychmiast, bez czekania do terminu płatności.
Możesz też czekać do terminu płatności, a jeśli Klient nie zapłaci -wówczas środki wypłacasz bezpośrednio
z inviPay.com, a inviPay.com zajmie się rozliczeniem z Twoim Klientem.
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Ile to kosztuje?
5 PLN netto weryfikacja i zabezpieczenie faktury VAT
0,9% od wartości faktury za przyspieszenie wypłaty środków (za każde 15 dni)
2% od wartości faktury za wypłatę środków po terminie płatności i windykację (za każde 15 dni)
1,5 za OBR (Opcja Braku Ryzyka) oznacza ryzyko braku spłaty całkowicie po stronie inviPay.com

Jak skorzystać z usługi?
AIP
1. Poinformuj AIP, że chcesz skorzystać z wcześniejszej wypłaty środków, wysyłając maila na invipay@inkubatory.pl
2. AIP założy dla Ciebie konto i udostępni Ci dane do logowania na inviPay.com
3. Zaloguj się i korzystaj z inviPay!

BL
1. Wystarczy założyć bezpłatne konto na www.app.invipay.com i zacząć rozliczać faktury.
2. Aby skorzystać z oferty promocyjnej podaj NIP: 5242495143 w polu KOD PARTNERA podczas rejestracji Twojej firmy w
InviPay.com.
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Masz pytania?
Pisz śmiało na biuro@invipay.com
lub zadzwoń do naszego partnera:
Anita Obłoza +48734102816
Ewa Pazdan +48696 012 183

