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Reference klientů
Záleží nám na tom, co si naši klienti myslí o našich službách.

S iBanFirst se můžeme soustředit na naše
hlavní podnikání a přestat plýtvat časem
na mezinárodní platby.
Erik Couwels
Generální ředitel společnosti Optima Networks

Jsme obzvlášť spokojeni se službami
společnosti iBanFirst, zejména proto, že
pomáhají našemu startupu rychle rozvíjet
naše operace a postupy. Umožňují nám
i nadále zvládat určité aspekty ručně,
přičemž máme schopnost s naším růstem
automatizovat a vylepšovat postupy.
Martin Lund

Platba je stejně snadná jako převod
finančních prostředků přátelům a
vyžaduje pouze elektronický podpis.

Zakladatel RSVP

Rudy Achache
Generální ředitel ve společnosti Bensimon

cz.ibanfirst.com | Better Banking. Better Business. | Licensována národní bankou Belgie | +42 0228 882 200 | +32 2808 0966 | hello@ibanfirst.com

3

17

Úvod
Rozumíme
Rozumíme, že můžete mít dlouhodobý důvěryhodný vztah se stávajícím

•

poskytovatelem bankovních služeb. Respektujeme to a tak bychom nikdy nečekali,

I když nejsou dražší, jejich variabilní sazba zůstává vysoká a je nekonzistentní.
Kromě toho často mívají skryté poplatky.

ani vás nepožádali, abyste se toho vzdali.
•

Nakonec znevýhodňují firmy tím, že je účtují příliš mnoho za směnné služby

Doporučujeme však, aby firmy zvážily tři otázky týkající se jejich devizových operací,
plateb a převodů:
1. Můžete dosáhnout výrazných úspor nákladů na tyto transakce?

Jak pomáháme firmám
iBanFirst nabízí několikrát oceněné řešení, které je navrženo speciálně pro firmy:

2. Chtěli byste vědět přesný kurz a celkové náklady před tím, než odsouhlasíte
každou transakci?
3. Chtěli byste svobodu provádět tyto transakce online, kdekoli a kdykoli budete
chtít?

jednoduchá, nákladově efektivní a bezpečná platforma pro všechny vaše devizové
konverze a platby pomocí IBAN účtů.
Pokud vaše firma dělá za rok více než 100 000 EUR devizových transakcí - měnových
konverzí a / nebo konverzí s platbami současně - pak je u nás otevření a vedení účtů
zdarma.

Pokud jste na jednu nebo více otázek odpověděli ano, můžeme vám pomoci.

Kontrolujte Vaše náklady – a ušetřete si čas a úsilí
Jako finanční specialisté víme, že máte rozsáhlou odpovědnost za zajištění vyšší

iBanFirst existuje proto, že naše výzkumy a zpětná vazba zákazníků potvrzují, že

kontroly nákladů, příjmů a vyšších zisků.

zatímco banky poskytují nezbytné služby, bohužel v otázce služeb v cizích měnách,
které poskytují firmám nemají většinou transparentní poplatky, ani nenabízejí klientům

Rovněž množství času a úsilí vynaložené na finanční správu musí být efektivní, aby

rychlou a nákladově efektivní službu. Zjistili jsme, že globální a národní banky obvykle:

pomohlo vaší firmě k trvalému růstu. Proto je naše klientská platforma nejen 100%

•

Mají služby časově náročné, komplikované a neúčinné.

online pro vaše bezpečné a přesné elektronické transakce typu end-to-end, ale

•

Firmy stojí více, protože mnohé z nich nabízejí denní fixní měnový kurz, a nikoli
tržní sazby v reálném čase.

také máte podporu od Vašeho vlastního správce účtu, který mluví vaším jazykem.
Klientské poplatky a podmínky použití
Naše klientské poplatky a podmínky jsou jasné, bezkonkurenční a nákladově
efektivní.
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Úvod

Výhody reálných IBAN účtů pod názvem Vaší firmy
Můžete si vytvořit jedinečné IBAN účty pod názvem Vaší firmy

Tímto způsobem jsme stejní jako váš stávající poskytovatel: plně licencovaní
a regulovaní. Naše licence jako platební instituce byla udělena Národní bankou
Belgie a splňujeme požadavky všech směrnic EU.

Provádějte měnové konverze a platby z a na více IBAN účtů.
Na požádání jsou na platformě k dispozici klientské IBAN účty ve 23 měnách.
Platforma je přizpůsobena specifickým požadavkům na devizové platby
konkrétního klienta - podle preferovaných měnových párů / transakcí.
Poplatky šité na míru pro každého klienta na základě jejich devizového
objemu a individuálních potřeb.
IBAN účty zajišťují větší efektivitu transakcí: tento mezinárodně dohodnutý
systém pro identifikaci bankovních účtů pro mezinárodní platby snižuje riziko
chyb v přenosu mezinárodních transakcí.
Pokročilé zabezpečení a zrychlení převodu finančních prostředků.

Důležité je, že držíme Vaše finanční prostředky oddělené od našich, a jsou uložené v
přední evropské bankovní instituci, která dosahuje konzistentně vysokých úvěrových
ratingů a to krátkodobě a dlouhodobě. Ke svým finančním prostředkům mají přístup
pouze klienti.

Tato brožura
Zde naleznete všechny výhody a pozitivní rozdíly, které nabízíme klientům. Doufáme,
že nás uznáte jako účinný způsob, jak vám pomoci dosáhnout větší kontroly nákladů
a finanční efektivnosti pro vaši firmu.
Jsme zde, abychom vám pomohli, ať už osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Zabezpečené a v souladu s podmínkami
Vzhledem k tomu, že kybernetická bezpečnost a finanční rizika jsou všudypřítomná,
chápeme také zásadní význam dodržování všech právních předpisů EU týkajících se

Emmanouil Manolis Lemonakis

bezpečnosti finanancí a Vašich údajů.

Vedoucí Mezinárodního Prodeje
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Ušetřete si čas a námahu. Vždy s efektivní z hlediska nákladů

Proces iBanFirst: 2 minuty

1

2

3

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Přihlašte se do svého účtu online, vyberte svou měnu

Požádejte o kurz. Máte přístup k živým kurzům FX s

Potvrdíte kurz, který nabízíme. Okamžitě zpracujeme

a vyberte příjemce. Výběr z 23 IBAN měnových účtů

plně přehlednými náklady před potvrzením platby.

bankovní převod a neplatíte žádné další poplatky.

Důležité je, že sazba iBanFirst je vždy stejná, zatímco

Rovněž okamžitě obdržíte úplný výpis transakce

většina bank nabízí variabilní sazbu na základě
objemu dané transakce
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Bezkonkurenční, přehledné poplatky, 100% online a rychle

Tradiční banky

Naše řešení
Tržní sazby v reálném čase a bezkonkurenční sazba

Variabilní ceny v průběhu času

iBanFirst, která zajistí konzistentní nejlepší ceny

Obvykle nejsou poplatky a provize zákazníkům
Skryté
poplatky

zobrazeny před uskutečněním transakcí

Žádné skryté poplatky nebo provize
Přehledné
Poplatky

Obvykle manuální proces (není online)

Přímé zpracování (STP) od kotace k provedení

která je časově náročná
Často neefektivní, zahrnující několik
hovorů / emailů

Bezkonkurenční poplatky

Rychlé nastavení účtu

Postup procesu s každou fází,
Časově náročné
(pomalé)

Snížené náklady

Časově Úsporné
(Rychlé)

Doručení platby za 1h, 24h, 48h nebo okamžitě
mezi účty iBanFirst

IBAN účty pod názvem Vaší společnosti

Nekvalitní
služby

Obvykle neexistuje žádná online

a dostupné v 23 měnách

platforma pro firmy

100% online platforma a účet přizpůsobený

Kvalita služeb často závisí na objemech
transakcí klientů

Vysoce Kvalitní
Služby

vašim potřebám
Správci účtu a dealeři jsou obětaví
a vždy nápomocní
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Efektivní z hlediska nákladů: Příklad obchodní studie
Pro vysvětlení toho, jak pomáháme firmám dosáhnout mnohem vyšší efektivnosti
nákladů ve srovnání s jejich stávajícími bankovními poskytovateli - prostřednictvím
lepšího směnného kurzu a bez provizí ohledně měnových konverzí - máme příklad

Závěr
Společnost iBanFirst by ušetřila této firmě 6 408,40 Kč a 1 041,65 EUR. Samozřejmě,

této obchodní případové studie.

čím vyšší je objem měnových konverzí, plateb nebo převodů, tím výraznější jsou

Zde je registrovaná firma (příjmy ve výši 100 milionů dolarů). Společnost nám poskytla

USD) bude dosaženo celkové úspory ve výši 9 859,08 USD. Pro směnu BGN, za každou

úspory firmy s iBanFirst. Například pro každý zakoupený 1 milion GBP (zaplacený v

skutečné údaje - přesná data a přesné časy - o devizových transakcích, které pro

1 mld. BGN zaplacenou v eurech, ušetří firma 693,74 €.

ně banka zpracovala.
ZDARMA OSOBNÍ ANALÝZA

Podívali jsme se na tyto konkrétní datumy a časy a poskytli jsme vlastní směnné kurzy,
hodnoty a poplatky.

Abychom vám pomohli zjistit značné úspory nákladů, můžete požádat o bezplatnou
osobní analýzu služeb, založenou na vašich vlastních devizových potřebách.

Bankovní transakce společnosti vs. transakce iBanFirst
Datum/Čas

Měna k nákupu

13 .10.2017 / 11:39:08

Směnný kurz

Směnná hodnota

iBanFirst zisk

Poplatky

iBanFirst Úspory

Banka X

iBanFirst

Banka X

iBanFirst

ze směny

Banka X

iBanFirst

Úspory na Transakci

GBP 200,000.00

1.3527

1.3427

$270,531.80

$268,540.00

$1,991.80

$10.00

$0.00

$2,001.80

30.10.2017 / 05:56:48

GBP 150,000.00

1.3429

1.3328

$201,435.00

$199,920.00

$1,515.00

$10.00

$0.00

$1,525.00

20.11.2017 / 12:36:38

GBP 300,000.00

1.3444

1.3348

$403,311.60

$400,440.00

$2,871.60

$10.00

$0.00

$2,881.60

22.11.2017 / 11:23:07

BGN 507,000.00

1.9500

1.9525

€ 260,000.00

€ 259,667.09

€ 332.91

€ 18.47

€ 0.00

€ 351.38

19.12.2017 / 10:08:48

BGN 507,000.00

1.9500

1.9525

€ 260,000.00

€ 259,667.09

€ 332.91

€ 18.58

€ 0.00

€ 351.49

31.01.2018 / 10:48:16

BGN 487,500.00

1.9500

1.9525

€ 260,000.00

€ 249,679.89

€ 320.10

€ 18.68

€ 0.00

€ 338.78
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Platforma iBanFirst
Navržena pro snadnou navigaci klienta, vždy bezpečné, rychlé, zabezpečené a nákladově efektivní transakce.

1. Hlavní stránka
Celkový přehled vašeho účtu, včetně
zobrazení všech vašich účtů, transakcí,
historických devizových kurzů a zpráv
(aktuální a předchozí aktivity na účtu)
1

2. Účty
Podrobný seznam všech vašich
IBAN účtů
3. Platby
Zde provádíte konverze měny
a platby zároveň

2
3
4

5
6

4. Koupit / Prodat
Nakupujte/Prodávejte měny mezi
vlastními (interními) IBAN účty
5. Transakce
Přehled všech plateb, konverzí a
poplatků. Filtrování podle data, typu
a stavu
6. Příjemci
Seznam všech příjemců, které jste
přidali. Můžete také přidávat nové
příjemce
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Platforma iBanFirst
U nás jsou platby a poplatky vždy plně transparentní - a můžete směňovat měny a provádět platby současně.

Jednou z velkých výhod pro naše klienty s naší platformou,
je schopnost vidět použitou uzamčenou sazbu a celkové
poplatky před schválením transakce. To znamená, že klienti
vždy přesně vědí, jaké náklady lze očekávat u každé transakce.
Krok 1:
Chcete-li provádět současně konverzi a platbu v cizí měně,

1

vyberete: příjemce, účet k zůčtování, částku, rychlost doručení
a poplatky. Zadejte komunikaci s příjemcem (důvod pro platbu),
e-mailovou možnost upozornit příjemce, interní referenci (pouze
pro vás). Klikněte na tlačítko Další

2

Krok 2:
Zkontrolujete podrobnosti o platbách v cizí měně,
včetně naší použité sazby, která je vždy zablokována
na 10 sekund a poté se aktualizuje. Klikněte na tlačítko
Ověřit
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Vaše bezpečnost je naší prioritou
Přijímáme veškerá možná opatření k ochraně údajů našich klientů. Od zajištění, že finanční prostředky klientů jsou drženy odděleně od prostředků iBanFirst v nejlepší evropské
bance, k poskytujícímu výběru bezpečných autentizačních procesů, vedení nejlepších způsobů vytváření a udržování bezpečných hesel, děláme vše pro to, abychom zajistili, že
data klientů budou vždy v bezpečí.

Zabezpečené klienské prostředky

•

Bezpečné ověření online

Pouze klienti mají přístup ke svým finančním prostředkům. Společnost iBanFirst a

Účty našich klientů využívají silné ověřování pomocí technologií pro jednoúčelové a

ani její obchodní partneři nemohou nikdy a z jakéhokoliv důvodu dostat přístup

dvoufaktorové heslo (TOTP). Existují tři způsoby, jak mohou klienti bezpečně ověřovat

ke klientským prostředkům

přístup ke svým účtům:

•

Drženy na samostatných účtech od účtů iBanFirst

•

Fondy v přední evropské bance, která dlouhodobě i krátkodově dosahuje

1

Google Autentifikační aplikace
Ke stažení na

vysokých úvěrových ratingů od předních světových ratingových společností
•

Nemůžeme a nikdy nebudeme používat klientské finanční prostředky, ani je jinak

2

Naše bezplatná aplikace iBanFirst zahrnující dvoufaktorovou autentizační
technologii (TOTP)

využívat k dosažení zisku

Ke stažení na

•

Při mimořádně nepravděpodobné události naší platební neschopnosti Vás
ujišťujeme, že finanční prostředky klientů nelze nikdy použít pro splátku dluhů
partnerům či dodavatelům společnosti iBanFirst

3

YubiKey pokaždé vytvoří jednorázové bezpečné heslo
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Profesionální Úroveň

Akreditováni Národní Bankou Belgie

Naše vlastní čísla BIC a IBAN

Naše licence nám umožňuje poskytovat přeshraniční služby finančních plateb

Jsme jedinou platební institucí s licencí k vytvoření mezinárodních

ve všech zemích, které jsou členy Evropské unie.

identifikačních čísel bankovních účtů (IBAN) v 23 měnách.

Schválen jako člen systému SWIFT a SEPA

(Kód BIC) a kód SWIFT jsou přesnými způsoby, jak identifikovat jednotlivé banky
kdekoli na světě. IBAN jsou rozpoznány po celém světě a představují účinný
způsob, pro Vaše příjemce, jak identifikovat vaše platby.
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EU Licence a Směrnice, Otevřené Bankovnictví a Ochrana údajů
EU Licence

EU Směrnice: PSD2

Právní funkce platební instituce v Evropské unii (EU) - finanční legislativní termín

PSD1 byla revidována v roce 2015 jako Směrnice o Platebních Službách 2 (PSD2).

pro organizaci poskytující finanční služby - banku nebo jakýkoli jiný typ finančního

Její pravidla se uplatnila (vstoupila do právního účinku) v EU od 13. ledna 2018 a jejími

poskytovatele – musí požádat o licenci a musí jí být uděleno povolení národním

cíli jsou:

bankovním orgánem (NBA) země, ve které má společnost sídlo. Druh udělené
licence závisí na typu instituce a jejích službách, a proto mohou být stanovena
ustanovení NBA, např. Požadovat, aby instituce měla počáteční kapitál, pokud
rozšiřuje úvěr nebo využívá prostředky klientů.
Společnost iBanFirst je licencována národní bankou Belgie jako instituce

•

Přispět k integrovanějšímu a účinnějšímu evropskému platebnímu trhu

•

Zlepšit podmínky pro poskytovatele platebních služeb, včetně nových hráčů
(například iBanFirst)

•

Zajistit bezpečnější platby

•

Ochrana spotřebitele.

platebních služeb v rámci EU a stejně jako váš stávající bankovní poskytovatel jsme
plně v souladu se všemi právními předpisy a směrnicemi EU o financích a datech.

EU Legislativa: směrnice PSD1
V roce 2007 zveřejnila Evropská unie (EU) legislativu (Směrnice o Platebních Službách,
PSD1), která vytváří právní základ pro jednotný trh EU pro platby. Jeho cílem
bylo “vytvořit bezpečnější a inovativní platební služby v celé EU. Cílem bylo učinit
přeshraniční platby jednoduché, efektivní a bezpečné jako “vnitrostátní” platby
v rámci členských států “(Evropská komise - Skutečnost - směrnice o platebních

Otevřené bankovnictví a ochrana dat
V rámci těchto právních předpisů jsou instituce v EU povinny dát jednotlivcům a
společnostem větší kontrolu nad svými finančními údaji: “předkládat”údaje svých
klientů třetím stranám, pod podmínkoum, že klient dá nejprve k tomuto přístupu
souhlas (Tedy termín “Open Banking”). Existuje také obecné nařízení EU o Ochraně
Osobních Údajů (GDPR) platné od 25. května 2018, které má chránit všechny občany
EU v otázce ochrany osobních dat a požaduje, aby organizace v celé EU dodržovat
právní předpisy.

službách, Brusel 12. ledna 2018).

cz.ibanfirst.com | Better Banking. Better Business. | Licensována národní bankou Belgie | +42 0228 882 200 | +32 2808 0966 | hello@ibanfirst.com

13

17

Uznané Ocenění od Finančního Průmyslu
2017 FINTECH100 Vedoucí Globální
Fintech Inovátoři

Finanční Inovace (2017)

Vůdci Finančních Ocenění (2017)

Ocenění: Uznáni jako jedna z 50 nejlepších Fintech

Ocenění: Zvoleni mezi vybranou skupinu inovativních

Ocenění: Dosažené vyznamenání v kategorii finančního

hvězd zítřka.

firem v červnu 2017.

oddělení: finance, pojišťovnictví a správa aktiv.

Více o Ocenění (Na stránce 79)

Více o Ocenění

Více o Ocenění

Fintech 100 oslavuje špičkové společnosti v odvětví

Od svého založení v roce 2007 finanční inovace uznala

Les Trophées Leaders de la Finance odměňuje nejlepší

finančních technologií: 50 nejvýznamnějších hráčů

a udělila ocenění pro více než 400 inovativních projektů

dovednosti a finanční postupy kanceláří nebo podniků,

vytvářejících změny v rámci finančních služeb a

v oblasti financí.

na základě posouzení odborníků z oboru a novinářů

50 z nově vznikajících fintech hvězd zítřka. Nabízí

Décideurs Stratégie Finance Droit.

hloubkový pohled na nejvíce vzrušující začínající
podniky a organizace, které využívají technologie k
revoluci v oboru. Vyhlášení je společným úsilím mezi
společností H2 Ventures a KPMG.
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Jak Otevřít Účet

Formulář žádosti

1

Kliknutím sem stáhnete formulář. Formulář musíte vyplnit
jako součást procesu přihlášení

Doklad(y) totožnosti osoby / osob podepsaných na smlouvě
Každý doklad totožnosti musí obsahovat podpis dané osoby.
Upozorňujeme, že osoba / osoby podepsané na smlouvě, musí
být schopni zastupovat společnost, v opačném případě budeme
vyžadovat delegování pravomocí a identifikační číslo (čísla)
příslušných osob, spolu s občanským průkazem uživatelů účtu.

Stanovy společnosti a doklad o společnosti, vlastnící více
než 25% této společnosti nebo mateřské společnosti

Formulář žádosti musí být podepsán a datován právním
zástupcem, který uvede podíly společnosti, a podrobně
uvede všechny společnosti a fyzické osoby, které vlastní
v organizačním plánu společnosti ve výši více než 25%
(organizační schéma / struktura společnosti)

Vyžadujeme bankovní údaje vaší společnosti.
Váš první převod k nám musí být zaslán z té samé banky
Doklady totožnosti jakéhokoli majitele nebo majitelů,

jako v údajích, které nám poskytnete. Banka musí být

kteří ovládají více než 25% společnosti

úvěrová instituce v rámci Evropského hospodářského
prostoru, rovnocenná jurisdikci nebo zemi, v níž je vaše
společnost založena

Doklad o založení společnosti a doklad o společnosti,
vlastnící více než 25% této společnosti nebo mateřské
společnosti

Důležité
Klikněte zde pro podrobné informace o požadovaných
dokumentech. V případě potřeby může naše Compliance
oddělení požádat o další dokumenty
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Směr iBanFirst

Díky iBanFirst firmy šetří čas, peníze
a zakusí bankovnictví jako vynikající
služby.
Pierre-Antoine Dusoulier
CEO & Zakladatel | iBanFirst

Rychlé. Bezkonkurenční. Efektivní.
Bezpečné

Žádné skryté poplatky
EU Licencováni a regulováni

Kurzy v reálném čase
Více měnových IBAN účtů
dostupných v 23 měnách

V souladu se všemi směrnicemi EU
o financích a datech
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Kontaktujte Nás
Telefonicky, E-mailem, Demo Účet Zdarma, Požadavek Osobní Analýzy

Ať máte otázky nebo byste chtěli získat více informací,
rádi vám pomůžeme způsobem, který upřednostňujete:
telefonicky, osobně, e-mailem nebo online. Zde můžete také
kliknutím nastavit bezplatný demo účet a / nebo zažádat o

Better Banking. Better Business.

bezplatnou osobní analýzu

hello@ibanfirst.com

iBanFirst Brusel (HQ)
350 Av. Louise, 1050 Brusel
+32 2808 0966

+42 0228 882 200

cz.ibanfirst.com
Bezplatná Osobní Analýza

OTEVŘETE ZDARMA DEMO ÚČET
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