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Ügyfeleink véleménye
Mi törődünk az ügyfeleink véleményével.

Az iBanFirst segítségével a fő üzleti
tevékenységünkre koncentrálhatunk,
és megspórolhatjuk a nemzetközi
kifizetésekre fordított időt.
Erik Couwels
Optima Networks Vezérigazgatója

A fizetés egyszerűen elvégezhető, mint
egy barátnak történő átutalás esetén,
és csak elektronikus aláírás szükséges.

Nagyon
örülünk
az
iBanFirst
szolgáltatásainak, különösen azért,
mert
elősegítik,
hogy
start-up
cégként gyorsan fejlleszteni tudjuk
működésünket
és
eljárásainkat.
Lehetővé teszik számunkra, hogy
manuálisan
kezeljünk
bizonyos
funkciókat, miközben automatizálni és
javítani tudjuk ezeket, a növekedésünk
aranyában.
Martin Lund
RSVP Alapítója

Rudy Achache
Bensimon Vezérigazgatója
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Bemutatkozás
Megértjük
Megértjük,

hogy

hosszú

távú,

megbízható

kapcsolata

van

a

jelenlegi

bankszolgáltatójával. Tiszteletben tartjuk ezt, ezért nem kérjük, hogy ezt feladja.
De

azt

javasoljuk,

hogy

a

vállalatok

három

kérdést

vizsgáljanak

a

cégének

jelentős

költségmegtakarítást

elérni

meg

ezeken

Végső soron a vállalatok hátrányba kerülnek, mert túl sokba kerülnek a
devizapiaci szolgáltatások.

a devizaátváltásukról, a kifizetésekről és az átutalásokról:
1. Segítene-e

•

a

tranzakciókon?

Mi segítunk a vállalatoknak
Az iBanFirst díjnyertes megoldást kínál, amelyet kifejezetten a vállalatok számára
nyújtunk: egy egyszerű, költséghatékony és biztonságos platform az összes deviza
tranzakcióhoz, ki- és beifizetéshez az IBAN számlák használatával.

2. Szeretné tudni a pontos átváltási árfolyamot és a teljes költségeket, mielőtt
elfogadja a tranzakciót?

Ha az Ön cége évente több mint 100 000 EUR értékű deviza tranzakciót pénznemváltást bonyolít le, akkor az Ön számlanyitása és kezelése ingyenes.

3. Szeretne online szabadságot ezekre a tranzakciókra bárhol és bármikor?
Ha igennel válaszol egy vagy több kérdésre, mi segíthetünk Önnek.

A költségek irányítása - időt és energiát takarít meg
Mint pénzügyi döntéshozók, mi tudjuk, hogy Önnek széles körű felelőssége van

Ha igennel válaszol egy vagy több kérdésre, mi segíthetünk Önnek.

költségellenőrzés területén, a bevételek és a magasabb haszonkulcsok biztosítása

Az iBanFirst azért létezik, mert kutatási és ügyfél-visszajelzései megerősítik, hogy

érdekében.

- bár a bankok nélkülözhetetlen szolgáltatásokat nyújtanak - sajnálatos módon a
devizatátváltással kapcsolatos szolgáltatások díjait nem teszik átláthatóvá és nem

Ugyanígy a pénzügyi adminisztrációra fordított időnek és erőfeszítésnek hatékonyan

kínálnak gyors és költséghatékony szolgáltatást az ügyfeleknek. Azt állapítottuk meg,

kell segítenie a vállalat folyamatos növekedését. Ezért az ügyfeleleink platformja

hogy jellemzően a globális és a nemzeti bankok:

nem csak 100%-ban online az Ön biztonságos és pontos elektronikus tranzakcióinak

•

Szolgáltatásai időigényesek, bonyolultak és nem hatékonyak.

•

Többe kerülnek a vállalatoknak, mert sok bank csak napi rögzített
devizaárfolyamot kínál, nem pedig a valós idejű piaci árfolyamot.

•

lebonyolítása érdekében, de a saját számlamenedzsere beszél az Ön nyelvén is.
Ügyféldíjak és használati feltételek
Ügyféldíjaink

és

használati

feltételeink

érthetőek,

versenyképesek

költséghatékonyak.

Még ha nem is kerülnek többe, a változó díjszabás magas marad, és következetlenül
alkalmazzák ezt. Emellett gyakran vannak rejtett díjai is a tranzakciónak.
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és

Bemutatkozás

Az valódi IBAN-számlák előnyei a vállalat számára
Saját vállalata számára egyedi IBAN-számlát hozhat létre.
Végezze el a devizaátváltást és kifizetéseit több IBAN számláról.
23+ pénznemben nyithat IBAN számlát mindenféle extra költség nélkül.
A platform személyre szabott, hogy megfeleljen az egyéni ügyfelek speciális
deviza igényeinek - a preferált devizapárok / tranzakciók szerint.

Fontos, hogy elkülönítjük az ügyfeleink pénzét a miénktől, és egy vezető európai
banki intézményben helyezzük el azt, amely rövid és hosszú távon egyaránt magas
hitelminősítéseket kap. Csak az ügyfelek férhetnek hozzá pénzükhöz.

A tájékoztató
Itt megtalálja az ügyfelek számára nyújtott előnyöket és különbségeket. Reméljük,
Ön is úgy gondolja, hogy módszereink költséghatékonyak , melyeket érdemes

Minden egyes ügyfél számára egyedi díjszabás, a lebonyolított forgalom
alapján.
Az IBAN biztosítja a nagyobb tranzakciók hatékonyságát: ez a nemzetközileg
elfogadott rendszer a bankszámlák nemzetközi, határokon túl történő
azonosítására, amely csökkenti a transzkripciós hibák kockázatát.

megfontolni, hogy nagyobb pénzügyi hatékonyságot erdményezzen cége számára.
Azért vagyunk itt, hogy segítsünk, akár személyesen, telefonon vagy e-mailben.

Fejlett biztonsági rendszer és a pénzátutalás gyorsítása.

Biztonságos és kompatibilis
Mivel a kiberbiztonság és a pénzügyi kockázatok mindig jelen vannak, a létfontosságú
pénzügyi és adatbiztonságra vonatkozó uniós jogszabályoknak meg kell felelnünk.
Csakúgy, mint

a meglévő szolgáltatója: mi is engedélyezett és szabályozott

pénzügyi szolgáltató vagyunk. A Belga Nemzeti Bank által biztosított pénzügyi

Emmanouil Manolis Lemonakis

intézmény engedélyünk teljesíti az összes uniós irányelv követelményeit.

Nemzetközi Értékesítési Vezető
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Kevesebb erőfeszítés és idő. Mindig költséghatékony megoldás.

iBanFirst folyamat: 2 perc

Banki folyamat: 24-48 óra
1. Lépés

1

Kapcsolatba lépés bankjával, vagy bejelentkezés az online

1

platformon

2. Lépés

2
LOG

3

Bankja bejegyzi tranzakciós szándékát. Nem fogja előre tudni,

Bankja átváltja a pénznemét a napi (napi fix) árfolyamon, és
felszámol Önnek egy extra átváltási díjat.

Bejelentkezés a platformra, kívánt devizanem kiválasztása,
kedvezményezett beállítása

2

hogy a művelethez milyen devizaárfolyamot alkalmaznak

3. Lépés

1. Lépés

2. Lépés
Árjegyzés lekérése: a fizetési érvényesítés előtt elérheti a valós
idejű devizaárfolyamokat teljes átláthatósággal

3

3. Lépés
Árjegyzés elfogadását követően tranzakcióját azonnal
feldolgozzuk, minden további díjak és késedelem nélkül

(Ami folyamatosan változik.)

4

5

4. Lépés
Teljesítik a megbízást

5. Lépés
24-48 órával később megkapja a kivonatot az alkalmazott
árfolyamról, de nem lesz külön rálátása a felszámolt díjakra
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Versenyképes, átlatható költségek, 100% online és gyors

Hagyományos bankok

A mi megoldásunk
Valós idejű piaci árak és versenyképes iBanFirst
alkalmazott árfolyam a következetes legjobb

Időről időre változó díjszabás

árképzés biztosítása érdekében

Általában a költségek és díjak nem átláthatóak
Rejtett díjak
és költségek

a tranzakcó végrehajtása előtt

Átlátható díjak
és költségek

Általában manuális tranzakció

Időigényes
(Lassú)

Alacsony költség
Versenyképes díjszabás

Gyors számla létrehozás

Fázisokból álló folyamat, melynek minden

Azonnal végrehajtott feldolgozás, az árfolyam

fázisa időigényes

kérvényezésétől a végrehajtásig

Gyakran nem hatékony, több lépésből áll,
hívásokkal / e-mailekkel

Időmegtakarítás
(gyors)

100% online platform és számla az Ön

a vállalatok számára
A szolgáltatások minősége gyakran függ
az ügyfél forgalmától

Fizetés végrehajtása 1ó, 24ó, 48ó alatt vagy
azonnali átutalás az iBanFirst számlák között

IBAN számlák 23+ pénznemben érhetők el

Általában nincs online platform

Gyenge
szolgáltatásminőség

Nincsenek rejtett díjak és költségek

igényeinek megfelelően
Kiváló minőségű
szolgáltatás

A számlamenedzserek és dealerek elkötelezettek
és mindig segítőkészek
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Költséghatékony: Esettanulmány
Annak

szemléltetésére,

hogy

miként

segítjük

a

vállalatokat

a

meglévő

bankszolgáltatókhoz képest sokkal jobb költséghatékonyság eléréséhez - jobb

Következtetés

árfolyamon és devizaátváltási jutalék nélkül – bemutatunk egy esettanulmányt.

Az iBanFirsttel a cég 6,408,40 dollárt és 1,041,65 eurót takaríthatott volna meg.

Adott egy regisztrált, jegyzett vállalkozás (100 millió dolláros bevétel). A cég valós

annál nagyobb a vállalat megtakarítása az iBanFirstnél. Például minden megvásárolt

Természetesen minél nagyobbak a devizaátváltások, kifizetések vagy átutalások,

adatokat szolgáltatott - pontos dátumokat és pontos idõpontot - azokról a
devizaügyletekrõl, amelyeket a bank feldolgozott számukra.

(dollárban kifizetett) 1 millió fontot elérve összesen 9 859,08 dolláros megtakarítást
érhet el. A BGN konverzióért minden euróban fizetett 1 millió BGN után a vállalat
693,74 eurót takarítana meg.

Összehasonlítottuk az alkalmazott árfolyamot a saját árfolyamunkkal és díjainkkal az
adott értéknapokon.

INGYENES SZEMÉLYES AJÁNLAT
Az iBanFirst segítségével a költségmegtakarítások felkutatásához ingyenes ajánlatot
kérhet a szolgáltatásainkra a saját deviza igényeire alapozva.

A vállalat banki tranzakciói vs iBanFirst tranzakciók
Árfolyam

Átváltási érték

Díjak

Az iBanFirsttel elért megtakarítás

pénzneme

Bank X

iBanFirst

Bank X

iBanFirst

iBanFirst
Átváltási
megtakarítás

13 .10.2017 / 11:39:08

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

Dátum/Idő

Vásárlás

Bank X

iBanFirst

Megtakarítás
tranzakciókként
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iBanFirst Platform
Az egyszerű ügyfél navigációhoz és mindig biztonságos, gyors és költséghatékony tranzakciókhoz tervezve.

1. Áttekintő
A számla teljes áttekintése, beleértve
az összes számlájának, tranzakcióinak,
devizaárfolyamoknak és üzeneteknek
a megtekintését (aktuális és korábbi
számla tevékenységek)

1
2

2. Számlák
Az IBAN számlák részletes listája
3. Átutalás
Itt történik a devizák átváltása és az
átutalások elindítása

3
4

5
6

4. Vásárlás / Eladás - Devizaváltás
Deviza vásárlása / eladása saját
(belső) IBAN számlái között
5. Tranzakciók
Az összes átutalás, devizaátváltás és
díj összegzése. Szűrje dátum, típus és
állapot szerint
6. Kedvezményezettek
Az összes hozzáadott
kedvezményezett listája itt található. Új
kedvezményezetteket is itt adhat hozzá
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iBanFirst Platform
Velünk a kifizetési folyamat és a díjak mindig teljesen átláthatóak - devizákat konvertálhat és elindithatja a kifizetést egyszerre.

A platform egyik nagyszerű ügyfélelőnye az, hogy látni lehet
az alkalmazott átváltási rátát és a teljes díjat az ügylet
jóváhagyása előtt. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek mindig
pontosan tudják, hogy milyen költségek várhatók minden
tranzakcióra, minden alkalommal.
1. Lépés

1

Egyidejű devizaátváltás és kifizetés esetén válassza ki a
kedvezményezettet, számláját a terheléshez, az összeget,
a teljesítési időt és a végrehajtás gyorsaságát. Adja meg a
fizetés okát a kedvezményezettnek, e-mail opciót választhat
a kedvezményezett értesítéséhez, belső referenciát adhat a
fizetéshez (csak Ön számára). Kattintson a Következő gombra

2

2. Lépés
Vizsgálja felül a devizaátváltás és kifizetés részleteit,
beleértve az alkalmazott átváltási árfolyamot, amelyet
frissítés előtt 10 másodpercig garantálunk. Kattintson az
Érvényesít gombra
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Az Ön biztonsága elsődleges számunkra
Minden lehetséges óvintézkedést megteszünk ügyfeleink adatainak védelme érdekében. Kezdve azzal, hogy az ügyfelek pénzét az iBanFirst az egyik top tier európai bankban
elkülönítve tartja. Megteremtjük a biztonságos hitelesítési folyamatok választékát, segítjük ügyfeleinket a biztonságos jelszavak létrehozásának és karbantartásának
folyamatában. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ügyfelek adatai mindig biztonságban legyenek.

Biztonságos ügyféltőke

•

Biztonságos online hitelesítés

Csak az ügyfelek férhetnek hozzá pénzükhöz. Az iBanFirst vagy üzleti partnerei

Ügyfeleink számlái az egyszer használatos és a kétfunkciós jelszó (TOTP) technológiák

semmilyen körülmények között sem férhetnek hozzá az ügyfelek pénzéhez.

erős hitelesítését élvezik. Az ügyfelek háromféleképpen tudják hitelesen hitelesíteni
számlájukhoz való hozzáférést:

•

Az iBanFirst külön számláján tartja az ügyfelek pénzét

•

Cégünk az ügyfelek pénzét egy vezető európai bankban tartja, amely

1

Google Hitelesítő

következetesen rövid és hosszú távon magas hitelminősítéseket ér el a világ

Töltse le az

-ről

vezető minősítő vállalataitól
•

Soha és semmilyen körülmények között nem használjuk fel a kliensek pénzét

2

-ból

Az ingyenes iBanFirst okostelefon-alkalmazásunk, amely kétfaktoros
hitelesítési technológiát (TOTP) tesz lehetővé

és profitját

Töltse le az

•

-ről

A fizetésképtelenségünk rendkívül valószínűtlen, de ebben az esetben is biztosítjuk
Önt, hogy az ügyféltőke soha nem használható fel az iBanFirst partnereinek vagy
beszállítóinak kifizetésére

3

-ból

A YubiKey minden alkalommal egyszer használatos, biztonságos jelszót
hoz létre
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Szakmai státusz

A Belga Nemzeti Bank által akkreditált

Saját BIC és IBAN számok

Engedélyünk lehetővé teszi számunkra, hogy határon átnyúló szolgáltatásokat

Mi vagyunk az egyetlen jegyzett fizetési szolgáltató intézmény, amely 23

nyújtsunk pénzügyi kifizetésekre az összes olyan ország számára, amely az

pénznemben rendelkezik nemzetközi bankszámla azonosító számok (IBAN)

Európai Unió tagjai.

létrehozásának engedélyével.

SWIFT és a SEPA azonosítható

(A Bank azonosító kódja (BIC) és a SWIFT kód pontos módja annak, hogy az
egyes bankokat bárhol a világon felismerhessük. Az IBAN-okat világszerte
elismerik, és hatékony módja annak, hogy a kedvezményezett azonosítsa a
kifizetéseket.)
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EU engedély és irányelvek, nyílt banki tevékenység és adatvédelem
EU engedély

EU jogszabályok: PSD2 irányelv

Az Európai Unióban (EU), hogy jogosult pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézményként

A PSD1-t 2015-ben felülvizsgálták, a 2. Fizetési Szolgáltatásokról Szóló Irányelv

működhessen egy szervezet - bank vagy más típusú pénzügyi szolgáltató –

(PSD2) váltotta fel. Szabályai 2018. január 13-tól (hatályba léptek) az EU-ban, és

müködési engedélyt kell kapni attól a nemzeti banki hatóságtól (NBA), amely a

célja az volt, hogy:

vállalat székhelyén müködik. Az odaítélt engedély típusa az intézmény típusától
és szolgáltatásaitól függ, ezért az NBA előírásai meghatározzák az intézmény
működését, például előírva az intézménynek a kezdeti tőkekövetelményt, hogy
kiterjesztheti-e a hiteleket, vagy felhasználhatja-e az ügyfélek pénzeszközeit.
Az iBanFirst az EU-ban fizetési szolgáltató intézményként működik a Belga Nemzeti

•

Hozzájáruljon egy integráltabb és hatékonyabb európai fizetési piachoz

•

A pénzforgalmi szolgáltatók egyenlő versenyfeltételeinek javítása, beleértve
az új szereplőket (például az iBanFirstöt)

•

Biztosítsa az átutalások biztonságosabbá tételét

•

Védje a fogyasztókat

Bank által, és éppúgy, mint a meglévő bankszolgáltatója, teljes mértékben
megfelel az összes uniós pénzügyi és adatvédelmi jogszabály előírásának.

EU jogszabályok: PSD1 irányelv
2007-ben az Európai Unió (EU) közzétette a jogszabályt (Fizetési Szolgáltatásokról
Szóló Irányelv, PSD1) annak érdekében, hogy jogi alapot teremtsen az egységes
európai fizetési piac számára. Ennek célja “biztonságosabb és innovatívabb fizetési
szolgáltatások létrehozása az egész EU-ban. Továbbá, hogy a határokon átnyúló
fizetéseket könnyebbé, hatékonyabbá és biztonságossá tegye, olyanná mint egy

Nyílt banki tevékenység és Adatvédelem
E jogszabályok részeként az EU intézményei kötelesek nagyobb pénzügyi felügyeletet
nyújtani magánszemélyeknek és vállalatoknak: ügyfeleik adatait “harmadik
személyeknek” kötelesek megnyitni, feltéve, hogy az ügyfelek először hozzájárultak
az ilyen jellegű hozzáféréshez.(Innen az “Open Banking” kifejezés.) A 2018. május 25től hatályos EU Általános Adatvédelmi Szabályzat (GDPR) célja, hogy megvédje és
felhatalmazza az uniós állampolgárokat az adatvédelemre, és előírja az EU-n belüli
szervezetek számára, hogy megfeleljenek a jogszabályok előírásainak.

tagállamon belüli átutalást (Európai Bizottság - Fizetési szolgáltatásokról szóló
irányelv, Brüsszel, 2018. január 12.).
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Díjazott elismerés a pénzügyi szférától
2017 A FINTECH100 Vezető globális
innovatív fejlesztők díja

Finance innovation (2017)

The leaders of finance awards (2017)

Kategória nyertes:

Kategória nyertes:

Kategória nyertes:

A holnap 50 legjobb Fintech csillagának egyike.

Az innovatív vállalatok egyik kiválasztottja 2017

Elért Megkülönböztetés a pénzügyi szektorban:

júniusában.

Pénzügy, Biztosítás és Eszközkezelés kategóriában.

A Díjról (a 79. oldalon)

A Díjról

A Díjról

A Fintech 100 a pénzügyi szektor csúcstechnológiás

A 2007-es létrehozása óta a Finance Innovation

Les Trophées Leaders de la Finance (The Leaders of

vállalatait ünnepli: 50-et a legjobb, a pénzügyi

több mint 400 innovatív projektet ismer el pénzügyi

Finance Awards) jutalmazzák a legjobb szakismeretet

szolgáltatásokon belül változást kiváltó játékost, és a

területen.

és pénzügyi gyakorlatokat, hivatalban vagy üzletben,

jövőben feltörekvő fintech csillagok közül 50-et.

amit az iparág szakemberei és a Décideurs Stratégie

Ez egy mélyebb elemzést jelent a legizgalmasabb

Finance Droit magazin újságírói ítélnek meg.

startupok

és

szervezetek

számára,

amelyek

kihasználják az ipar forradalmasító technológiáját. A
jelentés egy közös együttmüködés a H2 Ventures és a
KPMG között.
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A számlanyitás folyamata

A cég társasági szerződése szükséges illetve, ha a cég

1

Ügyfél jelentkezési lap

többségi tulajdonosa (min 25%) egy másik cég, ebben

Ide kattintva letöltheti a formanyomtatványt. A jelentkezési

az esetben a többségi tulajdonos cégnek a társasági

folyamat részeként teljesen ki kell töltenie az űrlapot

szerződésére is szükség van. Ha a cég egy cégcsoport
része, az anyavállalat társasági szerződése is szükséges.

A szerződés aláírójának / aláíróinak azonosítói
Az aláírónak / aláíróknak cégképviseleti joggal kell
rendelkeznie, egyéb esetben szükségünk van egy
meghatalmazásra, ami igazolja, hogy a cég ügyeiben
eljárhat. Valamit szükséges az aláírónak és az összes többi
felhasználónak a személyi azonosítója (személyi igazolvány/
útlevél) ,melynek tartalmaznia kell az egyén aláírását is.

Tulajdonosok és cégképviseletre jogosult személyek
azonosító okmánya(i), abban az esetben, ha a
vállalkozásban 25%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal
rendelkeznek

A cég alapító okirata szükséges (Cégalapító okirat)
illetve, ha a cég többségi tulajdonosa (min 25%) egy másik
cég, ebben az esetben a többségi tulajdonos cégnek
a cégalapító okiratára is szükség van. Ha a cég egy
cégcsoport része, az anyavállalat cégalapító okirata is
szükséges

Az ügyfél jelentkezési űrlapot cégképviseleti joggal
megbízott személynek kell aláírnia és kelteznie, amelyben
feltünteti és részletezi az összes olyan jogi és természetes
személyt, aki a társaság szervezeti felépítésében többségi
tulajdonos (több, mint 25%-ot meghaladó tulajdoni
hányaddal rendelkezik)

A vállalat banki adataira szükség van,
Az első átutalást abból a bankból kell indítania, melyről a
banki adatokat elküldte. A banknak az Európai Gazdasági
Térségen belüli hitelintézetnek, azzal egyenértékű
joghatóságnak, vagy cégének országában kell lennie.

Fontos:
Kattintson ide a dokumentumok követelményeire
vonatkozó részletes információkért.
Adott esetben Compliance részlegünk további
dokumentumokat kérhet
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Az iBanFirst módszer

Az iBanFirst segítségével a vállalatok
időt és pénzt takarítanak meg, és kiváló
banki szolgáltatást élvezhetnek.
Pierre-Antoine Dusoulier
Vezérigazgató és Alapító | iBanFirst

Gyors. Versenyképes. Hatékony.
Biztonságos

Nincsenek rejtett díjak vagy
költségek

Valós idejű piaci árfolyamok

EU engedélyezett és szabályozott

Többdevizás IBAN számlák
23+ elérhető devizában

Megfelel az összes pénzügyi és
adatvédelmi EU-irányelvnek
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Kapcsolat
Hívás, e-mail, ingyenes demó számla, ingyenes személyre szabott árajánlat

Akár kérdése van, akár több részletet szeretne, szívesen
segítünk Önnek abban, ahogyan azt Ön szeretné:
telefonon, személyesen, e-mailben vagy online. Kattintson
egy ingyenes demo számla beállításához és / vagy kérhet

Better Banking. Better Business.

egy ingyenes személyre szabott árajánlatot

hello@ibanfirst.com

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

+36 1 998 9299

hu.ibanfirst.com
Ingyenes Személyre Szabott Árajánlat
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