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Ratele pentru creditele Cetelem pot fi plătite prin PayPoint
Bucureşti, 11 septembrie 2013 – PayPoint România, principalul operator de plăţi în numerar şi
încărcare electronică prin puncte de retail şi Cetelem IFN, liderul de pe piaţa creditelor de
consum din România, anunţă semnarea unui parteneriat pentru servicii de colectare plăţi rate
credit. Astfel, ca urmare a acestui acord de colaborare, clienţii Cetelem IFN au acum posibilitatea să îşi
plătească în numerar ratele aferente creditelor contractate, în peste 7.300 de magazine partenere
PayPoint din întreaga ţară.
PayPoint oferă o soluţie simplă, sigură şi rapidă de plată a ratelor Cetelem IFN: clientul trebuie doar să
vină cu un document de plată Cetelem prevăzut cu cod de bare în cel mai apropiat magazin în care se
găseşte un terminal PayPoint; clientul achită în numerar valoarea ratei şi primeşte pe loc un exemplar al
chitanţei cu detaliile tranzacţiei (data plăţii, suma, etc). Operaţiunea este extrem de rapidă, reducând
astfel considerabil timpul alocat plăţii ratelor.
Mugur Dogariu, Managing Director PayPoint România, a declarat: „Suntem bucuroşi să anunţăm un
nou partener important, Cetelem. Prin acest acord de colaborare, punem la dispozitia clienţilor Cetelem
un sistem de plată comod, sigur şi de încredere, beneficii extrem de importante mai ales în domeniul
plăţilor efectuate pentru servicii financiare. Suntem convinşi că avantajele sistemului PayPoint vor fi
extrem de apreciate şi de clienţii Cetelem, pe care îi aşteptăm în magazinele partenere PayPoint pentru
efectuarea unei game extinse de plăţi.”
Olivier Floris, Director General Cetelem, a declarat „Cetelem IFN, lider pe piaţa creditelor de consum
în România, este prezentă în peste 280 de localităţi din întreaga ţară, prin reţele naţionale sau parteneri
locali şi cuprinde peste 3.000 de puncte de vânzare. Noul parteneriat cu PayPoint completează lista
soluţiilor de încasare a ratelor printr-un sistem rapid şi simplu, şi răspunde obiectivului nostru de creştere
permanentă a gradului de satisfacţie a clienţilor din portofoliu.”
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Despre PayPoint România
În România, PayPoint şi-a lansat oficial serviciul de plată a facturilor în numerar sub brand propriu în august 2008
şi şi-a extins portofoliul de clienţi prin semnarea de parteneriate cu o serie de companii din diferite sectoare. În
prezent, reţeaua punctelor de plată PayPoint numără peste 7.300 de terminale iar compania are încheiate
contracte cu 62 de clienţi importanţi din domeniul telecomunicaţiilor, al utilităţilor şi al serviciilor financiare, dintre
care 52 sunt contracte pentru servicii de colectare plăţi. Astfel: sectorul de plăţi pentru utilităţi – GDF SUEZ Energy
România, E.ON Gaz Distribuţie, E.ON Energie România, E.ON Moldova Distribuţie, Petrom Distribuţie Gaze,
Congaz, Enel Energie, Enel Energie Muntenia, Electrica Furnizare Transilvania Nord, Electrica Furnizare
Transilvania Sud, Electrica Furnizare Muntenia Nord, Apa Nova Bucureşti, ApaVital Iaşi, Aquatim, CEZ Vânzare,
Gaz Sud, Grup Dezvoltare Reţele, Wirom Gaz, Hargaz, Raja Constanţa, C.R.A.B., Apa Canal Ilfov, Compania de
Apa Buzau, Hidro Prahova, Apa Nova Ploieşti, Salubris Iaşi, Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa, SC Vital SA,
Nova ApaServ Botoşani, Apa Canal Sibiu; sectorul de telecomunicaţii şi comunicaţii prin cablu – Vodafone
România, Cosmote România, Orange România, Romtelecom, UPC România, Zapp, Akta TV, NextGen
Communications, Radiocom, RCS & RDS; Sectorul financiar-bancar – Allianz-Tiriac Asigurări, Citibank România,
EOS KSI România, Garanti Credite de Consum, Patria Credit, UniCredit Consumer Financing, Campion Broker
Asigurare, Top Factoring, Cetelem; sectorul cosmetică – Oriflame, Avon.
PayPoint oferă, de asemenea, servicii complete de încărcare electronică a cartelelor preplătite pentru toţi jucătorii
din industria de telefonie mobilă care furnizează acest tip de produs (Cosmote, Orange, Vodafone şi Zapp), precum
şi servicii de încărcare electronică pentru operatorii de telefonie fixă cu acces internaţional şi de Internet, printre
care se numără Nobel şi Worldtelecom (Number One). Pentru Focus Sat, PayPoint oferă servicii de eliberare de
vouchere cu coduri electronice pentru utilizatorii de servicii preplătite de tip DTH (Direct-To-Home).
Totodată, PayPoint oferă serviciile de transfer de bani Western Union pe propriile terminale, permiţând astfel
clienţilor să trimită sau să primească bani atât din afara ţării, cât şi de pe teritoriul României.
Comercianţii PayPoint oferă clienţilor lor şi posibilitatea de a schimba numerar în monedă electronică pentru a face
plăţi pe internet în mod sigur şi confortabil, prin semnarea unor parteneriate cu paysafecard şi Ukash®.

Despre Grupul PayPoint
PayPoint este un important operator internaţional de plăţi, oferind servicii cu valoare adăugată. Dintre sectoarele
acoperite se pot aminti: utilităţi, telecom, media, retail, transport, comerţ electronic, servicii financiare, gaming şi
sectorul public.
Compania procesează anual peste 739 milioane de tranzacţii în valoare de peste 14 miliarde de lire sterline pentru
peste 6.000 de clienţi - furnizori şi comercianţi. PayPoint plc este recunoscută pentru poziţia de lider în sistemele
de plăţi, pentru tehnologia avansată şi serviciile puse la dispoziţie consumatorilor.
Reţelele de comercianţi
Reţeaua PayPoint include peste 25.000 de terminale localizate în magazine din Regatul Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord (printre care se numără Co-op, Spar, McColls, Costcutter, Sainsbury’s Local, One Stop, Londis şi
mii de comercianţi independenţi). PayPoint România este prezent în peste 7.300 de locaţii la nivel naţional, oferind
servicii de plată a facturilor în numerar şi încărcare electronică. În Irlanda, serviciile PayPoint sunt prezente în
peste 500 de locaţii. Collect+ reprezintă un serviciu de colectare şi livrare a coletelor în magazinele de proximitate,
în parteneriat cu Yodel, în peste 5.250 locaţii PayPoint. Reţeaua de ATM-uri PayPoint include peste 2.800 de
terminale “LINK”, amplasate în magazine de proximitate din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.
E&m commerce
PayPoint.net este un serviciu de plată prin internet care oferă servicii securizate de plată pentru card-uri de credit şi
de debit pentru peste 5.500 de comercianţi ce operează cu 16 bănci importante din Regatul Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord, Europa şi America de Nord.
PayByPhone reprezintă unul dintre principalii furnizori internaţionali de servicii de colectare oferite companiilor din
domeniul parcării; consumatorii pot plăti sumele aferente parcării folosind telefonul mobil, cu ajutorul cardurilor de
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credit sau de debit.Serviciul este disponibil în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Franţa, Canada şi
Statele Unite ale Americii.

Despre Cetelem:
Cetelem este lider pe piaţa creditelor de consum în România, beneficiind de experienţa de 60 de ani a
BNP Paribas Personal Finance în Franţa. În afară de creditul de consum în magazine, Cetelem IFN
oferă clienţilor săi carduri de credit sub sigla MasterCard, credite auto, credite de nevoi personale cu
acordare prin telefon sau Internet şi asigurări.
Despre BNP Paribas Personal Finance
BNP Paribas Personal Finance este liderul pieţei creditelor de consum în Franţa şi în Europa, prin
intermediul activităţii de acordare a creditelor de consum şi credite imobiliare. Deţinută în proporţie de
100% de BNP Paribas Group, BNP Paribas Personal Finance are mai mult de 16.000 de angajaţi şi
operează în peste 20 de ţări.
Sub mărcile comerciale Cetelem, Findomestic sau AlphaCredit, compania oferă o întreagă gamă de
produse de creditare fie prin punctele de vânzare din magazine şi showroom-uri auto, fie direct către
consumatori, prin agenţii şi prin Internet. BNP Paribas Personal Finance are în ofertă şi asigurări sau
depozite pentru clienţii săi din Franţa şi din Italia. BNP Paribas Personal Finance a dezvoltat o strategie
legată de parteneriatele cu retaileri, magazine online şi instituţii financiare (bănci şi companii de
asigurări), bazate pe experienţa şi know-how-ul acumulate în oferirea de soluţii de creditare integrate şi
adaptate activităţii şi strategiei comerciale ale partenerilor. De asemenea este un jucător important în
domeniul creditării responsabile şi al educaţiei financiare.
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