
Els teus cobraments  
a distància 
en només un clic

M
or

a 
Ba

nc
 G

ru
p,

 S
A.

 R
eg

ist
re

 A
FA

: E
B0

6/
95

.



Ara més que mai, la venda online de productes i serveis pot ser una important font 
d’ingressos per al petit i mitjà comerç. MoraBanc t’ofereix una plataforma de cobraments  

fàcil, ràpida i segura per poder vendre i cobrar a distància i que res no t’aturi.

Amb el comerç online, el teu negoci no s’atura.

• Sense instal·lació tècnica 

• Sense necessitat de tenir venda online 
integrada a la teva web

• Fàcil d’utilitzar per al client i per al comerç

El mètode de  
cobrament més senzill



Un sistema de cobrament segur i fiable, 
per a tu i per als teus clients. Paymail 
incorpora Tecnologia 3D Secure (Verified by 
VISA & MasterCard SecureCode) per assegurar  
la màxima protecció contra el frau.

Una manera fàcil i ràpida de realitzar els 
cobraments. El teus clients podran abonar 
la factura des del seu ordinador, mòbil o 
tauleta, de manera ràpida i senzilla. I tu rebràs 
l’abonament en els terminis habituals de 
compres en TPV Virtual.

Una eina personalitzable. Incorpora  
el teu logotip a la plataforma per personalitzar 
el servei.

Una plataforma  
amb múltiples beneficis



El client fa 
la comanda 
per telèfon 

 o WhatsApp.

El sistema sol·licita 
l’autorització del  

cobrament i envia una 
notificació online al 

comerç conforme s’ha  
efectuat el pagament.

L’ordre de 
pagament s’envia 

al client per correu 
electrònic, SMS 

o WhatsApp.

Per abonar-la, el client 
només ha de fer clic  

a l’enllaç adjunt i intro-
duir la seva targeta de 
crèdit a la plataforma  

de pagament.

Amb Paymail de MoraBanc 
vendre a distància és molt senzill



www.morabancpaymail.ad

Pots personalitzar les factures amb el teu logotip, les teves 
dades i l’idioma de la comunicació.

Disposaràs d’un llistat amb tots els teus clients i els seu 
historial de compres.

Genera ràpidament noves factures completes o simplificades. 
També podràs reenviar factures existents. 

Accedeix a informació sempre actualitzada de les darreres 
factures emeses i les factures pendents de cobrament.

Disposaràs d’una plataforma web pràctica  
i intuïtiva per gestionar els teus cobraments



Incorporar 
Paymail  
al teu negoci 
és molt fàcil

Només necessites:

 Disposar d’un número de comerç

 Tenir una pàgina web o un perfil comercial 
 a les xarxes socials (Facebook o Instagram) 

Un cop sol·licitat el servei, et donarem 
d’alta amb un nom d’usuari i contrasenya  
i ja podràs accedir al servei a través de

Sense instal·lació

Sense complicacions

www.morabancpaymail.ad



Encara  
tens dubtes?  
Pregunta als 
nostres gestors!

Puc vincular el Paymail al meu programa de comptabilitat?

No, aquesta plataforma no permet vincular-se a la 
comptabilitat. Recomanem utilitzar la mateixa numeració 
a les factures (comptablement i al programa Paymail)  
per facilitar-ne el control i seguiment.

S’ha de signar un contracte?

Sí, cal signar el contracte de TPV-Virtual.

Hi ha permanència?

No, no es demana cap permanència 
per fer servir Paymail.

Quants dies es triga per a l’alta del servei?

En el termini màxim d’una setmana, el producte 
pot estar operatiu.



Estem al teu costat  
perquè el teu negoci  
continuï creixent

morabanc.ad
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