Е- трговија преку УНИБанка
1)
Податоци кои низ документи треба да ги приложи трговецот
доколку е заинтересиран за е-трговија преку УНИБанка:
•
•

Company profile
Business plan за Интернет продажното место за минимум 1 година
(бонитет на фирмата, пазар на набавка и пазар на продажба,
организациони аспекти на проектот – вработени, одговорности,
финансиска анализа т.е cost-benefit анализа, извори на финансирање,
приходи и расходи; пазарно-финансиска оценка на проектотконкуренција, пазарно учество; специфицирани производи кои ќе се
продаваат, начин на испорака, начин на рекламација, планиран обем на
промет, диапазон на цени на производите кои ќе ги продава...)

Дополнително по барање на Банката ( Тековна состојба од Централен
регистар, ЗП образец од Централен регистар, Даночна регистрација (ЕДБ), Финансиски
извештаи за последните два периоди, Даночен биланс, Заклучен лист со последна дата,
Опис на побарувањата и обврските, Попис на основните средства, Картица на денарски
и девизен промет, Потврда од суд за постоење или непостоење на стечајна постапка /
ликвидација )

2)

Прашалник за Web site-от:

1. Адреса на web-site-от?:.............................................................
2. Кој ја направил web страната и каде е хостирана?..................................................

3) Минимум барања кои Web site-от задолжително треба да ги
исполнува доколку почне со е-трговија:
1. Shopping Card-Koшничка
2. SSL Sertifikat- secure socket layer
3. Data Base за сите пријавени кои ја користеле кошничката и се регистрирале за
купување
4. Privacy Policy
5. Refund Policy
6. Shipping Policy (за колку дена ќе биде испорачана стоката, како ќе биде
испорачана на пр: DHL и сл.)

4)

Минимум барања за data base на трговецот:

A). Податоци за и околу порачката (order):
Количината, број на парчиња – QTU
Производ/услуга – Item
Опис на порачката – (Merchandise Description)
Износ/цена – Amount in MKD
Order confirmation:
Order ID:
Data/time of order:

Б). Податоци за и околу клиентот (Purchaser) и трансакцијата:

Full cardholder name:
Adrress:
e-mail address:
phone number:
IP address:
Cardholder country:
IP address country:
Date/time of transaction:
Bill to:
Ship to:
Date/time of delivery:

Data base-та да архивира податоци минимум 12 месеци од датумот на
порачка.
4) Технички барања/податоци кои се потребни Web site-от на
трговецот да ги препрати до cPay страната:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5)

Името на site-от на CaSys преку кој се извршува плаќањето –
информација за пренасочувањето од site-от на трговецот на site-от на
CaSys
Износ на трансакцијата во денари без децимални сепаратори пр.
1.000,00 ден = 100000
Број за идентификација на трговецот кој ќе го добиете од наша
страна и кој е единствен за секој трговец
Име на трговецот – име со кое ќе бидете дефинирани во системот на
CaSys
Валута со кое е направено плаќањето. Во случајов секогаш ќе биде
MKD.
Опис на порачката – оваа информација ја пополнува или самиот
купувач на страната на трговецот или е претходно e пополнета од
страна на трговецот
Број на порачката – оваа информација ја пополнува трговецот и
претставува единствен идентификатор на порачката во системот на
трговецот
Параметар за успешно извршена трансакција – CaSys ја доставува
оваа информација до site-от на трговецот
Параметар за неуспешно извршена трансакција – CaSys ја доставува
оваа информација до site-от на трговецот

Провизии и надоместоци кон банката

Провизии и надоместоци банката ги утврдува кај секој трговец одделно
6) Неопходна документација за отварање на ПОС терминалот по
договарање на условите
•

Барање за инсталирање на Виртуелен ПОС терминал (Документ на
Банката и истиот го пополнува клентот - во прилог )

