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  פריקו קבוצת שרותי סל הרחבת :הנדון
 

 וניהול ביצוע לתכנון, בית בפריקו מצאו רבות חברות שנה. 40 -מ למעלה מזה הישראלי ההון בשוק פעילה פריקו קבוצת
 ולהשיא ליעל ללקוח המאפשר ייחודי שרות דולרים. מיליארדי של בהיקפים הינה פריקו פעילות שלהן. הפיננסיות החשיפות

 והמדדים. הריבית הגלם, חומרי המט"ח, בזירות ופעולותיו רווחיו את

 

 לציבור פתחנו אותם ,Gate Currency - שלנו התשלומים וזירת הדיגיטליים הארנקים פלטפורמת בדבר מעט להרחיב נבקש
 כרותה תהליך את לפשט מנת על )המרוצה(. לקוחותינו קהל על הננמ בקרוב כםלראות מקווים אנו ,2020 בשנת המקומי

 עוד; להרחיב אישית פגישה עימך לקבוע נשמח וכמובן, המלאה, התמונה לקבלת קצר הסבר ערכנו ,לשרות הצטרפותוה

 

 ? Gate Currency זה מה

 

 כזה ,מט"ח והעברות םתשלומי לניהול בטוחו יעיל פתרון להנגיש במטרה הוקמה Gate Currency התשלומים פלטפורמת
 ריותוהרגולט לדרישות הולם מענה ומתן שמירה תוך ומעסיקיהם, עובדים עסקים, של צרכיהם עבור נכון למענה המכוון
 ישראל. במדינת

 

 ומשם, בפלטפורמה, האישי לחשבונך העברה לבצע ת/עובד ו/או ה/מעסיק כעסק, ה/את תוכל ,Gate Currency באמצעות
 אמצעותב וכן לחו"ל, במט"ח ,תשלומים לצד ולהשקעה לספקים העברות לביצוע - ויעיל פשוט תשלומים מנגנון באמצעות

 כל ידך. על המועסקים עובדיםל ואף מקומיים לחשבונות ישירות תוהעבר לבצע י/תוכל – מס״ב קובץ של קליטה שילוב
 ישירות לפעול באפשרותך העובדים, לחשבון העברה לצורך אחת. סגורה במערכת מבוצעות הינן מבוצעותה הפעולות

 מרבית, ובזמינות מיותרת, עמלה ללא ,שקיםו מזומנים עם מיותרת התעסקות ללא ,ה/המעסיק של השירות יתימאפליקצ
 .מיותרות ועלויות הוצאות ללא ויעילות חסכון היממה, משעות שעה בכל

 

 המרה העברה, פעולות לבצע י/תוכל Gate Currency ב חשבונך לזכות שקלים העברת קליטת עם ,ה/מעסיק בהתאמה,
 הכל .חו"לב םלמשפחת הסלולרי הטלפון ממכשיר ישירות עברהוה מרהה לבצע וכלוי ידך, על ת/המועסק ת/העובד וטעינה.

 ,בבנק תורים ללא ,הביתמ לצאת מבלי זאת, כל ,בינלאומית עברהוב תיים(ותחר )בשערים המטבע המרת ביצועב שניות, תוךב
  .לרוסית דוע התאילנדית השפה ידוברמ שפות במגוון הפועל מצוות ,24/7 תמיכה שירות ועם לעלויות באשר מלאה בוודאות

 

  ? אנחנו מי

 בקבוצת יםחבר אנו .itP ,Global Cozmo תובינלאומיה תשלומיםה תופלטפורמ של המפעילה הינה בע״מ גייט קרנסי חברת
 האוצר משרדמ מורחב רישיוןב מחזיקה ,החברה הישראלית. המט"ח בזירת והוותיקה הגדולה הקבוצה ,(PRICO) פריקו
 מטבע המרות ,ותשלומים העברות ביצוע ,מלקוחות כספיות העברות ,קבלת ;היתר בין הכוללים פיננסים שירותים למתן

 בעלות מבוצע השרות .פיננסיים רותיםיש מגוון לצד פריפייד כרטיסי הנפקת ,ובינלאומיות מקומיות פיננסיות והעברות
 מלאה. שער והטבת חליפין עמלתמ רפטו ראויה, עסקית פעילות המבצעים ללקוחותיה מעניקה קרנסי במיוחד. תחרותית
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