Tlačová správa

365.bank sprístupňuje betu svojej mobilnej aplikácie ďalším
používateľom
Doteraz bola uzatvorená pre najrýchlejších 2 x 365 betatesterov. V týchto
dňoch otvára 365.bank beta prevádzku na pozvánky aj ďalším záujemcom
o jej testovanie. Súčasní klienti dostávajú možnosť pozývať svojich známych.
Noví používatelia môžu získať pozvánku aj prostredníctvom špeciálnej skupiny
na Facebooku.
365.bank spustila beta prevádzku s cieľom vybudovať banku okolo klienta.
Preto v máji tohto roka sprístupnila svoju mobilnú aplikáciu prvým 365 ženám
a 365 mužom, ktorí prejavili záujem o testovanie novovznikajúcej mobilnej
banky. V týchto dňoch naberá nových klientov, ktorí sa ešte pred ostrým
štartom banky pre celú verejnosť chcú takisto aktívne podieľať na jej vzniku.
„Záujem o testovanie našej aplikácie pretrváva, preto sme sa rozhodli
sprístupniť ju ďalším klientom. Keďže sme v bete, aplikáciu je možné stiahnuť
iba na základe pozvánky. Preto každý doterajší betatester dostal možnosť
rozposlať celkovo až 30 pozvánok svojim priateľom. Od dnešného dňa zároveň
funguje aj burza pozvánok na Facebooku,“ vysvetľuje Linda Gáliková, PR
manažérka 365.bank.
Keď sa súčasným klientom podarí z 30 takto pozvaných ľudí získať 10 klientov,
ktorí spravia aspoň jednu transakciu kartou, získajú za to benefit Samsung
Galaxy A5. Odmena však neminie ani tých, ktorí sa takto zapoja do bety. Za
testovanie aplikácie si budú môcť vybrať jeden z ponuky benefitov podľa
vlastného výberu.
Ak sa niekto nedostane k pozvánke cez svojich priateľov, môže navštíviť aj
burzu pozvánok na Facebooku. Tu sa budú stretávať záujemcovia o pozvánky s
betatestermi, ktorým zostali voľné pozvánky.
Čo je súčasťou bety 365.bank?
-

digitálny onboarding, t. j. možnosť založiť si účet cez smartfón
podpis zmluvy priamo v appke
vedenie účtu bez poplatku
inteligentné zobrazenie zostatku na účte
vertikálna debetná karta bez poplatku
možnosť zablokovať a odblokovať kartu priamo v appke
možnosť platiť cez Google Pay
trvalé príkazy a inkasá

-

inteligentné sporenie s možnosťou jeho „skrytia“ a s úrokom 0,365 %
odmeňovací program založený na princípe cardlinked marketingu
prihlásenie do appky odtlačkom prsta a cez Face ID
autorizácia pomocou emodži, tzv. PIE kód
„smart pole“ s fulltextovým vyhľadávaním
push notifikácie po každej platbe
nastavenie oslovenia v appke a výber tykania alebo vykania
BetaLab na oznamovanie nápadov od testerov

O 365.bank:
Sme banka pre dnešných ľudí. Veríme, že súčasné technológie nám umožňujú byť pre klienta naozaj
užitoční. Stačí si len zapnúť smartfón. Preto na Slovensko prinášame bankovníctvo, ktoré je postavené na
princípe „mobile first“. V centre všetkého, čo robíme, je klient. Bankovníctvo budujeme tak, aby bolo
preňho jednoduché, príjemné na používanie a inteligentné. Našou ambíciou je byť takou bankou, ktorú
budete chcieť používať každý deň. Viac na www.365.bank.
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