החברה המובילה
לסליקת תשלומים
על החברה
3חברת  ERNסליקת תשלומים היא החברה הוותיקה והגדולה בישראל לסליקת תשלומים בצ’קים
3החברה בבעלות משפחת נתנזון מארה”ב ,החברה הייתה בבעלות כ.א.ל עד שנת 2012
3מנכ״ל החברה  -שי פרמינגר
3הוקמה בשנת  2001מתוך הצורך הגובר למציאת פתרון לבעיית פרעון הצ’קים בישראל
3מערכות החברה פרוסות בכ 15,000-בתי עסק
3החברה ביצעה סליקת תשלומים בצ’קים בהיקף של  5מיליארד  ₪בשנה האחרונה

צ’ק כאשראי חוץ בנקאי
כ 8%-מהתשלומים בישראל מבוצעים באמצעות צ’קים ,כאשר סכום הצ’קים עמד על  880מיליארד ₪
בשנת  ,2015כ 108-מיליארד מהם שולמו בבתי עסק קמעונאיים.
היכולת של הצרכן הסופי לבצע תשלומים בבתי עסק באמצעות צ’קים ,יוצרת עבורו מסגרת אשראי
חוץ בנקאית ומאפשרת לו להתגבר על מסגרת האשראי שנקבעה לו ע״י בנק וע”י חברות כרטיסי האשראי.
קיימים יתרונות רבים גם לבעלי העסקים במתן אפשרות לצרכן לשלם בצ’קים ,בהגדלת מחזור המכירות ע״י
הגדלת חוג הלקוחות והעמקת המכירה מלקוחות קיימים.
נתח הצ’קים מעוגת התשלומים עומד על  18%ובתי העסק בישראל מבינים את החשיבות בקבלת צ’קים כאמצעי
לגיטימי לתשלום בבתי העסק.
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מבטיחים כיסוי של צ׳קים בזמן אמת
חברת  ERNסליקת תשלומים פיתחה מודל ניהול סיכונים פיננסי ייחודי ,המאפשר לבתי העסק לקבל צ’קים מלקוחותיהם ללא
חשש שמא הצ’קים לא יכובדו .הידע והניסיון של  ERNסליקת תשלומים מאפשר לה לבדוק מאות פרמטרים בתוך שניות וברוב
המוחלט של העסקאות ניתנת תשובה אוטומטית ע”י המערכת בתוך שניות ,המודל גורם לכך שצ’ק מבית העסק שלך בטוח
בדיוק כמו כרטיס אשראי .מערכת סליקה מתקדמת

אמצעי התשלום בקמעונאות בישראל 2015 -

39%
מזומן

 231מיליארד ₪

כ.אשראי
 260מיליארד ₪

צ׳קים

 108מיליארד ₪

18%

נתונים :ע״פ נתוני בנק ישראל ,חברות כרטיסי האשראי ו ERN-סליקת תשלומים

43%

הלקוחות שלנו
אנו מזמינים אותך להצטרף לקהל לקוחותינו ,ביניהם בתי עסק קטנים ורשתות ענק,
להפוך את הצ’קים לאמצעי תשלום לגיטימי ובטוח בעסק שלך ,בכך להגדיל את מחזור המכירות של העסק שלך.
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