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Firmalar açısından satışları artırmanın en önemli etkenlerinden biri müşterilere geniş 
ve esnek seçenekler sunabilmek. Ürün çeşitliliğinin, fiyat avantajının yanı sıra farklı 
ödeme seçeneklerinin sunulması da müşterinin satın alma kararını olumlu yönde 
etkiliyor. Kredi kartı, banka havalesi ya da kapıda ödeme seçeneklerine ek olarak, 
müşterilere satın alma sırasında tüketici kredisi ya da faktoring ile ödeme olanağı 
sunulması satış şansını önemli ölçüde artıran bir fırsat olarak görülüyor.

Bu amaçla geliştirilen PayFlex Ortak Kredi Platformu sayesinde müşterilerin 
bankaya gitmeden, kredi başvurusu ve onayı sürecini uygulamanın içinden 
gerçekleştirebilmeleri, böylece alışverişlerini farklı bir ödeme seçeneğiyle, hızlı ve 
kolay bir şekilde tamamlamaları mümkün oluyor.

MÜŞTERİLERİNİZE YENİ ÖDEME SEÇENEKLERİ SUNUN!

PAYFLEX ORTAK KREDİ 
PLATFORMU

Kimler Yararlanabilir?
Ortak Kredi Platformu satışlarını bayi 
kanalı ile gerçekleştiren ya da internet 
üzerinden yüksek tutarlı ürün satışı yapan 
şirketlerin müşterilerine farklı bir ödeme 
seçeneği sunmalarını sağlıyor. Kredi 
sürecini kısaltan Ortak Kredi Platformu 
müşterilerin kredi ihtiyacı duyduğu her iş 
kolunda önemli bir avantaj sunuyor:

• Elektronik cihaz satışı yapan şirketler
• Turizm şirketleri
• Havayolu şirketleri
• E-ticaret siteleri

Ortak Kredi Platformu 
Çalışma Yöntemi
İnnova’nın Ortak Kredi Platformu ile müşteriler internet 
sitesi, mobil uygulama veya bayi üzerinden alışverişini 
tamamlarken ödeme seçeneği olarak tüketici kredisini 
ya da faktoring kredisini seçilebiliyor. Anlaşmalı banka 
sistemlerine entegre olan Ortak Kredi Platformu 
üzerinden müşterinin kredi talebi anında bankaya 
iletiliyor. Bankanın başvuruyu uygun bulması halinde 
müşterinin kredi ve siparişe ait belgeleri e-ticaret 
sitesinden veya mobil uygulamasından online olarak 
ya da bayilerden fiziksel olarak kaydediliyor ve kredinin 
hemen kullanılması sağlanıyor.



Faydalar ve Avantajlar
Yeni ödeme seçenekleri sunan PayFlex Ortak Kredi Platformu hem tüketiciler 
hem şirketler açısından önemli faydalar sağlıyor.
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Buyback entegrasyonu 
PayFlex Ortak Kredi Platformu’nun Buyback entegrasyonu sayesinde telekom şirketlerinin 
telefon satışlarında tüketicinin kullandığı telefonu geri alma opsiyonu sunuluyor, böylece 
telekom şirketlerinin düzenlediği kampanyalar desteklenmiş oluyor.

Tüketiciler
Alternatif ödeme seçeneği: Geleneksel ödeme 
yöntemlerine ek olarak sunulan “tüketici kredisi 
ile ödeme” ve “faktoring ile ödeme” seçenekleriyle 
satın alma bütçesini rahatlatıyor.

7/24 yerinde kredi: Mesai saatlerini beklemeden 
her an, her yerden kredi kullanıyor.

Kredi oranı seçimi: Aynı anda birden çok banka 
ile entegrasyon sayesinde banka kredi oranlarını 
anlık olarak karşılaştırıp en uygun krediyi kullanma 
imkanı sunuyor.

Ödeme planı oluşturma: Tüketici kredisinde ara 
ödemeler veya farklı taksit miktarları belirleyerek 
kendine uygun ödeme planı hazırlıyor, kredi 
kartının zorunlu ödeme planından kurtuluyor.

Şirketler
Satış ve müşteri kazancı: Kredi kartı, nakit, çek 
ve havale gibi geleneksel ödeme yöntemlerine 
eklenen “tüketici kredisi ile ödeme” ve “faktoring 
ile ödeme” seçenekleriyle satış şansını artırıyor, 
yeni müşteriler kazanıyor.

Ciro artışı: Tüketici kredileri faiz oranının kredi 
kartı faiz oranlarına göre daha düşük ve avantajlı 
olması nedeniyle artan tüketici satın alma gücü 
sayesinde cirosunu artırıyor.

Düşük finansal risk: Kredi öncesinde banka onayı 
alınması sayesinde kredi kartı ödemelerine kıyasla 
finansal riskini azaltıyor.

Ödeme garantisi: Kredi tutarı doğrudan şirket 
hesabına aktarıldığı için ödemeyi garanti altına 
alıyor.

Ortak Kredi Platformuna dahil olma aşamaları
Tüketici kredisi için
İnternet üzerinden satış yapan şirketler
• Banka ile sözleşme imzalanır ve 
bankada hesap açılır.
• E-ticaret sepet uygulaması ile PayFlex 
Ortak Kredi Platformu entegrasyonu 
gerçekleştirilir.

Bayi ağı üzerinden satış yapan şirketler:
• Bayiler anlaşmalı banka ile sözleşme 
imzalar ve bankada hesap açar.
• Bayi uygulaması ile PayFlex Ortak Kredi 
Platformu entegrasyonu gerçekleştirilir.

Faktoring kredisi için
• Şirket ile faktoring firması arasında sözleşme imzalanır.
• PayFlex Ortak Kredi Platformu ile faktoring şirketi uygulaması arasında entegrasyon 
geliştirilir. 


