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C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă  

 

Pago lansează în colaborare cu Visa campania 

2020 fără grija facturilor 

 

 

• Orice persoană care plătește în perioada 13 noiembrie 2019 – 31 ianuarie 2020 cel puțin o 

factură cu un card Visa din aplicația Pago, poate câștiga plata facturilor pentru un an întreg 

• De asemenea, utilizatorii primesc puncte convertibile în lei la fiecare plată cu un card Visa în 

aplicație, care apoi se pot folosi pentru orice plată ulterioară din aplicație. 

 

București, 13 noiembrie 2019: Visa, lider global în domeniul plăților electronice și Pago, aplicația 

pentru plăți care a intermediat până acum plata a peste 1.5 milioane de facturi, lansează campania 

“2020 fără grija facturilor”. Orice persoană care plătește cel puțin o factură prin aplicația Pago, 

folosind un card Visa, în perioada 13 noiembrie 2019 – 31 ianuarie 2020, intră automat în tragerea la 

sorți pentru a câștiga plata facturilor de către Visa și Pago, pentru un an întreg. 

Fiecare dintre cei 10 câștigători, care vor fi anunțați la începutul lunii februarie, va primi 6.000 de lei 

în puncte Pago, care vor putea fi folosite în aplicație pentru toate tipurile de plăți disponibile, cum ar 

fi: plata utilităților, reîncărcări de credit pe mobil, asigurări de călătorie sau donații. Mai multe detalii 

sunt disponibile în regulamentul concursului. 

Visa și Timesafe, compania care a dezvoltat aplicația Pago, au încheiat recent un parteneriat 

strategic pe trei ani cu scopul dezvoltării functionalităților existente și lansării unora noi, precum 

plata taxelor și a impozitelor și transferul de bani de pe orice card pe orice card. Clienții Pago își pot 

înrola cardurile Visa în aplicație și pot plăti facturi sau alte tipuri de servicii la peste 240 de furnizori 

cu o atingere a ecranului sau, în mod automat, prin setarea de plăți recurente. 

“Telefonul mobil s-a transformat astăzi în ghișeul virtual la care ne putem achita facturile la utilități, 

amenzile sau taxele, totul cu un simplu click, fără presiunea timpului și birocrația pe care le implică în 

general astfel de procese. Prin parteneriatul încheiat de Visa cu Pago, vrem să facem disponibilă 

această facilitate pentru cât mai mulți români. Plățile efectuate prin intermediul aplicației sunt 

securizate cu ajutorul celei mai avansate tehnologii Visa de criptare a datelor cardului, iar utilizatorii 

sunt notificați vizual, auditiv și tactil atunci când plata este finalizată. Ne dorim să oferim clienților 

cea mai rapidă metodă de plată și, prin campania pe care o derulăm cu Pago, să îi recompensăm pe 

cei care își utilizează cardul în aplicație pentru a-și plăti facturile”, a declarat Cătălin Crețu, director 

general pentru România, Croația, Malta și Slovenia, Visa. 

 

 “Cu Pago, timpul necesar pentru plata facturilor în fiecare lună se reduce la câteva secunde, sau se 

întâmplă chiar automat, cu zero griji. Ne-am gândit împreună cu partenerii noștri de la Visa, că am 

putea să mergem chiar mai departe: să scăpăm 10 utilizatori norocoși și de grija banilor necesari 

pentru plata facturilor, pentru un an întreg”, a declarat Adrian Cighi, co-fondator Pago. 

https://www.pagoplateste.ro/regulament_visa_campaign.html
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Context 

Peste 120.000 de utilizatori Pago plătesc lună de lună facturile la peste 240 de furnizori naționali sau 

locali. În doi ani de la lansarea Pago, au fost făcute peste 1.5 milioane de plăți în aplicație. 

Valoarea medie a unei facturi plătite cu aplicația Pago în 2018 a fost de 114 lei/lună. Un utilizator 

plătește lunar, în medie 4 facturi, iar recordul până acum a fost 33 de facturi plătite în 28 de 

secunde, cu o singură confirmare. 

 

Despre Visa 

Visa Inc. (NYSE:V) este lider mondial în domeniul plăților digitale. Misiunea noastră este să conectăm lumea 

prin intermediul celei mai inovatoare, fiabile și securizate rețele de plată – ajutând consumatorii, companiile și 

economiile să prospere. Rețeaua noastră globală de procesare a plăților, VisaNet, permite plăți sigure și fiabile, 

având capacitatea de a procesa peste 65.000 de tranzacţii pe secundă. Focalizarea constantă a companiei pe 

inovație este un catalizator pentru creșterea rapidă a comerțului electronic de pe orice dispozitiv conectat. Pe 

măsură ce lumea migrează dinspre formatul analogic către cel digital, Visa îşi utilizează brandul, produsele, 

oamenii, reţeaua şi dimensiunea pentru a remodela viitorul comerţului. Pentru mai multe informaţii, puteţi 

accesa website-ul nostru www.visa.ro, visa.com/blog și @VisaNews. 

 

Despre Pago  

Pago este aplicația pentru plata tuturor facturilor de utilități, dintr-un singur cont. Dezvoltată în parteneriat cu 

Visa, oferă posibilitatea conectării a peste 240 de furnizori din România, după care informațiile despre facturi și 

plați se actualizează automat în aplicație, cele scadente sunt disponibile într-un singur ecran, gata pentru plata 

cu un singur click - recordul până acum a fost 33 de facturi plătite în 28 de secunde, cu o singură confirmare. 

Toate detaliile, cum ar fi cele de plată, personale sau cele necesare pentru preluarea facturilor de la furnizori 

sunt salvate în siguranță, ceea ce reduce plata facturilor la doar câteva secunde în fiecare lună.  

Utilizatorii mai pot folosi Pago pentru plata taxelor și impozitelor locale, reîncărcări de cartelă, mai multe tipuri 

de asigurări și pentru a dona către 15 ONG-uri din România. Aplicația a fost lansată în România în 2017, este 

folosită lunar de peste 120.000 de utilizatori și urmează să fie lansată în alte câteva țări, dintre care primele vor 

fi Polonia și Croația. 

 

 

 

http://www.visa.ro/
https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVisaNews&esheet=51583133&newsitemid=20170705005058&lan=en-US&anchor=%40VisaNews&index=4&md5=b694d8213fe5168247dba0ed29ec5da2

