
Transferwise – revolūcija naudas apmaiņā 

Mūsdienās cilvēki, saskaroties ar naudu un tās darījumiem, vēlas, lai viņu nauda būtu, pirmk ārt, 
droša un, otrkārt, to būtu viegli pārsūtīt no viena punkta uz otru punktu. Cilvēki ir noguruši no 
banku pakalpojumiem, pārāk augstām komisijas maksām un valūtas nepatstāvīgo maiņas kursa 
neprognozējamību. Viņi vēlas veidu, kā bez maksas, ērti un galvenais, ātri p ārsūtīt savus 
līdzekļus. Pateicoties internetam, mūsdienās pārsūtīt naudu ir ļoti vienkārši. Naudas pārsūtīšanā 
ir izveidots pilnīgi jauns un revolucionārs tiešsaistes uzņēmums. To sauc par Transferwise un tā 
radītāji ir tie paši cilv ēki, kas izgudroja Skype lietojumprogrammatūru. 

Šajā rakstā jūs uzzināsiet, kas ir Transferwise, kā tas strādā un kā to vērt ē cilvēki visā pasaulē. 

Kas ir Transferwise? 

Transferwise ir vienādranga naudas pārskaitījumu pakalpojums, kuru 2011.gada janvārī izveidoja Kristo 
Käärmann un Taavet Hinrikus, kas atrodas Londonā. Komisijas maksa parasti ir 0,5%, un nauda tiek konvertēta 
pēc starpbanku likmes atšķirībā no uzņēmumiem, kuri izmanto prēmijas likmi. 

Savā pirmajā gadā, darījumi caur TransferWise sasniedza 10 miljonus eiro. Transferwise pilnībā atbalsta 17 
valūtas, un vēl sešas darbojas uz "tikai pārsūtīt" pamata. Galvenais birojs atrodas Apvienotajā Karalistē. 

Vienādranga uzņēmējdarbības modelī, naudu, kuru lietotājs sūta no savas valsts tiek samainīta ar naudu, kuru 
kāds cits tajā pašā valstī saņem. 

Kā strādā Transferwise? 

Naudas pārskaitīšana notiek starp izcelsmes un galamērķa valūtu un banku kontiem, atkarībā cik daudz ir 
jāpārsūta. Sūtītāja vārds (vai vairāki, ja ir kopīgs konts), adrese un dzimšanas datums var tikt pieprasīti, lai 
atbilstu naudas atmazgāšanas apkarošanas noteikumiem. Kad tiek iesniegti šie dati, nosūtītā un saņemtā nauda, 
valūtas kurss, Transferwise maksa un laiks, kad maksājums tiks izpildīts, tiks parādīti. Tad lietotājs maksā vai nu 
ar debetkarti vai bankas pārskaitījumu. Līdzīgi citiem lielākajiem finanšu uzņēmumiem, kredītkartes netiek 
pieņemtas, ņemot vērā to augsto maksu. 

Naudas pārskaitījumi aizņem līdz četrām darba dienām vai vienu darba dienu ar "prioritātes maksājumu." 

Darījumu maksas ir € 1 vai 0,5% summas (kurš ir lielāks) vai līdzvērtīgs. Līdzvērtīgas maksas nozīmē UK £1, 5 
PLN, 2 CHF, 10 NOK, 10 SEK vai 10 DKK. Maksas, ko iekasē tradicionālie tirgus dalībnieki, tostarp bankas var 
atšķirties no 10 EUR līdz 30 EUR vai vairāk, vai ietver minimālo pārskaitījuma summas, piemēram, 100 EUR 
līdz 500 EUR. Tas padara Transferwise izmantojamu mazākām summām. Viņu maksa ir zema, jo Transferwise 
samaina pārskaitījumu ar līdzvērtīgu pārskaitījuma summu pretējā virzienā, kas ir atšķirīga pieeja no bankas. 
TransferWise neparedz samaksu par universitāšu mācību maksu. 

Tāpat kā visos pārskaitījumu pakalpojumos, sūtītājam ir jāzina galamērķa starptautiskais bankas konta numurs 
(IBAN), un, iespējams, SWIFT / BIC kods (kas identificē banku). Uzņēmums iesaka pārbaudīt tos 
ibancalculator.com, jo lietotāji tos pazīst mazāk, nekā bankas numurus savā valstī. 

Transferwise atsauksmes visā pasaulē 

Cilvēki pasaulē ļoti atzinīgi vērtē Transferwise pakalpojumiem, jo tas ir ērti un ātri, bez slēptām komisijas 
maksām, droši un uzticami. Slavenais uzņēmējs Ričards Brensons pat ir investējis Transferwise 25 miljonus 
dolāru, jo uzskata, ka šis ir uzņēmums ar milzīgu potenciālu, kuram ir lielas iespējas augt un būt kā revolūcijai 
naudas pārskaitījumu veikšanai internetā. Transferwise ir visvienkāršākais un lētākais veids, kā jūs varat ērti un 
uzticami pārsūtīt savu naudu no jebkuras uz jebkuru vietu visā pasaulē. 

https://transferwise.com/ 


