Palengvino pinigų kelią į Indiją
Ieva Kniukštienė
www.bznstart.lt

Daumantas Dvilinskas.Asmeninio albumo nuotr.

Lietuvių sukurtas tarptautinio mokėjimo startuolis „TransferGo“
ėmė naudotis „ Ripple XRP“ sistemos teikiamais pranašumais
„xRapid“, taip suteikdamas galimybę vartotojams realiuoju laiku
išsiųsti pinigus į Indijos rinką visiškai nemokamai.
Bando pranašumus
Startuolio įkūrėjas Daumantas Dvilinskas patvirtino, kad nuo rugsėjo
startuolis „TransferGo“ išbando naujausius tarptautinio mokėjimo
sprendimus. Vienas jų – perlaidų koridorius tarp Europos ir Indijos,
pasitelkiant technologiją „Ripple“ ir užtikrinant rentabilų operacijų atlikimą
realiuoju laiku.
„Mes džiaugiamės būdami vieni pirmųjų, kurie gali pasiūlyti rinkai finansinių
operacijų vykdymą realiuoju laiku. Naudodamiesi „Ripple“ siūloma
revoliucine „blockchain“ technologija, mes galime bendrauti ir
bendradarbiauti su partneriniais bankais Indijoje ir taip leisti „TransferGo“
naudotojams siųsti pinigus savo šeimoms ar draugams arba atlikti
tarptautinius mokėjimus nedelsiant“, – sako D. Dvilinskas.
Neįtikėtinas augimas
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„Siekiame, kad mūsų klientai būtų visiškai įsitikinę, jog
teikiame paslaugą be paslėptų mokesčių, be sandorio mokesčių
ar valiutos keitimo mokesčių.“
D. Dvilinskas.

Londone įsikūręs lietuvių startuolis spalį tapo pirmuoju, pasiūliusiu
nemokamus tarptautinius pinigų pervedimus. Šie rinkos žaidėjai turi daugiau
nei 0,5 mln. aktyvių vartotojų ir kasdien jų sulaukia dar po tūkstantį.
„TransferGo“ yra sėkmingiausias pastaraisiais metais itin gyvybingos
Lietuvos finansinių technologijų startuolių ir bendrovių ekosistemos veikėjas.
Įmonė šiuo metu vienija beveik 100 specialistų komandą, įsikūrusią
bendrovės padaliniuose Vilniuje, Berlyne, Londone ir Varšuvoje. Iš viso
„TransferGo“ paslaugas teikia 47 valstybėse ir per penkerius metus yra
pritraukusi daugiau nei 20 mln. JAV dolerių investicijų.
Įmonės tikslas – pasitelkiant naujausias technologijas visiškai perrašyti
finansinių institucijų verslo bei pinigų judėjimo įpročius.
„Šiuolaikinėje visuomenėje vartotojai turi turėti galimybę siųsti pinigus savo
draugams ir artimiesiems bet kurioje pasaulio šalyje visiškai nemokamai.
Mūsų startuolis paremtas skaudžiausių taškų vartotojams sprendimu. Šiuo
atveju tai buvo finansinių operacijų mokesčiai, kuriuos uždėdavo didieji
rinkos žaidėjai. Siekiame, kad mūsų klientai būtų visiškai įsitikinę, jog
teikiame paslaugą be paslėptų mokesčių, be sandorio mokesčių ar valiutos
keitimo mokesčių. Mūsų paslaugos nemokamos“, – teigia D. Dvilinskas.
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