CHYTRÉ ŘEŠENÍ PRO
ZVÝŠENÍ TRŽEB E-SHOPU
Platební brána ČSOB

Pořiďte si platební bránu ČSOB a usnadněte zákazníkům nákup ve vašem e-shopu.
Zavedení platební brány dokáže skutečně zvýšit vaše tržby, protože dodá větší důvěryhodnost vašemu internetovému
obchodu, posílí loajalitu zákazníků a motivuje je k větším a častějším nákupům. Navíc nyní můžete snadno vstoupit
i na zahraniční trhy.

VÝHODY PLATEBNÍ BRÁNY
Akceptace platebních karet Visa, Mastercard, Diners Club a stravenkových karet.
Jednodušší a pohodlnější proces platby pro vaše zákazníky.
Platba uloženou kartou – zákazník nemusí ručně zadávat číslo karty a platnost, zadává pouze CVC a 3D Secure
autentizaci.
Platba Na klik (opakovaná platba) – zákazník dává svolení k provádění následných transakcí bez zadávání CVC kódu
a bez 3D Secure autentizace.
Multicurrency – přímá akceptace cizích měn (EUR, USD, GBP, PLN, HUF, NOK, SEK, RON).
Platba na míru – „push platba“ prostřednictvím jedinečné URL adresy dané transakce, bez nutnosti vlastnit e-shop.
Online platba – platba převodem z účtu u ČSOB a Poštovní spořitelny.
Apple Pay – platba mobilní peněženkou.
mallpay – odložení platby až o 14 dní pro vaše zákazníky.
iFrame – umožňuje platbu bez viditelného přesměrování z vašeho e-shopu, platba se odehraje v okně otevřeném „nad
e-shopem“.
Rozlišení také pro mobilní telefony a tablety.
Možnost umístění loga vaší společnosti a podbarvení ve vašich firemních barvách přímo na platební bránu.
Podmínkou pro poskytnutí platební brány je účet vedený u ČSOB nebo Poštovní spořitelny.

POPLATKY SOUVISEJÍCÍ S PLATEBNÍ BRÁNOU:
Asociace1) stravenkové a benefitní karty
Visa

Mastercard

Region vydavatele
platební karty

Typ platební karty

Celková sazba
smluvního poplatku

EHP2)

spotřebitelské

0,89 % + 0,50 Kč
2,94 % + 0,50 Kč

mimo EHP2)
–

business

2,94 % + 0,50 Kč

EHP2)

spotřebitelské

0,89 % + 0,50 Kč
2,94 % + 0,50 Kč

mimo EHP2)
–

business

2,94 % + 0,50 Kč

Diners Club

–

Benefit Plus / Naše stravenka3)

sazba smluvního poplatku odpovídá sazbě provize, kterou má obchodník
smluvně sjednanou s poskytovatelem karty

1,90 % + 0,50 Kč

Zahrnuje platební karty všech značek příslušné asociace (např. Visa Electron, Maestro).
EHP – Evropský hospodářský prostor, tj. země EU včetně ČR a dále Švýcarsko, Norsko a Island.
3)
Obchodník platí provizi poskytovateli karty prostřednictvím ČSOB. Sazba pro karty Naše stravenka činí 2,50 %.
1)

Pro zjednodušení je smluvní poplatek uveden v jednotné výši. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU
2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za kartové platební transakce vám však bude, v případě zájmu
o uzavření Smlouvy o akceptaci platebních karet, předložena nabídka smluvního poplatku v rozdělení na její jednotlivé
složky (jednotlivé kategorie a různé značky karet).
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2)

Poplatky související s Online platbami
Poplatek za transakci realizovanou Online platbou

0,89 % + 0,50 Kč

Poplatky související s platební bránou
Poplatek za aktivaci služby akceptace platebních karet

1 890 Kč

Měsíční poplatek / www stránky

99 Kč

ČSOB VÁM BEZPLATNĚ POSKYTNE:
Provedení autorizace a zúčtování transakce.
Příchozí položky z akceptace platebních karet na váš účet k podnikání vedený u ČSOB nebo Poštovní spořitelny.
Zasílání elektronického výpisu zúčtovaných transakcí ve formátu PDF, XML.
Aplikaci POS Merchant pro online přehled a kontrolu karetních transakcí.
Implementace platební brány pro váš e-shop je velmi jednoduchá a rychlá. Technickou dokumentaci najdete zde:
www.platebnibrana.csob.cz
www.github.com/csob

POTŘEBUJETE PLATEBNÍ TERMINÁL PRO VAŠE ODBĚRNÉ MÍSTO?
Podle vašeho přání vám dodáme přenosný či nepřenosný platební terminál.
Pro více informací navštivte www.csob.cz/platebniterminal, případně nás kontaktujte na akceptacekaret@csob.cz.

Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.
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