
Váš biznis berieme osobne, a preto prichádzame s riešením, ktoré vám pomôže prispôsobiť 
sa súčasným požiadavkám a rozšíriť vaše podnikanie o predaj prostredníctvom internetu. 
ČSOB vám ponúka možnosť implementácie platobnej brány vo vašom e-shope  
za výhodných podmienok. Online platby môžete prijímať aj bez e-shopu, stačí vám k tomu 
jednoduchá webstránka.

Platobná brána WebPay na 4 mesiace bez poplatku 

PRE VÁŠ 
BEZPEČNÝ 
ONLINE 
BIZNIS

Ak v ČSOB nemáte podnikateľský účet, spolu s platobnou bránou WebPay môžete získať 
PODNIKATEĽSKÉ KONTO BEZ POPLATKU ZA VEDENIE na 12 mesiacov.

Moderné a výhodné riešenie pre online platby priamo vo vašom e-shope alebo formou 
tzv. push platieb, pri ktorých e-shop mať nemusíte. 

Podmienky:
 ¡ prvé 4 mesiace bez mesačného poplatku,
 ¡ platíte len za zrealizované transakcie,
 ¡ jednoduchá implementácia prostredníctvom pluginov a veľa zaujímavých funkcionalít 
(napr. Google Pay, MasterPass a ďalšie). 

WebPay

Viac informácií o detailoch ponuky nájdete na našej web stránke https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/platby-
pre-eshopy#aktualna-ponuka.

https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/platby-pre-eshopy#aktualna-ponuka
https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/platby-pre-eshopy#aktualna-ponuka


Nemusíte mať všetky svoje produkty na webe alebo vo svojom e-shope a môžete prijímať 
online platbu kartou od svojich zákazníkov.

Na prijímanie online platieb bez e-shopu (tzv. push platby) vám postačuje:
 ¡ webstránka,
 ¡ zriadenie platobnej brány od ČSOB – napíšte nám cez formulár Mám záujem.

Push platby = online platby aj bez e-shopu
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 ¡ Na ponuku na vašej webstránke alebo na sociálnej sieti (napr. denné obedové menu) 
dokážete rýchlo vygenerovať platobný link priamo do e-mailu, ktorý pošlete zákazníkovi  
a on pohodlne zaplatí po kliknutí na link,

 ¡ dodávate tovar alebo služby na objednávku alebo ho nemáte práve uverejnený  
vo svojom e-shope,

 ¡ prijímate telefonické/e-mailové objednávky, platba kartou sa zrealizuje online,
 ¡ vytvoríte si e-mailové ponuky na akciový tovar/služby priamo s platobným linkom  
na online platbu.

Ako realizujete push platby

Možnosti využitia push platieb

Viac informácií o push platbách nájdete na našej webstránke https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/platby-pre-
eshopy#platby-bez-e-shopu.

OBJEDNÁVKA OBCHODNÍK 
VYTVORÍ

PLATOBNÝ LINK

ZÁKAZNÍK
ZAPLATÍ

OBCHODNÍK 
PRIPRAVÍ TOVAR

... A DORUČÍ

Zákazník si objedná 
tovar telefonicky 
alebo e-mailom.

Na portáli GP 
WebPay zadá 
platobné údaje 

a e-mail zákazníka.

Zákazník dostane 
e-mail s linkom na 
platobnú bránu GP 
WebPay a zaplatí.

Po zaplatení 
obchodník dostane 
potvrdenie o platbe. 
Tovar môže pripraviť.

Obchodník tovar 
doručí alebo si ho 

zákazník vyzdvihne. 
Je zaplatené, 

odovzdanie môže byť 
„bezkontaktné“.
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https://www.csob.sk/online/zaujem-o-podnikatelske-produkty
https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/platby-pre-eshopy#platby-bez-e-shopu
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