
VISA
BALÍK

S platobným terminálom od ČSOB získate 
ZVÝHODNENÉ CENOVÉ RIEŠENIA PODĽA SITUÁCIE VÁŠHO PODNIKANIA

ĎALŠIE VÝHODY:

BALÍK 
NA SKÚŠKU

BALÍK 3 MESIACE
PRÁZDNIN

6 mesiacov bez poplatku a provízií
do výšky 2 000 EUR pre tých, ktorí
doteraz neprijímali platby kartou.

3 mesiace na skúšku a bez poplatku 
s províziami od 0,99 %  pre tých, 
ktorí si chcú terminál vyskúšať, 
ale zároveň chcú mať možnosť ho 
bezplatne vrátiť.

Vhodný terminál si viete jednoducho vybrať na webe, zistiť jeho cenu pre Vás
a zároveň zaslať nezáväzný online záujem. 

Stačí pár klikov na našom webe 

3 mesiace bez poplatku a provízií 
pre tých, ktorí doteraz nemali 
platobný terminál v ČSOB 
a  využívajú ho inde. Ako uvítací 
benefit v ČSOB získajú 3 mesiace 
poplatkových prázdnin.

Platobné terminály od ČSOB pre Váš biznis 

TRANSPARENTNÉ 
A FINÁLNE CENY

 ¡ Finálna a transparentná výška 
provízie, ČSOB nepoužíva 
menej transparetnú štruktúru 
ceny MIF++.

 ¡ Bez skrytých poplatkov za 
transakcie pripísaných platieb.

BEZPLATNÉ SLUŽBY V CENE 
PRENÁJMU

 ¡ Bezplatná inštalácia v prípade 
štandardných terminálov, 
pri mPOS terminále jednoduchá 
samoaktivácia.

 ¡ Bezplatné zaškolenie obsluhy 
a bezplatný HelpDesk.

 ¡ Bezplatný elektronický výpis.

SPOĽAHLIVÝ BANKOVÝ 
PARTNER

 ¡ Silná a stabilná bankopoistná 
finančná skupina s dlhoročnou 
tradíciou. 

 ¡ Finančné prostriedky máte na 
účte nasledujúci pracovný deň. 

 ¡ Rýchle riešenie prípadných 
reklamácií platieb. 

https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/vyber-platobneho-terminalu#./


Stále si neviete vybrať vhodný terminál pre Váš biznis?
Stačí pár klikov na našom webe a zistíte typ terminálu aj jeho orientačnú cenu.

Ďalšie informácie o platobných termináloch nájdete na našej webstránke.

Moderné platobné terminály 
MPOS ANDROID TERMINÁL S DUÁLNYM PRIPOJENÍM

 ¡ duálne pripojenie cez bezplatnú SIM kartu alebo zabezpečenú WiFi
 ¡ doručenie kuriérom najneskôr do 5 pracovných dní a jednoduchá 

samoinštalácia 
 ¡ vhodný pre začínajúcich podnikateľov, pre prevádzky s nižším 

počtom transakcií alebo mobilných podnikateľov s potrebou 
platby na rôznych miestach

 ¡ bezplatná funkcia tlačidlového módu pre ešte jednoduchšie 
prijímanie platieb 

 ¡ zvýhodnený VISA balík alebo Balík na skúšku

MOBILNÝ PLATOBNÝ TERMINÁL TYPU VERIFONE
 ¡ výber terminálu podľa preferovaného pripojenia -  cez SIM kartu 

alebo cez zabezpečenú WiFi 
 ¡ vhodný pre prevádzky s potrebou prijímať platby v celej prevádzke 

(napr. reštaurácie)
 ¡ možnosť doplnkových služieb 

(cashback, predautorizácia, stravovacie karty a podobne)
 ¡ možnosť expresnej inštalácie za poplatok
 ¡ Balík na skúšku a Balík 3 mesiace prázdnin

STACIONÁRNY PLATOBNÝ TERMINÁL TYPU VERIFONE 
 ¡ pripojenie cez pevný internet (Ethernet) 
 ¡ vhodný pre prevádzky s prijímaním platieb pri pokladni 
 ¡ možnosť doplnkových služieb ( cashback, predautorizácia, 

stravovacie karty a podobne)
 ¡ možnosť expresnej inštalácie za poplatok
 ¡ možnosť prepojenia s vybranými pokladničnými systémami eKasa 
 ¡ Balík na skúšku a Balík 3 mesiace prázdnin

INTELIGENTNÝ PLATOBNÝ TERMINÁL TYPU VERIFONE
 ¡ pripojenie cez pevný internet (Ethernet) 
 ¡ vhodný pre prevádzky s veľkým počtom transakcií a potrebou 

rýchlej obsluhy zákazníkov pri pokladni 
 ¡ možnosť doplnkových služieb (cashback, predautorizácia, 

stravovacie karty a podobne)
 ¡ možnosť expresnej inštalácie za poplatok
 ¡ určený na prepojenie s pokladničným systémom eKasa 
 ¡ Balík na skúšku a Balík 3 mesiace prázdnin

https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/vyber-platobneho-terminalu#./
https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/platobne-terminaly

