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 WebPay je internetová platobná brána pre rýchle a bezpečné platby 
platobnou kartou

 Umožňuje prijímať platby domácimi, zahraničnými kartami MasterCard, 
VISA a Diners Club ako aj platby digitálnou peňaženkou MasterCard
Mobile

 WebPay spĺňa najprísnejšie bezpečnostné požiadavky 3D Secure, 
MasterCard SecureCode a Verified by VISA definované kartovými 
spoločnosťami

Základné informácie o službe
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Zákazník si na internetových stránkach Obchodníka vyberie tovar/službu 
a zvolí si ako spôsob platenia platbu kartou

Obchodník odovzdá požiadavku na uskutočnenie platby na ČSOB 
Webpay

Zákazníkovi sa zobrazí formulár platby (Platobná brána), kde vyplní 
údaje o platobnej karte (Obchodník nemá prístup k údajom o karte, sú 
poskytnuté iba platobnej bráne banky)

Po vyplnení potrebných informácií o platobnej karte zákazník potvrdí 
uskutočnenie platby

Platobná brána overí držiteľa platobnej karty cez server kartovej
asociácie a vydavateľskú banku

Pokiaľ je výsledok overenia kladný, uskutoční sa autorizácia platby, 
výsledok transakcie sa zobrazí zákazníkovi a Obchodníkovi

Priebeh 3D Secure transakcie v praxi

2.

1.

3.

4.

5.

6.
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 Inovatívna platobná brána

 Jednoduchá implementácia

 Jazyk platobnej brány sa automaticky prispôsobí prostrediu zákazníka 

 V súčastnosti ponúka platobná brána 19 jazykových mutácií

 Bezpečná a rýchla platobná metóda pre držiteľa platobnej karty, ktorá
vedie k zvýšeniu objemu obchodov cez internet

 Obchodníkovi môžu byť platby zúčtované v nasledovných menách: 
EUR, USD, GBP, HUF, PLN a CZK

 ČSOB pripisuje Obchodníkovi na účet vedený v ČSOB čiastku za 
uskutočnené transakcie spravidla nasledujúci pracovný deň po 
uskutočnení transakcie

Výhody pre obchodníka
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Vzhľad platobnej brány
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 Ku platobnej bráne ČSOB poskytuje 
kompletnú technickú dokumentáciu

 ČSOB WebPay podporuje všetky obvykle 
používané programovacie jazyky

 Pre tie najčastejšie používané  PHP a JAVA, 
poskytujeme už pripravené funkčné skripty

 Pre bezproblémovú komunikáciu vášho 
servera s platobnou bránou doporučujeme
využívať šifrovanie SSL

 Skúsený programátor zvládne platobnú 
bránu naimplementovať behom 2 – 3 dní 
vrátane otestovania funkčnosti systému

Implementácia platobnej brány 
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 Podnikateľský účet v ČSOB (na ktorý sa
budú pripisovať úhrady platobnými
kartami)

 Obchodník je zapísaný v Živnostenskom
alebo Obchodnom registri SR

 E-shop, ako aj internetová stránka 
Obchodníka, je v súlade s legislatívou SR

 Uzatvorenie zmluvy o akceptácii
platobných kariet s ČSOB

Základné podmienky pre
poskytnutie služby 



Rozšírené 
funkcionality 
platobnej brány



FastPay

Jednoduchšie a rýchlejšie platby 
pre vašich zákazníkov

Číslo karty a expirácia sú predvyplnené podľa 
čísla predchádzajúcej objednávky
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 Cieľom služby je zjednodušiť a urýchliť platby kartou pre zákazníkov 
internetových obchodov

 Pokiaľ zákazník platí znova u toho istého internetového obchodníka, môže 
obchodník vyhľadať predchádzajúcu objednávku

 ČSOB WebPay na základe čísla tejto objednávky ponúkne zákazníkovi 
možnosť zaplatiť rovnakou kartou ako pri predchádzajúcej objednávke

 Číslo karty a expirácia sú predvyplnené a zákazník vyplní iba 3-miestny 
bezpečnostný kód CVC2/CVV2 z platobnej karty

 Takáto transakcia spĺňa najvyšší stupeň ochrany 3D Secure ako 
štandardná platba na ČSOB WebPay platobnej bráne 

 Podmienkou služby je, že zákazník musí byť registrovaný, aby obchodník 
vedel, že daný zákazník u neho už platil

Základné informácie o službe
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Nákup

Štandardný proces

Proces rozšírený o 
FastPay

E-shopZákazník

Základná schéma služby
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Informačný text o 
predvyplnení údajov

Predvyplnené číslo 
karty a platnosť karty

Živá ukážka



Opakované platby

Automatické platby a maximálne 
pohodlie pre vašich zákazníkov

Obchodník zasiela požiadavky na platby podľa 
pravidiel dohodnutých so zákazníkom



15

 Cieľom služby je automatizácia platieb a maximalizácia pohodlia nákupov

 Zákazník sa na stránkach obchodníka registruje a dá súhlas na 
opakované platby

 Zákazník vykoná prvú “registračnú” objednávku, na základe ktorej sa 
budú vykonávať následné opakované platby

 2 spôsoby využitia

1. Nastavenie automatického “inkasa”, kedy sú držiteľovi karty sťahované 
čiastky v pravidelných intervaloch

2. Nakupovanie bez potreby zadávania kartových údajov

 Opakované transakcie fungujú cez administrátorské rozhranie platobnej 
brány ovládané obchodníkom a nie je potrebná interakcia so zákazníkom

 Obchodník zasiela požiadavky na platby podľa pravidiel dohodnutých so 
zákazníkom

Základné informácie o službe
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 Pre Obchodníka

1. Zvýšená lojálnosť zákazníkov

2. Zníženie počtu “opustených” nákupných košíkov

3. Zlepšenie obsluhy klienta

 Pre Zákazníka

1. Zabezpečenie platieb “načas”

2. Pohodlnejší spôsob platenia

Výhody služby



Intuitívne webové 
rozhranie

Pohodlnejšie nakupovanie 
prostredníctvom mobilu alebo 
tabletu pre vašich zákazníkov

ČSOB WebPay sa automaticky prispôsobí 
obrazovke používaného zariadenia
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 Platbu kartou zjednodušuje nové intuitívne 
webové rozhranie

 Platobná brána ČSOB WebPay sa 
automaticky prispôsobí obrazovke 
používaného zariadenia (desktop, tablet, 
mobil) a jazyku prehliadača

 Pre zadanie citlivých údajov z platobnej 
karty nie je potrebné zmenšovať obrazovku 
alebo sa po nej posúvať pre nájdenie polí 
pre zadanie údajov

 Nakupovanie prostredníctvom mobilu alebo 
tabletu sa tak stáva pohodlnejším a môže 
prilákať viac zákazníkov

Základné informácie
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Živá ukážka



MasterCard® Mobile

Platby kartami MasterCard, Maestro 
alebo VISA prostredníctvom 
mobilného telefónu v prostredí 
internetových obchodov

Zákazník má v digitálnej peňaženke MasterCard® 
Mobile uložené údaje o svojej karte a tak môže 
platiť rýchlejšie a jednoduchšie
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 Zákazník si do digitálnej peňaženky MasterCard® Mobile uloží údaje o 
svojej platobnej karte a pri nakupovaní v e-shope tieto údaje už nemusí 
opätovne zadávať

 Pri platbe jednoducho zvolí možnosť platby MasterCard® Mobile, 
naskenuje zobrazený QR kód a platbu potvrdí zadaním mPIN kódu

 Pri nákupoch prostredníctvom tabletu alebo smartphonu je zákazník 
priamo presmerovaný do digitálnej peňaženky, kde platbu iba potvrdí 
mPIN kódom

Základné informácie
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Priebeh platby s MaterCard® Mobile:

Zákazník si:
Stiahne aplikáciu z MasterCard® Mobile z AppStore alebo Google Play

Aktivuje ju prostredníctvom SMS kódu, ktorý sa zašle na užívateľom 
zvolené mobilné telefónne číslo operátora pôsobiaceho na území SR

Zaregistruje svoju platobnú kartu/karty

1.
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Po presmerovaní na platobnú bránu 
ČSOB WebPay zákazník zvolí možnosť 
Zaplať MasterCard® Mobile

Na obrazovke sa vygeneruje QR kód

Zákazník si otvorí digitálnu peňaženku 
a naskenuje QR kód

Priebeh platby s MaterCard® Mobile:

2.

4.

3.
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Digitálna peňaženka zobrazí 
informácie o transakcii

Zákazník platbu potvrdí zadaním 
mPIN kódu

Zákazník dostáva informáciu o 

výsledku transakcie a je 

presmerovaný na stránku 

obchodníka

Informácia o transakcii je uložená 

v digitálnej peňaženke

Priebeh platby s MaterCard® Mobile:

6.

5.

8.

7.
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Výhody služby

 Výrazné zrýchlenie a zjednodušenie platieb pre zákazníkov – nie je 
potreba  prepisovať údaje z platobnej karty pri každom nákupe

 Systém priláka nových zákazníkov, ktorí preferujú rýchle a 
pohodlné nakupovanie

 Obchodník môže rozšíriť obchodnú sieť a posilniť imidž značky

 Obchodník môže pohodlne sledovať platbu a má istotu, že mu 
bude zaplatené
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Živá ukážka – platobná brána ČSOB WebPay

Na platobnej bráne pribudne 
nové tlačítko : Zaplať 
MasterCard Mobile 

Vygenerovaný QR kód, 
ktorý je potrebné zosnímať 
mobilným telefónom



Ďakujeme za 
pozornosť


