
° 
PRE OBCHODNÍKOV
PREČO UPREDNOSTNIŤ  
BEZHOTOVOSTNÝ 
PLATOBNÝ STYK?
Online bezhotovostný platobný styk Vám ponúka oproti 
bežným platobným metódam a spôsobom doručenia (dobier-
ka, platba v  hotovosti kuriérovi a podobne) vyšší komfort  
a flexibilitu. Vedeli ste, že zákazníci čoraz viac uprednostňu-
jú bezhotovostný spôsob platby za objednaný tovar, napríklad 
okamžitá platba, či platba kartou?

° 
Sme spoločnosť regulovaná Národnou bankou Slovenska, a teda oprávnená sprostredkovať fi-
nančné operácie – prevody z účtov a na účty našich klientov. Produkt – platobná brána – prináša 
Vám a Vašim zákazníkom bezpečnú a komfortnú možnosť realizácie online platieb. Ak ste  
vlastníkom alebo správcom e-shopu, webového portálu alebo online služby, 
poskytneme Vám flexibilitu pri voľbe bezhotovostných platobných metód, výrazné zjednodušenie 
správy platobných procesov a tým zníženie Vašich časových a finančných nákladov. Koncovým  
zákazníkom umožňujeme realizovať platby z pohodlia ich domu s dôra-
zom na bezpečnosť a  rýchlosť. Webovým developerom ponúkame 
podporu pri implementácii platobnej brány do prostredia e-sho- 
pov a možnosť aktívne spolupracovať na ďalšom produktovom vývoji.

Sídlo spoločnosti:
24-pay s.r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina

V centre našej pozornosti!
 flexibilita a orientácia na potreby a požiadavky zákazníka,
 zhodnocovanie inovačných trendov v online bezhotovostnom platobnom styku,
 bezpečnosť pri realizácii platobných operácii a zaobchádzaní s osobnými údajmi,
 serióznosť a slušnosť pri komunikácii.
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Všeobecné informácie:
info@24-pay.com

Oddelenie marketing & obchod:
e-mail: obchod@24-pay.com
telefón: + 421 41 507 6399

Číslo oprávnenia NBS:
ODB-8835-5/2012

Oddelenie IT & podpora:
e-mail: podpora@24-pay.com
telefón: + 421 41 507 6367

e-portál e-webe-shop e-app
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VÝHODY SPOLUPRÁCE S °
 platobný systém s jednoduchou správou pre obchodníkov

 rozšírenie sortimentu ponúkaných služieb pre Vašich zákazníkov o platobnú funkciu

 integrácia všetkých dostupných platobných metód do jedného komplexného produktu

 jednoduchá a rýchla implementácia do prostredia e-shopu

 možnosť účasti na vývoji produktu

 možnosť organizovania spoločných prednášok, konferencií, propagačných akcií a pod.

 partnerský program pre web developerov

° WEB DEVELOPERI
Platobný systém ° predstavuje komplexný produkt pre e-shopy a  iné e-commerce subjek-
ty, ktoré chcú svojim zákazníkom poskytnúť široký výber online platobných metód. S platobnou 
bránou je možné komunikovať vo všetkých štandardných programovacích jazykoch – C, C++, ob-
jective C, Java, PHP a  podobne. Podrobnosti a šablóny kódov v príslušných jazykoch sú uvedené  
v implementačnom manuáli na webe ° Keďže vývoj systému ° je prirodzene zacielený 
na Vás a Vašich zákazníkov, ponúkame Vám možnosť aktívnej spolupráce a účasti na ňom formou 
spätnej väzby, organizovania spoločných prednášok, konferencií a iných podujatí.

° OTVORENIE OBCHODNÍCKEHO ÚČTU 
pozostáva z jednoduchých krokov. Podpisom jednej zmluvy získate všetky dostupné platobné 
nástroje bez nutnosti otvorenia ďalších účtov.

1. Vyplnenie formulára alebo oslovenie telefonicky, prípadne e-mailom.

2. Výber podmienok – platobné metódy, mena, podmienky vyplácania.

3. Podpísanie zmluvy a ďalších náležitých dokumentov.

4. Nasadenie Vášho e-shopu do systému °

5. Implementácia platobnej brány do prostredia e-shopu web developerom.

6. Vykonanie testovacej platby a spustenie ostrej prevádzky.

PLATIŤ ONLINE?
AKÉ JEDNODUCHÉ

° AKÉ VÝHODY ZÍSKAM POUŽÍVANÍM 
PLATOBNÉHO SYSTÉMU °?
 plynulé spracovanie platieb online a potvrdenie o realizovaní platby v krátkom časovom intervale

 skrátenie času dodania tovaru/služby koncovému zákazníkovi

 eliminácia rizika neprebratia tovaru/služby koncovým zákazníkom

 bez potreby otvorenia ďalších zákazníckych účtov

 nebude potrebné spravovať viacero internet banking-ov príslušných bánk

 realizované platby sú zabezpečené na vysokej úrovni a v prípade platobných 
 kariet aj s podporou 3D Secure 

° ONLINE BEZHOTOVOSTNÝ PLATOBNÝ 
STYK VÁM PRINÁŠA VIACERO VÝHOD:
 skrátenie dodania objedaného tovaru/služby

 zrýchlenie prevodu finančných prostriedkov

 istotu, že tovar alebo služba bude pri časovo obmedzenej ponuke dodaná

 bezpečnosť realizovaných platieb

 komfort pri platbe z pohodlia Vášho domu

Znížia sa náklady potrebné na implementáciu a prevádzku platobného systému.
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