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V TrustPay rozumieme komplexnosti elektronického obchodu,
preto sú okamžité bankové prevody prirodzenou súčasťou našich služieb.
 
Ponúkame Vám:

I Jednu integráciu, s ktorou máte možnosť prijímať platby zo slovenských aj českých bánk
I Prijímanie platieb od Vašich zákazníkov v reálnom čase

Poplatok za každú platbu je 0,99 % + 0,20 €

Začnite prijímať online platby ešte dnes. Platobnú bránu TrustPay vybavíte
rýchlo a jednoducho v 4 krokoch vyplnením online formulára.
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CZ

SK

Česká Republika

Slovensko

Zoznam podporovaných bánk:
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TrustPay Vám poskytuje možnosť prijímať platby kartami VISA, MasterCard a Maestro
od zákazníkov z celého sveta prostredníctvom integrácie jedného riešenia pre všetky 
Vaše platobné potreby.
 
 Ponúkame Vám:

I Jednu integráciu pre všetky naše produkty
I Procesovanie opakujúcich sa platieb
I Možnosť ukladania platobných kariet pre Vašich pravidelných zákazníkov
I Plnú podporu 3D Secure bezpečnostnej autentifikácie pre VISA a MasterCard
I Spracovávanie platieb v akejkoľvek mene

Poplatok za každú platbu je 0,99 % + 0,20 €

Začnite prijímať online platby ešte dnes. Platobnú bránu TrustPay vybavíte
rýchlo a jednoducho v 4 krokoch vyplnením online formulára.

Prijímajte platby
nasledovnými kartami:
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Zriadením platobného účtu TrustPay
získate spolu s ďalšími službami:

I Účet s vlastným slovenským IBANom, ktorý slúži ako úplná náhrada bankového účtu
I Možnosť spravovať pohyby Vašich financií na jednom mieste

Získajte predplatenú kartu k Vášmu TrustPay účtu:

I Spravujte prostriedky na Vašej karte priamo v TrustPay internet bankingu
I Jednoducho presúvajte prostriedky z Vášho TrustPay účtu na Vašu kartu
I 100 % kontrolujete, koľko míňate
I S kartou môžete platiť na viac ako 36 miliónov miest
I S kartou môžete vyberať hotovosť z vyše 2 miliónov bankomatov po celom svete

ZALOŽTE SI TRUSTPAY ÚČET EŠTE DNES.



Page 7

Platobný
účet s kartou



Page 8

 TrustPay je:

I Platobná inštitúcia licencovaná
 a regulovaná Národnou bankou
 Slovenska

I Platobná inštitúcia licencovaná
 pre cezhraničné prijímanie platieb
 kartou

I Člen VISA, MasterCard a UnionPay

I Účastník SEPA SCT a člen SWIFT



Vydajte sa s TrustPay na cestu za úspechom!

KONTAKT:
Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, SR
Tel.: +421 2 321 68 454
Web: www.trustpay.sk
E-mail: info@trustpay.eu
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