Ponuka platobnej brány wPlatba Slovensko
wPlatba je...
.... jednotná komfortná platobná brána umožňujúca realizovanie platobných transakcií
pomocou mnohých platobných nástrojov v prostredí internetu.
Ideálný platobný nástroj pre internetové obchody s ľubovoľným tovarom či službami.

Platobné nástroje wPlatby...
.... wPlatba umožňuje vykonávať úhrady koncovými zákazníkmi na e-shope obchodníka
pomocou týchto platobných nástrojov:

BANKOVÉ PLATOBNÉ TLAČIDLÁ, tzv. okamžité platby – rýchly, pohodlný a veľmi
obľúbený bankový platobný nástroj, kedy zákazník kliknutím na tlačidlo je presmerovaný
na internetové bankovníctvo jeho banky, kde na neho čaká na autorizáciu už
vygenerovaný platobný príkaz. Zákazník sa tak pohybuje v prostredí internetového
bankovníctva, ktoré dobre pozná a úhrada je pre neho bezpečná a dôveryhodná. Užitie
bankových tlačidiel podľa reálnych výsledkov môže navýšiť počet platieb až o 40%.
Ponuka bankových platobných tlačidiel:

ePlatby

SporoPay

ČSOB

Poštová banka

OTPpay

Uniplatba

WEBpay

PREVOD NA ÚČET - štandardný bankový prevod na účet platobnej brány wPlatba pre
všetky výše uvedené banky.

wPlatba výhody...


Kompletné riešenie on-line platieb



Zavedenie a rozšírenie platobných metód na základe jednej zmluvy



Okamžité potvrdenie či bola/nebola platba prevedená.



Žiadne štartovacie poplatky



Žiadne mesačné poplatky



Žiadne paušálne poplatky



Prevod finančných prostriedkov na Váš bankový účet ZDARMA



Prevod finančných prostriedkov z účtu wPlatba na váš bankový účet denne, týždenne
alebo mesačne



Jeden účet pre všetky platobné transakcie



Úspora bankových nákladov



Jednoduchá implementácia na e-shop ZDARMA



Prístup do on-line štatistík



Platby cez wPlatbu sú pre Vašich zákazníkov zdarma a bez registrácie



Zákaznícka podpora cez pracovné dni od 8:00 – 16:00



Zaisťuje rýchlejší obrat tovaru



Odpadá riziko neprevzatého tovaru



Zvyšuje sa počet nákupov

Obchodná ponuka...
Náklady Wplatby
tuzemské transakcie

Náklady Wplatby
zahraničné
transakcie*

2%

-

0,08 €

-

Technický poplatok - správa CARDPAY a COMFORTPAY

0,9%

0,9%

Technický poplatok - správa bankové platobné tlačidlo TatraPay Tatra banka

0,5%

-

Platobné metódy

Online bankové prevody
Bankové platobné tlačidlo - SporoPay Slovenská sporiteľňa
Bankové platobné tlačidlo - UniPlatba Unicredit Bank
Bankové platobné tlačidlo - WeBpay Sberbank Slovensko
Bankové platobné tlačidlo - OTPpay OTP Banka
Bankové platobné tlačidlo - ePlatba VÚB banka
Bankové platobné tlačidlo - ČSOB
Bankové platobné tlačidlo - Platby ONLINE Poštová banka
Poplatok za prichádzajúcu transakciu Slovenská sporiteľňa

Poplatky

Aktivačný poplatok - implementácia Wplatba API

zadarmo

Mesačný poplatok za správu platobného systému

zadarmo

Prevod zostatkov na účet obchodníka

zadarmo

Refundace

zadarmo

Bankové platobné tlačidlá podliehajú schvaľovaciemu procesu jednotlivých bankových
inštitúcií, ktoré musia súhlasiť s umiestnením tohto platobného nástroja na konkrétny
internetový obchod. Žiadosť a vybavenie tejto autorizácia zaisťuje wPlatba.

Hlavné zásady platobnej brány wPlatba...
1) Jednoduchosť
wPlatba je platobná brána, ktorá združuje platobné metódy, dostupné na našom trhu, do
jedného celku. Obchodník implementuje jedno rozhranie pre všetky typy platobných
prostriedkov a len zmenou parametrov pri volaní rozhrania wPlatby sa rozlišujú jednotlivé
platobné prostriedky. Obchodník si zvolí sám, ktoré platobné nástroje bude používať.

2) Bezpečnosť
Transakcie bankových platobných prostriedkov cez wPlatbu garantujú samotné banky.
Peniaze sú prevádzané medzi bankovými účtami a banku nikdy neopustia. Prenos dát je
zabezpečený protokolom SSL (Secure Sockets Layer), ktorý využíva šifrovanie a slúži na
zabezpečenie dát počas ich prenosu prostredníctvom siete Internet
Pre transakcie platobnými kartami podporujeme bezpečnostný systém 3D-secure. Ten
zaisťuje bezpečnosť tým, že údaje o platobnej karte nakupujúceho neposkytuje
obchodníkovi, ale priamo banke. Prenos informácií o karte prebieha pomocou HTTPS
protokolu, ktorý údaje klienta zakóduje tak, že si nikto okrem banky údaje nemôže prečítať.
3D – Secure podporujú najväčšie kartové spoločnosti Visa a Master Card.
Ukladanie autorizačných údajov platobnej karty u služby COMFORTPAY prebieha na strane
banky, obchodník ani wPlatba týmito údajmi nedisponujú. Banka poskytne pre wPlatbu len
unikátny identifikátor platobnej karty, ktorý je potom použitý pre autorizáciu platby.
Platby cez mobilných operátorov sú realizované priamym napojením wPlatby na mobilných
operátorov a autorizácia transakcií je výhradne na strane mobilných operátorov.

3) Rýchlosť
Platby u väčšiny platobných kanálov prebiehajú v reálnom čase. Obchodník získava
informáciu o zaplatení ešte pred expedíciou tovaru. Nečaká niekoľko dní kým je tovar
doručený a zaplatený. Toto umožňuje rýchlejší obrat tovaru.

4) Zodpovednosť
wPlatba nesie zodpovednosť za prebehnuté transakcie voči všetkým zúčastneným
subjektom, čiže ako k obchodníkovi, tak aj ku koncovému zákazníkovi. Ponúkame plnú
zákaznícku a klientsku podporu a servis.

Predstavenie spoločnosti MobilBonus s.r.o. ...
Spoločnosť MobilBonus s.r.o. pôsobí na českom trhu od roku 2004, patrí medzi zakladajúcich
členov Asociácie poskytovateľov prémiových SMS služieb.
V súčasnosti je tiež popredným poskytovateľom platových riešení pre Českú republiku a
Slovenskú republiku, ktoré využívajú bankové prevody, platobné karty, online bankové
prevody, Platobné SMS, Prémiové SMS a tzv. m-platby a umožňujú komfortné okamžité
platby za elektronický i fyzický tovar a služby.
Všetky tieto platobné metódy sú teraz zjednotené a poskytované pod jednotným názvom
platobnej brány – wPlatba.
Platobné služby sú zaistené v spolupráci s poprednými bankami a mobilnými operátormi,
ktorí pôsobia na českom a slovenskom trhu.
Medzi našich klientov pre platobné systémy patria napr.platforma Wooky, zahŕňajúce eshopy s elektronickým obsahom obchodníkov ako Euromedia Group, Neoluxor, Samsung,
Arara.cz Zoznam.sk, Ikar SK, Orange SK, Vodafone Galéria, Gorila.sk a mnoho ďalších .
Spoločnosť MobilBonus s.r.o. je registrovaná u ČNB ako platobné inštitúcie poskytujú
platobné služby malého rozsahu a je tiež registrovaná na Úrade pre ochranu osobných
údajov.

Kontakt ...
Lenka Kalinová
Manažérka platobných služieb
Tel: +420 777 717 536
E-mail: lenka.kalinova@wplatba.cz

