
S TrustPay môžete prijímať platby od zákazníkov už do 24 hod.

100% online a bez fyzických dokumentov

Integráciu zvládnete aj bez developéra

Už zajtra môžete predávať



S TrustPay môžete prijímať platby od vyše miliardy držiteľov
najpoužívanejších platobných kariet VISA a MasterCard z
celého sveta alebo využiť ako spôsob platby Apple Pay.

Checkout prispôsobíme vášmu e-shopu



TrustPay platobná brána si
zapamätá údaje karty

a pri najbližšom
nákupe váš zákazník zaplatí

už len na dve kliknutia.
Zvýšte tak mieru konverzie a

počet dokončených
objednávok!

Umožnite svojim zákazníkom 
platiť pravidelne napríklad za 

predplatné. Platby sa 
automaticky strhávajú z karty 

zákazníka v pravidelných 
intervaloch.

Neunikne vám žiadna platba. 
V momente, ako zákazník 

zaplatí, ste o tom 
prostredníctvom notifikácie 

informovaný. Môžete tak 
bezodkladne a bez obáv 

vyexpedovať tovar.



Integrovať platobnú bránu môžete aj bez 
developéra, nepotrebujete zásah programátora 

ani platené riešenie. Poskytujeme pluginy, 
vďaka ktorým môžete mať platobnú bránu 

integrovanú už dnes.

Intuitívny obchodnícky portál – pohodlný 
prístup k transakciám a ich detailný prehľad s 

možnosťou exportovať výpisy do väčšiny 
veľkých účtovných systémov a možnosťou 
sprístupniť obchodnícky portál vybraným 

osobám.



Dajte svojim zákazníkom zo Slovenska a Česka ešte 
väčší pocit bezpečia. Umožníte im platiť v 
prirodzenom prostredí vlastnej banky.

Checkout prispôsobíme vášmu e-shopu

https://www.rb.cz
https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane.html
https://www.csas.cz/cs/osobni-finance
https://www.csob.cz/portal/
https://www.mbank.cz/osobni/
https://www.fio.cz
https://www.moneta.cz
https://www.kb.cz/en/
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/
https://www.csob.sk/individualni-klienti
https://www.postovabanka.sk
https://www.vub.sk
https://www.slsp.sk/sk/ludia


Prijímate objednávky najmä cez sociálne siete alebo telefonicky a nemáte 
e-shop? Ponúkame riešenie – platobný link, ktorý vám umožní prijímať 
platby okamžite a vopred.

generovanie platobného linku

Nepotrebujete terminál, eshop ani iné komplikované či drahé riešenia. Platobný 
link vygenerujte v priebehu pár sekúnd a platbu máte na účte okamžite.



Kvalitný poskytovateľ platobných služieb, poskytujúci technicky 
sofistikované ale zároveň prehľadné riešenia.

Mgr. Vladimír Kupčo, CEO, VNET a.s.



Silná poisťovňa potrebuje spoľahlivých partnerov a TrustPay je 
presne takým partnerom

Mgr. Michal Špaňár , MBA, predseda predstavenstva, Union poisťovňa, a. s.



Email
info@trustpay.eu

Telefónne číslo
+421 2 321 68 450

Rakúske zastúpenie
Tanbruckgasse 3
1120 Viedeň
Rakúsko

Sídlo firmy
Trust Pay, a.s.
Za kasárňou 1
831 03 Bratislava
Slovensko




