By ANEX

INFORMACE PRO KUPUJÍCÍ PO INTERNETU
Platby po internetu

Vám umožní zaplatit za služby rychle, bezpečně a levně. Můžete si vybrat některý z rychlých on line systémů nebo můžete
využít platbu standardním platebním příkazem přímo z Vašeho internetového bankovnictví. K zaplacení můžete zvolit i
platbu k kartou.
Platba on line bankovním převodem plně propojuje on line nakupování s Vaším bankovním účtem. V době ukončování
nákupu máte možnost zvolit platbu přes banku, ve které máte svůj účet a která je zároveň zahrnuta ve výčtu bank pro on
line převody. Při požadavku na úhradu jste automaticky přesměrován do internetového bankovnictví. Všechny detaily platby
jsou automaticky do platebního příkazu vyplněny. Po úspěšné autorizaci budete přesměrováni zpět na webové stránky
internetového obchodu.
Informaci o platbě obdrží obchodník během krátké chvíle, což může významně urychlit expedici Vašeho zboží.
Pokud nejste klientem banky pro on line převody, máte možnost zvolit platbu standardním bankovním převodem. Při
požadavku na úhradu Vám systém vygeneruje povinné údaje o platbě a přesměruje Vás na webové stránky Vámi vybrané
banky resp. jejího internetového bankovnictví. Po vyplnění platebního příkazu a jeho úspěšné autorizaci budete přesměrováni
zpět na webové stránky internetového obchodu.
Ověření Vaší platby může trvat několik hodin, ale i tak na Vaši objednávku nebudete zbytečně dlouho čekat.
Umožňuje-li Vaše platební karta (kreditní nebo debetní) nakupování po internetu, můžete zvolit platbu kartou. Jedná se o
jednoduchou platební metodu, která je zabezpečena systémem 3D Secure.
Platby lze využít pro platby kartami Master Card, Maestro, Visa, Visa Elektron.

Bezpečnost

převodů z Vašich účtů je jednou z hlavních výhod plateb po internetu. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému
internetového bankovnictví, jsou chráněny platební bránou Vaší banky a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé
plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Platby

jsou realizovány prostřednictvím účtu zpracovatele plateb AGMO a.s., který Vám pošle on line zprávu, zda Vaše platba byla
úspěšně zrealizována. Vaše kontaktní údaje budou využívány výlučně za účelem komunikace s Vámi a nejsou zpřístupňovány
třetím osobám s výjimkou zpracovatelů.
Bližší informace naleznete na www.agmo.eu.

