
Vážený zákazníku! 
 
OTP Banka Nyrt. zabezpečuje pro náš webshop možnost přijímání plateb pomocí platebních karet 
prostřednictvím bezpečného elektronického systému používající SSL protokol. Při platbě kartou 
Vás přesměrujeme na stránku plateb OTP Banky. Realizace platby se tak uskuteční na stránce 
bezprostředně 
provozované bankou, fungující podle nařízení a bezpečnostních předpisů mezinárodních kartových 
společností a ne na stránce našeho webshopu. Náš internetový obchod v žádném případě nebude mít 
přístup 
k údajům Vaší karty, respektive k údajům ke kartě existujícího účtu, ani k číslu nebo datumu platnosti 
karty. 
Připravte si prosím kartu! Při platbě kartou jsou potřebné následující údaje: 
• číslo karty (13 až 19-místné číslo vyražené na přední straně karty) 
• Lhůta platnosti karty (Číslo vyražené na přední straně karty ve formátu měsíc/rok) 
• Verifikační kód (Poslední tři čísla uvedené na podpisovém poli na zadní části karty) 
{CVV2 nebo CVC2}. (Pokud na Vaší kartě nefiguruje tento kód, v tom případě nevyplňujte políčko 
týkající se 
tohoto údaje!) 
 
V našem internetovém obchodě můžete platit následujícími platebními kartami: 
• MasterCard  
• Visa  
• American Express  
• Electron - v případě těchto karet určí banka, kterou byly vydané, zda umožní jejich používání pro 
internetové transakce. 
• Maestro - Internetové platební rozhraní OTP Banky akceptuje Maestro karty vydané jakoukoliv 
bankou. 
Podmínkou je, aby i banka, která Vám kartu vydala, souhlasila s jejím používáním v internetových 
transakcích. 
Konzultujte prosím se svou bankou! 
V zájmu dalšího zvýšení bezpečného používání bankovních karet při platbách přes internet zavedla 
OTP 
Banka službu Verified by Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC). Podstata této služby spočívá v 
tom, že 
banka, která vydala platební kartu, zadá jejímu majiteli nějakou další možnost identifikace ke kontrole, 
ke které dojde v průběhu transakce a její pomocí se osoba, která kartu použije, dá jednoznačně 
identifikovat. 
Pokud v bance, která Vám kartu vydala, není dostupná služba VbV/MSC, nebo jste o tuto službu 
nezažádali, platební proces se nemění. Webshop Vás přesměruje na stránku OTP, kde uvedete údaje 
Vaší karty (číslo karty, platnost karty, verifikační kód) a dojde k platbě za nakoupené zboží. 
Pokud Vaše banka disponuje službou VbV/MSC a Vy jí využijete, proces platební transakce se změní. 
Údaje Vaší 
karty (číslo karty, platnost, verifikační kód) je nadále nutné uvést na internetovém platebním 
rozhraní OTP Banky. Následně Vás OTP banka automaticky přesměruje na příslušnou stranu emisní 
banky Vaší 
karty. Na této stránce bude realizován proces verifikace. Po úspěšném ověření platební transakce 
pokračuje dále. Budete informováni o úspěšné transakci a zpětně přesměrováni na rozhraní 
webshopu. Pokud nedokážete 
provést verifikaci,nebude transakce úspěšně ukončená. 

 


