
   
 

   
 

Na splátkyTB 

Zvýšte obrat vášho e-shopu vďaka možnosti pre zákazníkov zaplatiť za tovary 

a služby ihneď viazaným spotrebiteľským úverom. 

Vaši zákazníci už nebudú musieť odkladať nákup drahších tovarov na neskôr. 

 

 

 

• Skvalitnenie služieb, ktoré poskytujete svojim zákazníkom 

Uľahčite svojim zákazníkom nákup tovaru alebo služby a ponúknite im 

jednoduchý, rýchly a bezpečný spôsob platby na splátky. 

• Okamžité expedovanie zakúpeného tovaru alebo služby 

Po schválení poskytnutia viazaného spotrebiteľského úveru obdržíte správu 

z banky a môžete tovar ihneď expedovať. 

• Expresné pripísanie platieb 

Platba za tovar alebo službu vám bude pripísaná na podnikateľský účet 

vedený v Tatra banke okamžite po načerpaní spotrebiteľského úveru. 

• Responzívny dizajn 

Obrazovky sú optimalizované pre rôzne zariadenia, zákazníci môžu využiť 

mobilné telefóny aj počítač.  

 

 

 

 

1. Zákazník si v košíku vášho internetového obchodu zvolí spôsob platby 

Na splátkyTB, 

2. vyplní žiadosť o spotrebiteľský úver online, 

3. banka automaticky a ihneď posúdi úver, 

4. zákazník uzatvorí zmluvu o poskytnutí spotrebiteľského úveru online,  

5. tovar môžete okamžite expedovať na základe záväznej notifikácie 

od banky, 

6. finančné prostriedky budú prevedené na váš účet automaticky po 

načerpaní spotrebiteľského úveru. 

Celý proces trvá menej ako 10 minút 

 

Výhody úveru 
 

Priebeh nákupu a platby s Na splátkyTB 



   
 

   
 

 

    

 

 ste podnikateľom zapísaným v OR SR alebo ŽR SR a majiteľom 

podnikateľského účtu vedeného v Tatra banke,  

 ste dodávateľom tovaru alebo poskytovateľom služby v internetovom obchode 

a činnosť vykonávate vo vlastnom mene (nie ste sprostredkovateľom), 

 uzatvoríte s bankou zmluvu o poskytovaní služby Na splátkyTB,  

 nastavíte svoje elektronické prostredie podľa technickej špecifikácie 

na implementáciu služby, 

 váš internetový obchod nesmie ponúkať tovary alebo služby a obsahovať 

akékoľvek informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom SR. 

 

 

 Suma (hodnota tovaru v košíku): 100 – 2000 EUR 

 Splatnosť: 3 – 24 mesiacov 

 Zákazník nemusí mať účet ani byť vopred klientom Tatra banky 

 Mesačné splátky 

 

 

  

Podmienky pre využívanie služby Na splátkyTB 

Parametre spotrebiteľského úveru 



   
 

   
 

 

 

Vyberte si z dvoch možností ako si zriadiť službu Na splátkyTB 

1. Priame napojenie eShop softvéru na rozhranie banky (API) 

2. Doplnenie eShop riešenia o rozšírenie (plugin), podobne ako sú platobné 

brány. 

 

Dôležité linky: 

 Landing page Na splátkyTB: Na splátky | Tatra banka 

 Developer portál:  https://developer.tatrabanka.sk/  

 NasplátkyTB dokumentácia: https://developer.tatrabanka.sk/documentation/paymentsapi  

Dôležité kontakty: 

 Technická podpora: developer@tatrabanka.sk 

Ako si aktivovať službu Na splátkyTB 

https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/prijimanie-platieb/na-splatky/
https://developer.tatrabanka.sk/
https://developer.tatrabanka.sk/documentation/paymentsapi
mailto:developer@tatrabanka.sk

