
Každý měsíc po dobu platnosti 
Vašeho členství dojde                 
k automatické úhradě měsíční 
splátky prostřednictvím   
platební karty, není potřeba    
se o nic starat.  Na konci 
vašeho členství banka zastaví 
úhrady z karty.
Členství je možné zakoupit      
na stránce 
contours.cz/nakupclenstvi. 
Podrobný návod na druhé 
straně tohoto letáku.

levnější než běžné členství “na splátky”

členství neplatíte najednou, ale v pravidelných měsíčních platbách

o placení se nemusíte starat, úhrada je každý měsíc provedena automaticky

o každé platbě, pro Vaši kontrolu, dostáváte informaci přímo na Váš email

platba je zcela bezpečná

Členství na splátky 
placené platební kartou

Jak systém
funguje? 1. Co když mně z kreditní karty strhnete více 

peněz? 
Jakákoli částka, která Vám je z kreditní karty stržena, 
musí být Vámi předem odsouhlasena. V případě, že 
tento souhlas nemáme, na základě Vaší reklamace 
Vám částku banka na účet vrátí.

2. Co když číslo mojí karty někdo zneužije?
Platby kartami jsou dnes již naprosto bezpečné. Pla-
tební brána používá bezpečnostní systém 3D-secu-
re, který zajišťuje bezpečnost tím, že údaje o své 
kartě neposkytujete nám, ale přímo bance. Přenos 
informací o kartě probíhá pomocí HTTPS protokolu, 
který údaje klienta zakóduje tak, že si nikdo kromě 
banky údaje nemůže přečíst. Je to stejné jako 
platba kartou přes terminál v obchodě.

Časté otázky...

www.contours.cz/nakupclenstvi



Návod k platbě
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1 Přihlaste se pomocí svého kódu (čísla 
kartičky) a hesla (Vašeho křestního 

jména malými písmeny)
na www.contours.cz/nakupclenstvi

Budete přesměrováni na platební 
bránu ČSOB, kde zadáte své údaje a 

potvrdíte platbu kartou. 
Nikdy nezadávejte své údaje na jiné 

než této zabezpečené platební bráně!

Vyberte si typ členství, zvolte datum 
začátku platnosti, potvrďte souhlas se 
smlouvou a pokračujte.

Komunikace probíhá šifrovaně.

Citlivé údaje Vaší karty zadáváte 
pouze na platební bráně banky ČSOB.

Platba je prováděna skrze platební bránu ČSOB, která využívá nejpokročilejší bezpečnostní 
ochrany. Na našich stránkách neuvádíte žádná čísla karet ani bezpečnostní kódy. Vaše 
peníze jsou tak v maximálním bezpečí!

Platba kartou je bezpečná!

3 měsíce

6 měsíců

12 měsíců


