Usnadněte si
elektronickou evidenci tržeb
Platební terminál pro hotovostní i bezhotovostní platby
Usnadněte placení svým zákazníkům a umožněte jim platbu kartou. Zároveň si zjednodušte správu financí a splňte zákonnou povinnost
elektronické evidence tržeb (EET). ČSOB vám nabízí širokou škálu služeb a produktů, včetně jednoduchého řešení EET pro evidenci
hotovostních plateb. Nabízené řešení je vhodné, pokud žádnou pokladnu nemáte nebo ta stávající EET nepodporuje či nechcete investovat
do pořízení nového pokladního systému.

Platební terminál
Platební terminály ČSOB akceptují platební karty VISA, Mastercard, Diners Club, JCB, UnionPay i American Express.
POS terminál podle potřeb vašeho obchodního místa.
M
 ožnost přijímání stravenkových karet.
Elektronická archivace účtenek a výpisů z platebních terminálů.
Webový portál pro správu platebních terminálů zdarma.
Poplatky související s platebními terminály
Měsíční poplatek za poskytnutí POS terminálu

299 Kč + DPH

Podmínky poskytnutí platebního terminálu
Účet k podnikání vedený u ČSOB nebo Poštovní spořitelny.
Akční nabídka do odvolání

Poplatky související se službou EET
Jednorázový aktivační poplatek služby EET

*

1000 Kč + DPH

Měsíční poplatek za poskytnutí POS terminálu se službou EET

100 Kč + DPH

Poplatek za transakci EET

zdarma

Servis platebního terminálu se službou EET Po–Ne

zdarma

* Tento poplatek bude v případě vašeho souhlasu s nabídkou služby EET zahrnut do měsíčního poplatku za poskytnutí POS terminálu.

Akční nabídka
Jednorázový aktivační poplatek služby EET a měsíční poplatek za poskytnutí služby EET
se servisem budou účtovány až od okamžiku aktivace služby klientem.
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Zjistěte více na www.csob.cz/eet.
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K platebnímu terminálu získáte zdarma webovou aplikaci POS Merchant pro obchodníky,
která vám zajistí:
zavedení certifikátu od finanční správy pro správnou evidenci tržeb pod vaším obchodním místem,
online přehled a kontrolu karetních transakcí,
online přehled, kontrolu a report elektronicky evidovaných tržeb včetně DPH,
elektronický archiv účtenek z terminálu (archivace účtenek z hotovostních i bezhotovostních transakcí),
doevidování tržeb v případě technického problému.
Služba elektronické evidence tržeb bude spuštěna prostřednictvím dálkové správy po zavedení certifikátu a podle termínu odpovídajícího
zákonné povinnosti.

Zvýhodněný účet pro vaše podnikání
V rámci vedení ČSOB Podnikatelského konta získáte:
5 příchozích plateb a 10 odchozích elektronických plateb tuzemského platebního styku měsíčně,
příchozí platby z akceptace platebních karet ČSOB (platební terminály, E-commerce),
1 vkladovou kartu nebo platební kartu Business Standard,
5 výběrů z bankomatu měsíčně,
elektronické bankovnictví k obsluze účtu prostřednictvím osobního počítače nebo telefonu (SmartBanking),
měsíční zasílání výpisů z účtu.

Rychlý úvěr na podnikání
S Rychlým úvěrem můžete investovat například do nových technologií, obměnit vozový park nebo zakoupit nové výrobní prostory:
půjčit si můžete do 4 000 000 Kč na dobu až 8 let,
do 300 000 Kč nepotřebujete žádné zajištění,
nemusíte dokládat účel,
jednoduché pořízení s minimem nákladů.

Povolené přečerpání účtu
Ideální řešení pro překlenutí dočasného nedostatku peněžních prostředků a zajištění finanční rezervy:
limit povoleného přečerpání je až 5 000 000 Kč,
rychlá rezerva pro pokrytí přechodného nedostatku financí,
automatické čerpání i splácení pomocí firemního účtu,
možnost čerpání v hotovosti.
V případě zájmu se, prosím, obraťte na bankéře v pobočce ČSOB nebo nás kontaktujte na akceptacekaret@csob.cz.

Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.
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