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 Obchodník:       

 IČO:         

 Datum:        

 

 

Dokument obsahuje důvěrné informace, které nelze bez předchozího souhlasu Československé 

obchodní banky, a. s. sdělovat třetím osobám.  

Dokument obsahuje jak produktovou, tak i cenovou nabídku. 
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CENOVÁ NABÍDKA 
Tato cenová nabídka platí pouze pro klienty, kteří mají účet k podnikání vedený v Kč u ČSOB nebo Poštovní spořitelny. 
Níže uvádíme sazby Smluvního poplatku, které vychází z předpokládaného objemu transakcí a jejich počtu (tzn. údajů, 
které byly poskytnuty Obchodníkem pro vypracování této nabídky).  
V případech, na které dopadá nařízení Evropského parlamentu a rady EU o mezibankovních poplatcích za karetní 
platební transakce č. 2015/751, uvádíme sazby Smluvního poplatku v rozdělení na jednotlivé položky (mezibankovní 
poplatek, poplatek Asociacím, poplatek za zpracování). 
Výše Smluvního poplatku se počítá níže uvedenou % sazbou z každé transakce realizované platební kartou, a to dle 
jejího typu a regionu jejího vydání. Cenová nabídka se okamžikem uzavření Smlouvy o přijímání platebních karet a 
poskytování dalších služeb stane její součástí. 
Níže uvedená výše sazeb mezibankovního poplatku je pouze orientační - aktuální výše je uvedena na webových 
stránkách jednotlivých Asociací, např.:  
https://www.visa.co.uk/about-visa/visa-in-europe/fees-and-interchange.html 
https://www.mastercard.co.uk/en-gb/about-mastercard/what-we-do/interchange/european-interchange-rates.html 
Pro určení výše Smluvního poplatku je rozhodující aktuální sazba mezibankovního poplatku dle sazebníků Asociací. 
Sazba mezibankovního poplatku se může v době trvání Smlouvy měnit, v takovém případě se odpovídajícím způsobem 
automaticky změní i celková sazba Smluvního poplatku. 

SAZBY SMLUVNÍHO POPLATKU - ROZDĚLENÍ NA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY 
Asociace1) / 

Stravenkové a 
benefitní karty 

Region 
vydavatele 

Platební karty 
Typ Platební karty 

Sazba 
mezibankovního 

poplatku 

Sazba 
poplatku 

Asociacím 

Sazba poplatku za 
zpracování 

Celková sazba 
Smluvního 
poplatku 

Visa 

ČR 
Spotřebitelské 

Debit 0,20 % 

0,18 % 0,37 % + 0,50 Kč 

0,75 %+ 0,50 Kč 

Credit 0,30 % 0,85 % + 0,50 Kč 

Business 3) 1,60 % 2,15 %+ 0,50 Kč 

EHP2) 
Spotřebitelské 

Debit 0,20 % 

0,21 % 0,37 % + 0,50 Kč 

0,78 % + 0,50 Kč 

Credit 0,30 % 0,88 % + 0,50 Kč 

Business 3) 1,35 % 1,93 % + 0,50 Kč 

mimo EHP2) 
Spotřebitelské 

Debit 1,15 % 

1,88 % 0,37 % + 0,50 Kč 

3,40 % + 0,50 Kč 

Credit 1,50 % 3,75 % + 0,50 Kč 

Business 3) 2,00 % 4,25 % + 0,50 Kč 

Mastercard 

ČR 
Spotřebitelské 

Debit 0,20 % 

0,37 % 0,37 % + 0,50 Kč 

0,94 %+ 0,50 Kč 

Credit 0,30 % 1,04 % + 0,50 Kč 

Business 3) 1,45 % 2,19 % + 0,50 Kč 

EHP2) 
Spotřebitelské 

Debit 0,20 % 

0,34 % 0,37 % + 0,50 Kč  

0,91 % + 0,50 Kč 

Credit 0,30 % 1,01 % + 0,50 Kč 

Business 3) 1,25 % 1.96 % + 0,50 Kč 

mimo EHP2) 
Spotřebitelské 

Debit 1,15 % 

3,27 % 0,37 % + 0,50 Kč 

4,79 % + 0,50 Kč 

Credit 1,50 % 5,14 % + 0,50 Kč 

Business 3) 2,00 % 5,64 % + 0,50 Kč 

 Diners Club --- 1,90 % + 0,50 Kč 

Benefit Plus / Naše stravenka4) Sazba Smluvního poplatku odpovídá sazbě provize, kterou má Obchodník smluvně sjednanou s poskytovatelem karty.  

1) Zahrnuje Platební karty všech značek příslušné Asociace (např. Visa Electron, Maestro). 
2) EHP - Evropský hospodářský prostor, tj. země EU kromě ČR, pro kterou jsou v nabídce uvedeny samostatné sazby, a dále Švýcarsko, Norsko a Island. 
3) Vztahuje se i na asociační stravenkové/benefitní karty (tj. stravenkové/benefitní karty neuvedené jmenovitě v tabulce). 
4)  Obchodník platí provizi poskytovateli karty prostřednictvím Banky. Sazba pro karty Naše stravenka činí 2,50 %.  
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OSTATNÍ SMLUVNÍ POPLATKY 

Poplatky související s platební bránou 

Poplatek za aktivaci služby akceptace platebních karet* 1890 Kč  

Poplatek za vedení platební brány** 99 Kč 

*Jednorázový poplatek za podporu integrace platební brány ze strany Banky. Poplatek zahrnuje umožnění implementace platební 
brány na libovolný počet internetových obchodů klienta. 

**Měsíční paušální poplatek za vedení platební brány je účtován za každý internetový obchod (www stránky) zvlášť. 
 

Výše uvedené poplatky nepodléhají DPH a jsou inkasovány z účtu Obchodníka vedeného v Kč u ČSOB nebo Poštovní 
spořitelny. 

Poplatky související s - Platebním tlačítkem 

Poplatek za transakci realizovanou Platebním tlačítkem * 0,89 % + 0,50 Kč 

*Poplatek se skládá ze stanoveného procenta z objemu transakce realizované prostřednictvím Platebního tlačítka a stanovené fixní 
částky za každou takovou transakci.  

☐ Požaduji doplňkovou službu - Platební tlačítko 

☐ Mám zájem o platební metodu MALLPay - více informací v kapitole Doplňkové služby a rozšíření, bod 8 

 

 
 

Dne       

 
  

 Za Obchodníka:        

 IČO:       


