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NABÍDKA PŘIJÍMÁNÍ 
PLATEBNÍCH KARET 
Platební terminál – nabídka START 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

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. 

Níže uvádíme sazby poplatku, které vycházejí 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 poplatku v rozdělení na jednotlivé položky (mezibankovní poplatek, poplatek jednotlivým 
kartovým schématům, poplatek za zpracování). 

Výše poplatku se počítá níže uvedenou procentuální 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. 

Uvedená výše sazeb mezibankovního poplatku je pouze orientační – aktuální výše je uvedena na webových stránkách 
jednotlivých kartových schémat, 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 poplatku je rozhodující aktuální sazba mezibankovního poplatku dle sazebníků kartových schémat. Sazbu 
mezibankovního poplatku mohou kartová schémata v době trvání smlouvy měnit, v takovém případě se odpovídajícím způsobem 
automaticky změní i výše poplatku účtovaného Bankou. 

 

SAZBY POPLATKU – ROZDĚLENÍ NA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY 
 

Kartové 
schéma1) / 
Stravenkové 
a benefitní 
karty 

Region 
vydavatele 
platební 
karty 

Typ platební karty 
Sazba 

mezibankovního 
poplatku 

Sazba poplatku 
kartovým 

schématům 

Sazba poplatku 
za zpracování 

Visa  

ČR 
Spotřebitelské  

Debit 0,20 % 

0,18 % 0,37 % + 0,50 Kč Credit 0,30 % 

Business3) 1,60 % 

EHP2) 
Spotřebitelské 

Debit 0,20 % 

0,21 % 0,37 % + 0,50 Kč Credit 0,30 % 

Business3) 1,35 % 

mimo EHP2) 
Spotřebitelské 

Debit 0,20 % 

1,88 % 0,37 % + 0,50 Kč Credit 0,30 % 

Business3) 2,00 % 

Mastercard 

ČR 
Spotřebitelské  

Debit 0,20 % 

0,37 % 0,37 % + 0,50 Kč Credit 0,30 % 

Business3) 1,45 % 

EHP2) 
Spotřebitelské  

Debit 0,20 % 

0,34 % 0,37 % + 0,50 Kč Credit 0,30 % 

Business3) 1,25 % 

mimo EHP2) 
Spotřebitelské  

Debit 0,20 % 

3,27 % 0,37 % + 0,50 Kč Credit 0,30 % 

Business3) 2,00 % 

JCB Celková sazba poplatku: 1,90 % + 0,50 Kč 

Benefit  
Plus / Naše 
stravenka4) 

Sazba poplatku odpovídá sazbě provize,  

kterou má obchodník smluvně sjednanou s poskytovatelem karty. 

 

1) Zahrnuje platební karty všech značek příslušného kartového schématu (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 stravenkové/benefitní karty vydávané kartovými schématy (tj. stravenkové/benefitní karty neuvedené jmenovitě 

v tabulce).  
4) Obchodník platí provizi poskytovateli karty prostřednictvím Banky. Sazba pro karty Naše stravenka činí 2,50 %. 

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
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OSTATNÍ POPLATKY 

Poplatky související s platebními terminály* 

Měsíční poplatek za poskytnutí platebního terminálu** 299 Kč + DPH 

Servis platebního terminálu ve dnech Po–Pá zdarma 
 

* Účtuje se každý poskytnutý platební terminál.  

** Pokud bude na obchodním místě evidován měsíční obrat platebními kartami nižší než 5 000 Kč, bude automaticky naúčtován poplatek 
200 Kč + DPH / měsíc / platební terminál. 

 

Dne       
 

 

 

Za obchodníka (jméno a příjmení):       

IČO:       
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