Elektronický výpis
(eVýpis)
Co je to eVýpis?
eVýpis je elektronický dokument, který Vám KB SmartPay bude pravidelně zasílat na adresu, kterou jste
pro tento účel uvedli ve smlouvě. Frekvenci eVýpisu si vyberete dle svých potřeb. Na výběr máte
z denního, týdenního nebo měsíčního zasílání. Pokud si chcete adresu pro zasílání nebo frekvenci změnit,
stačí zadat požadavek přes online formulář v klientské zóně na stránkách www.kbsmartpay.cz/klientska-zona.
Elektronický výpis obsahuje všechny karetní transakce, jež byly provedeny prostřednictvím platebních
karet (V Pay, Visa, Maestro, MasterCard, Diners, JCB a UP) a jež společnost KB SmartPay zpracovala
a uhradila na Váš bankovní účet.
Všechny transakce Vaší společnosti naleznete na jediném výpisu, a to i z více terminálů nebo
obchodů. Elektronický výpis si můžete zobrazit v programu MS Excel. Je možné filtrovat transakce po
provozovnách (sloupec UID) nebo jednotlivých terminálech (sloupec POS). Výchozím formátem eVýpisu
je soubor CSV.
Zpracované transakce a jejich detaily také můžete průběžně sledovat na portálu MEX, který najdete na
stránkách www.kbsmartpay.cz/mex. Zde máte k dispozici nejrůznější filtry: obchod, terminál, období,
platební schéma apod. Své informace tak máte na dosah, ať už jste kdekoliv. Stačí se jen připojit.
eVýpis spolu s průvodní e-mailovou korespondencí od KB SmartPay je možné využít pro administrativní
účely (např. pro účetní úkony). Formát dokumentu eVýpisu (soubor CSV) nesnižuje jeho vypovídací
hodnotu (např. ve srovnání se souborem PDF). eVýpis je tak stejně jako elektronický bankovní výpis
plnohodnotným podkladem k prokázání uskutečněných transakcí.

Výhody eVýpisu:
Výpis nemusíte stahovat, pošleme Vám ho automaticky na e-mail.
Sami rozhodnete, jak často chcete výpis dostávat (den/týden/měsíc).
Nepotřebujete žádný speciální software, výpis otevřete jednoduše v Excelu.
Všechny transakce najdete v jednom souboru a můžete si je libovolně filtrovat (dle terminálů,
provozoven apod.).
Ve výpisu naleznete veškeré detaily o transakcích, nikde jinde je už hledat nemusíte.
Podpora mezinárodního formátu IBAN (34 znaků) pro Váš bankovní účet.
Podpora záznamů o transakci Cashback.

Nevíte si s výpisem rady?
Volejte 228 883 241, volba 2.
Chcete změnit frekvenci výpisu nebo máte jiné požadavky?
Vyplňte online formulář na www.kbsmartpay.cz/klientska-zona.

Význam sloupců v eVýpisu
Obchodník

Identifikační číslo Vaší společnosti. Toto číslo je stejné pro celý soubor.

POS

Identifikační číslo konkrétního obchodu (provozovny).

UID

Identifikační číslo smlouvy na konkrétním terminálu (identifikátor jednotky).

Název obchodníka

Název obchodní společnosti.

Název obchodu

Název obchodní jednotky.

Typ záznamu

Záznam o provedené transakci (resp. typu transakce).

Číslo výpisu

Jedinečná sekvence odeslaného výpisu.

Datum výpisu

Datum, kdy byl výpis vygenerován.

Datum platby

Datum provedení platby.

Číslo platby

Jedinečný identifikátor provedené platby (max. 3 znaky).

Plné číslo platby

Jedinečný identifikátor provedené platby (bez omezení počtu znaků).

Platební schéma

Toto pole uvádí schéma platebních karet pro transakci:
Visa (VIS) | Visa Electron nebo V Pay (ELE) | MasterCard (MCI) | Maestro (EDC) | Diners (DIN) | CUP | JCB

Datum transakce

Datum provedení platební transakce.

Čas transakce

Časový údaj provedení transakce.

Autorizační kód

Autorizační kód transakce.

Značka karty

Toto pole určuje značku platební karty, jejímž prostřednictvím byla provedena transakce:
Visa (VIS) | Visa Electron nebo V Pay (ELE) | MasterCard (MCI) | Maestro (EDC) | Diners (DIN) | CUP | JCB

Číslo karty

Číslo platební karty. Toto číslo se z bezpečnostních důvodů zobrazí jen částečně.

Platba brutto

Hrubá částka transakce v měně obchodníka nebo platby.

Platba poplatku

Poplatek za transakci v měně obchodníka nebo platby.

Uhrazená částka

Tato částka se rovná částce poukazované na účet obchodníka. Částka netto (= částka brutto minus částka poplatku).

Měna obchodníka

Měna obchodníka, měna platby.

Částka brutto

Tato částka se rovná výši transakce, kterou klient zaplatil prostřednictvím platební karty na Vašem terminálu za dodané
zboží, resp. poskytnutou službu.

Částka poplatku

Cena za zpracování transakce.

Částka netto

Tato částka se rovná částce poukazované na účet obchodníka. Částka netto (= částka brutto minus částka poplatku).

Měna transakce

Měna, v níž byla transakce realizována.

Typ karty

Identifikace platební karty.

ID dávky

Identifikátor platby.

Záložní režim

Označení transakce, která byla zpracována v záložním režimu.

Variabilní symbol

Zobrazení reference pro příslušnou transakci.

Kód zamítnutí

Kód pro zamítnutou transakci v případě incidentu.

Text zamítnutí

Text pro zamítnutou transakci v případě incidentu.

Směnný kurz

Pokud se měna transakce liší od měny platby, použije se směnný kurz, který je zde uveden.

Číslo bankovního účtu

Bankovní účet, který byl použit pro fakturaci platby (IBAN formát).

Identifikace zásahu při platbě

Referenční číslo (číslo spisu) platebních zásahů v případě sporu.

DCC částka

Částka transakce v zahraniční měně.

DCC měna

Zahraniční měna.

DCC směnný kurz

Použitý směnný kurz.

DCC datum kurzu

Datum kurzu.

DCC markup

Procentní přirážka pro DCC.

DCC reference

Reference transakce.

DCC poskytovatel

Poskytovatel směnného kurzu, např. Travelex.

DCC profil

Smluvní profil použitý pro DCC transakci.

Nevíte si s výpisem rady?
Volejte 228 883 241, volba 2.
Chcete změnit frekvenci výpisu nebo máte jiné požadavky?
Vyplňte online formulář na www.kbsmartpay.cz/klientska-zona.

