12. Zvláštní podmínky cenového modelu Matrix
verze 01/2016

1. ROZSAH
1. 1.  Pokud si Obchodník nezvolí cenový
model Interchange++ nebo Balíčky, použijí se na acquiringové transakce tyto
Zvláštní podmínky.
1. 2.  Poskytovatel služeb nabízí cenový
model Matrix v souvislosti se zavedením
Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2015/751, o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce, ze
dne 29. dubna 2015.

2. SOUČÁSTI CENOVÉHO MODELU MATRIX
2. 1.  Servisní poplatek obchodníka, který
je účtován Obchodníkovi, se skládá z mezibankovního poplatku, poplatku Karetní
společnosti a servisního poplatku.
• Mezibankovní poplatek představuje
úhradu, kterou Poskytovatel služeb
jako poskytovatel služeb musí přímo či
nepřímo provést za každou transakci
ve prospěch vydavatele Karty (obvykle
banky). Výše mezibankovního poplatku
je určena na základě několika faktorů,
jako je typ ověření a zabezpečení (čipová karta, bezkontaktní karta, 3D Secure,
magnetický proužek na kartě atd.),
značka a typ Karty (firemní nebo osobní, debetní, kreditní, předplacená apod.),
a na základě toho, kde se Obchodník
a Držitel karty nachází (jejich geografická poloha). U osobních karet ukládá
výše uvedené nařízení EU poplatek
v maximální výši 0,2 % za transakci pro
transakce debetními kartami a 0,3 %
pro transakce kreditními kartami.
• Poplatek karetních společností se týká
nákladů spojených se službami po-

skytovanými Karetními společnostmi
v souvislosti s transakcemi ¬– jako jsou
náklady na zúčtování, propojení a marketing. Výše poplatku Karetní společnosti je stanovena na základě různých
faktorů, jako je např. země vydání Karty,
Karetní společnost, typ Karty a částka
transakce.
• Servisní poplatek představuje úhradu
Poskytovateli služeb za služby, které
přímo souvisejí s účinným zpracováním transakcí – jako je zpracování,
platby obchodníka a podávání zpráv.
Servisní poplatek nepokrývá nestandardní služby (např. riziko spojené
s kolísáním kurzu cizí měny, vyúčtování v mezinárodních platebních systémech apod. – v souvislosti s kterými
je společnost KB SmartPay oprávněna
fakturovat dodatečné poplatky).

3. VÝPOČET
3. 1.  Na základě cenového modelu Matrix se uplatní fixní servisní poplatek
obchodníka za transakci, pro specifické
kombinace kategorií a značek Karet.
• Fixní servisní poplatek obchodníka je
ve vztahu ke každému Obchodníkovi
stanoven v Objednávkovém formuláři /
Doprovodném dokumentu. Tato částka
bude naúčtována Obchodníkovi.
• Mezibankovní poplatek a poplatek Karetní společnosti se uplatňuje na základě přefakturování (tj. na
tzv. pass-through základě) v závislosti na kategorii Karty (debetní karta /
kreditní karta / předplacená karta),
značce Karty, jakož i na několika dalších parametrech stanovených v níže

uvedené cenové tabulce. S ohledem
na to, že mezibankovní poplatek a poplatek Karetní společnosti závisí na
komplexním vztahu s různými dalšími parametry (jako jsou částka transakce, značka a typ Karty, to, v jaké
zemi byla Karta vydána, použité ověření a zabezpečení atd.), tato tabulka
nutně v zájmu zjednodušení zahrnuje
škálu částek/procent.
Tato tabulka bude pravidelně měněna,
aby odpovídala vývoji na trhu, novým
rozhodnutím Karetních společností a vydavatelů Karet atd. Nové verze tohoto
dokumentu budou zpřístupněné Poskytovateli služeb na následující webové adrese: www.kbsmartpay.cz
• Servisní poplatek nebude stanoven dopředu, neboť jde o výsledek následujícího výpočtu, a je proto proměnlivý: (fixní
servisní poplatek obchodníka) – mezibankovní poplatek – poplatek karetní
společnosti

4. PODÁVÁNÍ ZPRÁV
4. 1.  Extranet Poskytovatele služeb
umožňuje Obchodníkům kdykoliv získat
přehled transakcí. V tomto přehledu budou uvedeny použitelné servisní poplatky obchodníka, jakož i (pro informační
účely) mezibankovní poplatek, kartový
poplatek a servisní poplatek.
Další informace o těchto poplatcích mohou být zobrazeny a kdykoliv staženy
prostřednictvím extranetu společnosti
KB SmartPay: www.kbSmartPay.cz/mex.
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