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Osobitné podmienky pre model účtovania poplatkov Interchange ++
1. ROZSAH PLATNOSTI
1.1. Obchodník si zvolil uplatňovanie modelu
účtovania poplatkov Interchange ++, ktorý
spoločnosť Worldline poskytuje ako možnosť
účtovania poplatkov za služby platobných kariet rôznych značiek od sietí Visa, MasterCard,
Diners Club/Discover, CUP a JCB.
1.2. Spoločnosť Worldline poskytuje model účtovania poplatkov Interchange ++ v súvislosti
s implementáciou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/751 z 29. apríla
2015 o výmenných poplatkoch za platobné
transakcie viazané na kartu.

2. MODEL ÚČTOVANIA
POPLATKOV
2.1. Model účtovania poplatkov Interchange
++ je dynamický model účtovania poplatkov,
vychádzajúci zo skutočných nákladov spojených so zapojením jednotlivých účastníkov na
spracovaní platobnej transakcie. Poplatok za
služby pre obchodníka, použitý v tomto modeli, pozostáva z výmenného poplatku, poplatku
Kartovým schémam a servisného poplatku.
•

Výmenný poplatok predstavuje poplatok,
ktorý je spoločnosť Worldline ako prijímateľ
povinná priamo alebo nepriamo zaplatiť
vydavateľovi karty (obvykle banke) za každú transakciu. Výška výmenného poplatku
je určená viacerými faktormi, ako je typ autentifikácie a zabezpečenia karty (čipová,
bezkontaktná,
so
zabezpečením
3DSecure, s magnetickým prúžkom a
pod.), značka a typ karty (firemná alebo
spotrebiteľská, debetná, kreditná, predplatená a pod.), ako aj geografická lokalizácia
obchodníka a držiteľa karty. Pre spotrebiteľské karty vyššie uvedené nariadenie EÚ
predpisuje strop 0,2% za transakciu pri de-

betných kartách a 0,3% za transakciu pri
kreditných kartách.
Pri modeli účtovania poplatkov Interchange
++ sa výmenný poplatok v plnej výške poukazuje tretím osobám (tzv. pass-through
model). Spoločnosť Worldline teda pri každej transakcii použije na výpočet celkového
poplatku za služby pre obchodníka príslušnú skutočnú výšku výmenného poplatku.
• Poplatok Kartovým schémam sa týka nákladov spojených so službami Kartových
schém, poskytovanými pri transakciách,
ako sú náklady na zúčtovanie, konektivitu a
marketing. Poplatok Kartovým schémam je
určený viacerými faktormi, ako je pôvod držiteľa karty, Kartová schéma, typ karty a
suma transakcie.
Poplatok Kartovým schémam sa taktiež
v plnej výške poukazuje tretím osobám
(tzv. pass-through model), Spoločnosť
Worldline teda pri každej transakcii použije
na výpočet celkového poplatku za služby
pre obchodníka príslušnú skutočnú výšku
poplatku sieťam.
• Servisný poplatok predstavuje odmenu
spoločnosti Worldline za služby, ktoré
priamo súvisia so samotným spracovaním
transakcií, ako je spracovanie, platba obchodníkovi a zasielanie výkazov. Spoločnosť Worldline stanovuje výšku servisného
poplatku pre obchodníkov individuálne
podľa predpokladaného objemu transakcií
a priemernej výšky transakcie.
Do servisného poplatku nie sú zahrnuté
náklady na služby, ktoré sú len nepriamo
viazané na spracovanie uskutočnených
transakcií - tieto náklady sa uvedú v objednávke/doklade o dodávke a budú sa účtovať osobitne (napr. náklady na reklamácie
a vrátenie transakcií, náklady na aktiváciu,

náklady na zamietnuté autorizácie, náklady
na opatrenia proti legalizácii príjmov z
trestnej činnosti a na plnenie povinností v
súvislosti so štandardom bezpečnosti
PCI/DSS a pod.). Servisný poplatok neobsahuje ani osobitné služby (napr. kurzové
riziko, zúčtovanie platieb mimo SEPA a
pod., za ktoré je spoločnosť Worldline
oprávnená účtovať dodatočné poplatky).

3. ZÚČTOVANIE
3.1. Spoločnosť Worldline neposkytuje prehľad jednotlivých zložiek nákladov spojených s
transakciou v reálnom čase. Namiesto toho sa
účtujú predbežné odhadované priemerné náklady („odhadovaná provízia“), ktorých výška
sa uvedie v objednávke/doklade o dodávke.
3.2. Na konci každého mesiaca sa sumy
uhradené ako odhadovaná provízia porovnajú
so skutočnou výškou výmenných poplatkov,
poplatkov Kartovým schémam a servisných
poplatkov účtovaných za jednotlivé transakcie.
Ak sa zistí rozdiel medzi týmito sumami, príslušná suma sa odpočíta z transakcií v budúcom mesiaci, resp. poukáže sa obchodníkovi
prostredníctvom dobropisu.

4. SPRACOVANIE VÝKAZOV
4.1. Na konci každého mesiaca spoločnosť
Worldline zašle obchodníkovi prehľad transakcií, spracovaný súhrnne za jednotlivé siete
platobných kariet a kategórie kariet (debetné,
resp. kreditné). V každom súhrne za kategóriu
sa uvedie počet transakcií, uhradená odhadovaná provízia, celková suma výmenných poplatkov a celková suma poplatkov sieťam.
4.2. Podrobnejšie údaje o transakciách budú
kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie a
stiahnutie na extranete spoločnosti Worldline.
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