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Osobitné podmienky pre maticový model účtovania
1. ROZSAH PLATNOSTI
1.1. Ak si obchodník nezvolí model účtovania
poplatkov Interchange++ alebo balík poplatkov, pri prijímaní transakcií sa použijú tieto
podmienky spoplatňovania.
1.2. Spoločnosť Worldline poskytuje maticový
model účtovania 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. ZLOŽKY MATICOVÉHO MODELU
ÚČTOVANIA POPLATKOV
2.1. Poplatok za služby pre obchodníka, ktorý
sa mu účtuje, pozostáva z výmenného poplatku, poplatku kartovej schémy 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 vydané v EÚ vyššie uvedené
nariadenie EÚ predpisuje strop 0,2% za

transakciu pri debetných kartách a 0,3% za
transakciu pri kreditných kartách.
• Poplatok kartovej schémy sa týka nákladov
spojených so službami sietí platobných kariet, poskytovanými pri transakciách, ako
sú náklady na zúčtovanie, konektivitu a
marketing. Poplatok kartovým schémam je
určený viacerými faktormi, ako je pôvod držiteľa karty, príslušná kartová schéma, typ
karty a suma transakcie.
• Poplatok za služby predstavuje odmenu
spoločnosti Worldline za služby, ktoré
priamo súvisia so samotným spracovaním
transakcií, ako je spracovanie, platba obchodníkovi a zasielanie výkazov.
Servisný poplatok neobsahuje osobitné
služby (napr. kurzové riziko, zúčtovanie
platieb mimo SEPA a pod., za ktoré je spoločnosť Worldline oprávnená účtovať dodatočné poplatky).

3. VÝPOČET
3.1. Pri uplatnení maticového modelu účtovania poplatkov sa za každú transakciu účtuje
príslušný pevný poplatok za služby pre obchodníka, ktorý sa stanovuje pre konkrétne
kombinácie kategórií a značiek kariet.
• Výška pevného poplatku za služby pre obchodníka sa uvedie v objednávke/doklade
o dodávke a táto suma sa mu následne účtuje.
• Výmenný poplatok a poplatok kartovej
schémy sa účtuje na základe prefakturácie

(tzn.na through-pass základe) v závislosti
podľa kategórie karty (debetná, kreditná
alebo predplatená), značky karty, ako aj
niekoľkých ďalších parametrov uvedených
v tabuľke poplatkov nižšie. Vzhľadom na
to, že výmenný poplatok a poplatok kartovej schémy závisí od zložitej interakcie s
rôznymi ďalšími parametrami (ako je výška
transakcie, značka a typ karty, pôvod držiteľa karty, použitý spôsob autentifikácie a
zabezpečenia a pod.), táto tabuľka uvádza
len zjednodušený prehľad súm, resp. percentuálnych sadzieb.
Táto tabuľka sa bude pravidelne meniť
podľa vývoja na trhu, nových rozhodnutí
kartových schém a vydavateľov kariet a
pod. Nové verzie tohto dokumentu sprístupní spoločnosť Worldline na nasledujúcej
adrese:
sk.worldline.com
• Servisný poplatok sa nestanovuje vopred,
pretože jeho výška je daná nasledujúcim
vzťahom, takže sa mení:
(pevný poplatok za služby pre obchodníka) výmenný poplatok – poplatok kartovej schémy

4. SPRACOVANIE VÝKAZOV
4.1. Extranet spoločnosti Worldline umožňuje
obchodníkovi kedykoľvek získať prehľad o
transakciách. V tomto prehľade sa uvedú príslušné poplatky za služby pre obchodníka ako
aj (na informatívne účely) výmenné poplatky,
poplatky Kartovej schémy a servisné poplatky.

1/1

