°Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s.
pre prijímanie platobných kariet
(ďalej len „ Sadzobník poplatkov“)

1. Zaškolenie osôb obchodníka určených na obsluhu zariadenia okrem školenia, ktoré bezplatne
zabezpečuje banka následne po inštalácii EFT POS terminálu a testoch v režime on-line prevádzky

€ 50,- + 20% DPH
za každé zaškolenie

2. Neopodstatnený servisný zásah

€ 150,- + 20% DPH

3. Poplatok za opakovanú inštaláciu

€ 150,- + 20% DPH

4. Demontáž a/alebo doprava zariadení z miesta obchodníka, ak tieto činnosti zabezpečí
banka alebo jej zmluvný partner.
5. Výmena EFT POS terminálov na základe požiadavky obchodníka (okrem prípadov nefunkčnosti
alebo poruchy nezavinenej obchodníkom);
Zmena hardvérovej konfigurácie vypožičaných zariadení na základe požiadavky obchodníka;

€ 50,- + 20% DPH
za každú lokalitu

€ 150,- + 20% DPH
za každý EFT POS terminál

6. Zmluvná pokuta v prípade poškodenia, zničenia alebo straty EFT POS terminálu.

€ 150,- (nepodlieha DPH)

7. Zmluvná pokuta v prípade nevrátenia vypožičaných zariadení

€ 300,za každý kus (nepodlieha DPH)

8. Jednorazové vygenerovanie a zaslanie avíza o platbách
- elektronickou formou
- v tlačenej forme prostredníctvom pošty alebo faxu

€ 5,- bez DPH – oslob.
€ 10,- bez DPH – oslob.

9. Automatické generovanie a zasielanie avíz o platbách s dennou, týždňovou alebo mesačnou periodicitou

€ 0,-

10. Mesačný poplatok za spracovanie transakcií bodu 9.1.3. Obchodných podmienok Tatra banky a.s.
pre prijímanie kariet; minimálna hranica dosiahnutého obratu pre zánik práva na uplatnenia nároku
banky na poplatok za spracovanie transakcií na 1 EFT POS terminál je € 3.500,-

€ 26,56,- bez DPH – oslob.

11. Mesačný poplatok za spracovanie transakcií podľa článku IV. Zmluvy o prijímaní platobných kariet

€ 36,- bez DPH – oslob.

12. Poplatok za spracovanie offline transakcií vykonaných prostredníctvom bezkontaktného snímača

€ 5,- bez DPH - oslob.

13. Poplatok za zrušenie zmluvy iným spôsobom ako uplynutím dohodnutej platnosti
alebo uplynutím výpovednej lehoty

€ 150,- bez DPH – oslob.

Sadzobník poplatkov tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o prijímaní platobných kariet, ktorá je uzatvorená medzi bankou a obchodníkom.
Banka je oprávnená jednostranne doplniť alebo zmeniť štruktúru, typy alebo výšku poplatkov uvedených v Sadzobníku poplatkov. Banka sa zaväzuje uvedené doplnenia resp. zmeny poplatkov oznámiť obchodníkovi vopred v primeranom čase, a to zaslaním nového Sadzobníka poplatkov.
Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s. pre prijímanie platobných kariet nadobúda účinnosť dňa 1.januára 2011.
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