
Cl. l Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je vymezen podmínek za kterych bude Obchodnk pňjímat k platbám za zbožl či služby platebni kartymezinárodních společností VISA, Mastercard. Díners Club lntematíonal JCB a Chna UníonPay (dale jen „Platební karty) a podmínek.za kterých bude Eíanka tyto úhrady zpracovávat a zúčtovávat

cl. n Místo plneni

Místem plnenl se rozumí sídlo Banky, kde je prováděno zpracovánl a zučtovánl transakc provedených Platebnlml kartami a d sldlo obchodníkaa veškerá jeho obchodní mlsta, kde se transakce provádl avšak vždy jen a pouze na uzem Ceské republiky (víz Příloha č. 3

ČI lll Závazky a oprávnění smluvních stran

1. Závazky a oprávnění Banky

obchodníka shodná, k přepočtu nedochází Iníorrnace o směnných kurzech (kurzový lístek) jsou zveřejněny v provozních prostorách všech
poboček Banky a rovněž jsou uveřejněny na lntemetovych stránkách

c) Banka sí vyhrazuje právo nepřijmout. případně nepropíatit a vrátit prodejnl doklady (účtenky, stvrzenky zPOS tennínálu). které nebylyvystaveny/předloženy podle podmínek stanovených v této Smlouvě, zejména právo nepřijmout prodejní doklady neúplně vyplněné a s nečitelnýmotiskem Platební karty nebo data plaností karty (expirace)

d) Nedojde-Il ze strany obchodníka k úhradě částek dle CI íII A. odst., 2.. plsm. j) a |) Smlouvy je Banka oprávněna uhradit sl tyto pohledávky vůči
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Michal Fišer, MBA, předseda představenstva
Bc. Petra Burdová, místopředseda představenstva

Korespondenčnl adresa: '

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

E-mall:

zastoupená:

uzavřená dle příslušnych ustanoven

číslo POS_02795281

(dále jen „Smlouva )

Sm uvní strany

Ceskoslovenska obchodní banka a s

Radlická 333/150 150 57 Praha s IČO/DIC oooo1a5o/cze99uoo7e1
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B XXXVI vložka 45
(dáíejen Banka )

zastoupená Radkem Horákem, manažerem Acquiring a ecommerce

Ing Petrou Březíkovou. pracovníkem pro prodejní a obchodní podporu akceptace platebních karet

SMLOUVA O AKCEPTACI PLATEBNÍCH KARET

ČSOB

Obchodní ňrrnaInázev/příjmení jméno. titul rodné číslo

Sídlo/trvalý pobyt (vč PSČ)

ICO

Zapsanylá v obchodním rejstříku

(dále jen „Obchodu/kv

Operátor ICT a s

Dělnická 213/12 Holesovice 170 00 Praha

02795281

Méstsky soud Praha Oddíl

í občanského zákoníku a zákona o platebním styku
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ver. ou lLplateuní lenrunalgeguluce



e) Banka je dále oprávněna pň jakémkoli neplnění či porušení

SS

l)

obchodníkovi následujícím způsobem:

(|) Pokud obchodník nemá u Banky veden účet, je Banka oprávněna uhradit svoji pohledavkulyv rámci zúčtování transakcí (úhrad)
provedených Píatebnímí kartami dle smlouvy, a to bez předchozího souhlasu obchodníka skonkrétním zúčtováním. o takové
skutečnosti bude Banka obchodníka následně Iníorrnovat ve výpise z karetních transakcí.

(||) Pokud obchodník má u Banky veden účet, je Banka oprávněna uhradit svojí pohledávku provedením inkasa dlužné částky z účtu
obchodníka vedeného v CZK a uvedeného v Cl. IV, 2., resp v Příloze č. 3 smlouvy. a to bez předchozího souhlasu obchodníka
s konkrétním inkasem.

o takové skutecnosti bude Banka obchodníka následně informovat ve výpise z karetních transakcí.

povinností obchodníka plynoucích ze Smlouvy a jejich příloh odmítnout
(popř pozdržet až po dobu 180 kalendářních dní) obchodníkovi proplacení transakce.

Jedná se zejména o následující případy:

platba proběhla za podmínek, které nesplňují či přímo ponišují ustanovení této Smlouvy a jejich příloh (včetně chybného
postupu a nedodržení podmínek při obsluze POS terminálu či imprinteru).
držitel kamí. Vydavatel Platební karty nebo Asociace vznesou námitku (reklamaci) vůči transakci provedené Platební kartou,
případně stížnost. že Obchodník odmítá pňjmout Platební kartu nad či pod určitou výši transakce a Banka jl shledá jako
oprávněnou, dále obchodník nebude schopen na žádost Banky doložit a prokázat účast právoplatného držitele karty na dané
transakcí.

obchodník Bance nepředal ve lhůtě 5 kalendářních dnů od doručení výzvy požadované doklady, iníorrnace. stanoviska
a vyjádření či neposkytl jinou, Bankou požadovanou součinnost. nezbytnou pro vyřízení reklamace.
Banka, držitel karty, vydavatel Platební karty nebo Asociace označili danou transakci za podvodnou, neuskutečněnou

oprávněným držitelem karty.

při podezření z protiprávníhojednání obchodníka,

na pokyn Asociace.

Banka si vyhrazuje právo uhradit sl svoji pohledávku v rámci zúčtování transakcí provedených Píatebnímí kartami či provedením inkasa va výši
částky předmětné transakce í v případě, že platba byla obchodníkovi poukázána na účet, a až dodatečně se zjistí, že v době uskutečnění
transakce došlo k porušení smluvních povinností ze strany obchodníka či byla-li platba poukázána na účet obchodníkovi omylem.
Banka je oprávněna předávat na základě vyžádání nezbytně informace o obchodníkovi soudům, státním zastupitelstvím, orgánům státní správy,
finančnímu arbitrovi CR a Policii ČR. Dále v případe podezření z neoprávněné či podvodné transakce provedené Platební kartou. je Banka
oprávněna ohlásit tuto skutečnost orgánům činným v trestním řízení, vydavateli Platební karty a příslušné karetní Asociaci.

Závazky a oprávnění obchodníka

obchodnik se zavazuje, že ve svém obchodním místě (resp. obchodních místech) bude přijímat Platební karty k úhradám za zboží
či poskytované služby pouze v rámci druhu obchodní činností deíínované v Příloze č. 3 Smlouvy.
Platební karty VISA a MasterCard bude obchodník přijímat kromě výše uvedeného také za účelem případného poskytování služby CashBack -

výběru hotovosti, pokud poskytování této služby smluvní strany sjednaiy (viz Příloha č. 3 této Smlouvy). V souvislosti s poskytováním služby
CashBack se obchodník zavazuje vhodným způsobem upozorňovat své zákazníky - držitele karet na možnost využití služby CashBack
a poskytování této služby vůči těmto držitelům karet nezpopiatřlovat. Vzhledem k tomu, že hotovost je v rámcl služby CashBack poskytována
držitelům karet ziinančních prostředků obchodníka, bude Banka připisoval na účet obchodníka vedeny vCZK (viz Příloha č. 3) částky
odpovídajicí výši provedených transakcí, včetně částek odpovídajících výběru hotovostí v rámci služby CashBack. Ve výjimečných případech je
obchodník oprávněn poskytnutí služby CashBack svému zákazníkovi držiteli karet na určitém Pos terrnlnálu či určitém obchodním místě
odmítnout, zejména pokud nebude v pokladně, ke které takový POS terminál náleží, k d spozíci dostatečná hotovost. obchodník je dále oprávněn
pozastavit poskytování služby CashBack pokud nebude moci provádět autorizace transakcí dle této Smlouvy
obchodník se zavazuje, že transakce Píatebnímí kartami bude provádět pouze osobajím k tomu pověřená a pro tuto činnost řádně vyškolené.
obchodník je povinen si ponechatlzajlstít po dobu nejméně deseti let od doby uskutečnění transakce, kopie všech prodejních, sumárních
dokladů, účtenek (styl-zenek) z POS terrnináiu a formulářů, a to í v případě že originál na vyžádání poskytne jakýmkoli třetím osobám. Tyto kopie
je obchodník povinen Bance předat va Ihutě 5 kalendářních dnu od jejich vyžádání s tím že tato dokumentace musí být pouze v českém,
případně anglickém jazyce Případný překlad je povinen na vlastní náklady zajistit obchodník Pov nnost archivace účtenek neplatí v případě
využívání elektronické archivace stvrzenek v aplikací POS Merchant vyjma účtenek autorizovaných podpisem držitele karty. které je Obchodník

povinen na vyžádání Bance předložit
obchodník je vždy každý měsíc povinen kontrolovat si na jeho účel Bankou zaplacené platební transakce ze zúčtování Píatebnlch karet
Nezaúčtovaně transakce obchodního místa doničeně Bance po uplynutí lhůty co kalendářních dnu po jejich uskutečnění budou propíaceny
s výhradou storna.

V případě nesouhlasu obchodníka s Bankou provedeným zaúčtováním platebních transakcí. je obchodník oprávněn podat reklamaci či stížnost
písemně nebo e-maiiem směřovanou útvaru akceptace karet na kontaktní adresy uvedené v Příloze č 2 Lhůta pro vyřízení reklamace či stížnosti
je 30 dnů od doničenl reklamace či stížností útvaru akceptace karet Lhůta pro opravu či doplnění reklamace se do této lhůty nezapočítává. Není-
Ii možné reklamaci či stížnost v této lhůtě vyřídit, útvar akceptace karet obchodníka písemně informuje o odpovídajícím předpokládaném tennínu
vyřízení reklamace či stížností

Jestliže držitel karty zakoupené zboží nebo provedené služby reklamuje obchodník reklamaci nesmí odmítnout z důvodu, že se platba za zboží
nebo služby uskutečnila Platební kartou Při vrácení zboží anebo reklamaci sjednaných služeb je obchodník povinen provest na Pos terminálu
tzv. CREDIT (návrat platby) s tím. že není oprávněn v žádném případě částku vrátit, a to anl v hotovosti, ani bezhotovostně. Banka je oprávněna
v takovém případě provést odúčtování předmětné částky z učtu obchodníka bez souhlasu k inkasu o takovém odúčtování bude Banka
obchodníka následně informovat ve výpise z karetních transakcích.

obchodník se zavazuje vystavit ve svých prostorách propagační materiály související s akceptaci Píatebnlch karet. které mu Banka poskytne
s tím, že obchodník není povinen akceptovat Platební karty všech karetních Asociací o této skutečnosti, tj. nepňjímání veškerých karet je
obchodník povinen ínfonnovat srozumitelným a jednoznačným způsobem držitele karty a to na viditelném místě u vchodu do obchodniho místa
a u pokladny.
obchodník je povinen Banku neprodleně písemně ínfonnovat o následujících skutečnostech
- o všech měnách údajů požadovaných pň uzavření smluvního vztahu a tyto změny řádně doložit Jedná se zejména o změnu názvu obchodní
íinny, její právní formy, adresy ůrmy či provozovny, íaxověho nebo telefonického spojení čísla účtu či kontaktní osoby, dále se jedná ojakékoiiv
změny dnihu či charakteru prodávaného zboží či poskytovaných služeb 0 změně kontaktní osoby i po ukončení této Smlouvy po dobu
B měsíců od posledni transakce,

- o zahájení insolvenčního řízení vedeného na obchodníka a to. písemné případně e-mal em na kontaktní adresy uvedené v Příloze č. 2.
- o změně svého původního požadavku na účtování, zobrazování smluvního poplatku a dále poskytování či zpřístupňování informací o karetních
transakcích v jednotné (souhrnné) výši a to na nový požadavek účtování a zobrazování smluvního poplatku a dále poskytování
či zpřístupňování informací o karetních transakcích dle jednotlivých kategorií a různých značek Píatebnlch karet srůznou výší smluvního
poplatku.

Pokud v souvislosti s porušením uvedené iníorrnačnl povinnosti ze strany obchodníka vznikne Bance škoda, zavazuje se obchodník tuto škodu
na písemnou výzvu Banky uhradit v plné výši
obchodník je dále povinen do 5 kalendářních dnů od doničení výzvy Banky poskytnout Bance veškerou. Bankou požadovanou součinnost,
nezbytnou pro plnění této Smlouvy. zejména při šetření reklamace předat úplně a přesné informace stanoviska a podkl dy vztahují se dané
reklamací transakce provedené Platební kartou (např. kopie všech prodejních sumárních dokladu účtenek (stvrzenek) z Pos terminálů
a íonnulářů apod). Pokud obchodník Bankou požadovanou součinnost do uvedené lttuty Bance neposkytne a vdůsledku toho bude reklamace
uznána za oprávněnou (tj. v neprospěch obchodníka). zavazuje se Obchodník uhradit Bance celkovou částku všech transakcí. ke kterým byla
součinnost vyžádána.
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k Obchodník se zavazuje, že provede všechna nezbytná opatření k zabránění úniku nebo zneužití veškerých dat o zákaznících - držitelích karetvyplývající z pravidel Payment Card industry Data Security Standardu, dále jen „PCI-OSSZ které jsou k dispozici na internetových stránkách
- originální text a

- český překlad. obchodník je povinen se s uvedenými PCI-DSS podrobně seznámit a zavazuje se je dodržovat obchodník nese veškeré náklady vzniklé implementací systému opatření.(|) V souvislosti s výše uvedeným se obchodník zavazuje zejména:
— splňovat požadavky dle úrovně, do které byl na základě kritérií zařazen. Úroveň je obchodníkovi na vyžádání oznámenapísemně Bankou,
- spolupracovat s Bankou tak, aby v plné míře zajistil, že poskytovatelé služeb, kteří pro obchodníka zpracovávají, ukládajínebo přenáší data o držitelích Píatebnlch karet, budou v souladu s PCí-DSS. Před uzavřením Smlouvy obchodníka s novýmposkytovatelem služeb Banka provede posouzení na základě vyplnění PCI-DSS Self-Assessment ouestionare dotazníku,dále jen „SAO dotazník“ Poskytovatel služeb musi vyhovovat všem bodům SAO dotazníku,
- umožnit Bance, případně Asoclacím kontrolovat plnění souladu s PCI DSS.

(i) Obchodník si je vědom, že v
'

v plne výši do stanoveného termínu Bankou.
V případě, že obchodník zjistí únik nebo zneužití dat o držitelích karet je povinen neprodleně informovat Banku. Banka jeoprávněna takovou infonnacl dále sdílet s karetními asociacemi,

'

Za případné škody, které

obchodníka, ručí v plné výší Obchodník.
obchodník sí je vědom, že nese v plně výší odpovědnost za případné zneužití dat o držitelích karet, za které jsou považoványzejm jméno, adresa, rodné číslo nebo jejich platební nástroje. obchodník v žádném případě nesmí ukládat číslo Platební karty,datum expirace karty a PIN držitele karty, CW2, CVC2, data z magnetického proužku.

(v) obchodník není oprávněn požadovat po Bance poskytnutí takových služeb nebo produktů, které jsou v rozporu s PCI- DSSstandardy.
(vi) obchodník je povinen zajistit, aby nejen on, ale i jim využívaní poskytovatelé služeb byli vsouladu s PCI- DSS, vpřípaděže pracují s daty o držitelích karet a na písemně vyžádání Banky poskytnout informace týkající se přijatých opatření proti únikutěchto dat

Obchodn k se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vůči provedené transakci ze strany držitele karty. vydavatele Platební karty neboAsoc ace (tj v neprospěch obchodníka) uhradí spornou, Bankou vyčíslenou částku nejpozději do 5 kalendářních dnů od výzvy Banky.obchodník se zavazuje, že nebude:

(i) sestavovat a vést jakékoli seznamy a evidence s údaji o Píatebnlch kartách nebo o držitelích těchto karet pro své vlastní účely,(ll) žádným způsobem uchovávat jakákoli data uvedená na Píatebnlch kartách.
(ili) předávat třetím stranám jakékoli údaje o Píatebnlch kartách nebo o držitelích karet.

obchodník souhlasí s tím, že po dobu platnosti této Smlouvy, mohou být údaje o něm v rozsahu jméno, příjmení/obchodní nnnallogoínázev,sídlo/místo podnikání uvedeny v materiálech Banky - reference. o spolupráci v oblasti akceptace Píatebnlch karet, seznamech obchodních místakceptujících Platební karty, statistických a jiných výkazech a dále že je Banka oprávněna předávat je včetně anonymlzovaných lníonnacío dosaženém obratu obchodníka Asociacím.
obchodník se zavazuje nepožadovat po držiteli karty, u Píatebnlch karet. na něž se vztahuje regulace dle Ci. IV., odst. 1 Smlouvy (kreditnía debetní Platební karty vydané fyzickým osobám na území EU) poplatek za platbu. U Píatebnlch karet. na něž se nevztahuje uvedená regulace,je obchodník oprávněn požadovat poplatek pouze v maximální výši přímých nákladů.
Pokud v dusledku porušení jakékoli povinnosti obchodníka uvedené ve Smlouvě vznikne Bance škoda např úhradou částky oprávněněreklamované transakce, zaplacením sankce či pokuty vyměřené v této souvislosti ze strany Asociace Ceské národní banky, Uřadu pro ochranuosobních udaju apod zavazuje se obchodník tuto škodu bezodkladně (na základě písemně výzvy) Bance uhradiL

(ll

(IV)

ČI. IV Smluvní poplatky

5m uvní poplatek za transakce realizované patebními kartami (dále jen Smluvní poplatek ) v rozdělení na jednotlivé položky, v souladus nařízením Evropského parlamentu a rady EU o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce, (dále jen .Regulace“) nebona žádost obchodníka v jednotné sazbě bude účtován dle obchodníkem zvolené varianty smluvního poplatku uvedené vPříioze č 4Smlouvy

Zobrazován bude Smluvní poplatek, stejně tak jako I ostatní smluvní poplatky na výpisech z karetn ch transakci dle obchodníkem zvolenávarianty výp su v Příloze č. :! Smlouvy
obchodník bere na vědomí, že schéma Sm uvn ho poplatku zahrnuje mezibankovní sazbu poplatku sazbu poplatku karetní Asociacenáklady Banky na zpracování transakcí včetně marže

V souvislosti s plněním předmětu smlouvy vymezeným v Ci I vyše se obchodník zavazuje hradit Bance smluvní poplatky(Smluvní poplatek a ostatní smluvní poplatky) ve vyší uvedené v Příloze č 4 této Smlouvy

Banka a obchodník sjednávají. že je Banka oprávněna zučtovat Smiuvn poplatek a to tak že zcelkové, denní
progiacené částkyzatransakce realizované Píatebnímí kartam

ástka snížená

Za učelem inkasa uvedeného v tomto Č IV se obchodník zavazuje mt po dobu platnosti této Smlouvy na účtu vedeném vCZKa uvedeném v Příloze č. 3 této Smlouvy dostatečnou vyší ňnančn ch prostředku pro uhradu smluvních poplatků
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PPP

čr. v Ujednání o náhradě ěkod

událostmi způsobenými např. třetí stranou j

Či. Vi Ukončení smlouvy

Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí smluvních stran či odstoupením od smlouvy jednou za smluvníchstran.

vypovědět závazek z této Smlouvy lze pouze písemnou výpovědí jedné či druhé strany a to í bez uvedení důvodů. Výpovědní doba je v případěvýpovědi podané ze strany obchodníka 1 měsíc a v případě výpovědi podané ze strany Banky 2 měsíce. V obou uvedených případech počínátato doba běžet ode dne domčení výpovědí druhé smluvní straně.
Kromě výše uvedeného je Banka oprávněna vypovědět závazek z této Smlouvy s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi z důvodu výskytuoprávněných opakovaných reklamací vůči obchodníkovi ze strany držitelů karet, vydavatelů Píatebnlch karet nebo ze strany Asociace, z důvodůprovádění činnosti obchodníka, která je '

'

podezření z podvodněho jednání obchodníka a opuštění posledního, Bance známého, obchodniho místa, a to aniž by Bance tuto skutečnostpředem oznámil.

o ukončení Smlouvy nedojde z důvodů na straně obchodníka a bude tím, na straně Banky, hrozit vznik finančních ztrát. je Banka oprávněnaSmlouvu s okamžitou účinností taktéž vypovědět
výpovědí Smlouvy nezaniká plnění dosud vzniklych smluvních závazků.

ze smluvních stran.

V případě, že se

Žpověd
či vyrozumění o odstoupení od Smlouvy nepodaří doručit z důvodů na straně obchodníka (např. nepřebírá zásilku),a písemnost bude ' ' “

Čl. Vlí Závěrečná ustanovení

li. změny Přílohy č. 1. 3 a 4, kterě je oprávněna jednostranně měnit Banka s tim že snávrhem změny seznamuje obchodníka

obchodník je dále oprávněn provést změnu Přílohy č. 3 prostřednictvím aplikace POS Merchant ale pouze za předpokladu,umožňuje-il to Banka.
Ve všech výše uvedených případech tohoto Cl Vii odst. 4. ii zašle Banka obchodníkov. zjejí strany odsouhlasenou, řádněpodepsanou a datovanou Přílohu č 3 v listinné podobě fonnou dopomčeně zás Iky na adresu sid a obchodníka.Banka a obchodník sjednávají, že součástí Smlouvy jsou Pokyny pro akceptaci platebních karet (Příloha č 1) Manuál pro obchodníky(Příloha č. 2), Formulář pro registraci obchodníka (Příloha č :i)„ a Smluvní poplatky (Příloha č 4). obchodník sl je vědom toho, že vzhledem ktomuto ujednání jsou smluvní strany vázány nejen touto Smlouvu ale mají rovněž práva a povinností obsažená v Přílohách č, 1 4 a že nesplnění

znění Přílohy č í aje dále k dispozicí í na Internetových stránkách
Banka a obchodník dále sjednávají, že bude-Il jakékoliv ustanoveni této Smlouvy nebo jeho část shledáno soudem či jiným kompetentnímorgánem zjakéhokoíi důvodu neplatným nebo nevymahateíným bude se aplikovat s nezbytnou minimá ní upravou tak aby bylo platně a účinnéa platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této Sm ouvy nebude nijak dotčena an oslabenaJe-lí obchodník uv. povinným subjektem ve smyslu 5 Z zákona o registru smluv a dopadá-Il na tuto Smlouvu nutnost jejího zveřejnění v registru
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10.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti okamžikem aktivace služby ze strany
Banky, o čemž bude obchodník bezodkladně informován fonnou dopomčeného dopisu zaslaného na korespondenční adresu uvedenou

v záhlaví Smlouvy Nejpozději však tato účinnost nastane 20 pracovním dnem následujícím po dní podpisu Smlouvy.
Touto Smlouvou se ruší platnost všech předchozích smluv pro přijímání platebních karet týkajících se přímých plateb uzavřených mezi Bankou

a obchodníkem.
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Příloha č l

POKYNY PRO AKCEPTACI PLATEBNÍCH KARET

Závaznépodm/nky a pokyny pm akceptaciplatebních Imm

7.

l5.

l6.

. Komunikace mezi bankou a obchodníkem

Provádění transakci sc řídí podmínkami uvodtmýmr v Příloze č 2 Manual pro obchodníky
obchodníkovi je zc strany banky doponičcno prodavat zboži nebo poskytovat služby držiteli platební karty za stejnych podmínek rr m stejnou cenu jakozákazníkovi, který platí v hotovostí.

V případě, že bude obchodník za transakce provedené platebními kanami, na rozdíl od plateb v hotovosti, požadovat poplatek nebo naopak umožní čerpatslcvu, uvazuje se o této skutečnosti informovat přcdcm a zejména proknzotcínyrn způsobem (vývčskou umístěnou na viditelném místě u pokladny. tak í ustnl
formou) držitele platebních knrut a (písemně/c - mailem na adresu banku. Banku sc zrvazujc obchodník btzodkladnč ínlbnnovnt
vyšc uvedeným způsobem i v případě jakékoli následné změny vyše poplatku. V souvislostí se stanovením vyše poplatku ben: obchodník na vědomí žit: tato
vyše poplatku odpovídá maximální výši nákladů zr zpracování uansakcc, které obchodnik nese.
Obchodník je oprávněn umožnit vc svých provozovnách použití platebni karty k vybčru hotovosti (CashBack) pouze v případě. jc ll to mezi smluvními
stranami sjednáno (viz příloha č. 3 Smlouvy).
Při každé platbě, jejíž úhrada je zpmstřodkována platební kartou, jc obchodnik povinen,
prodejní doklad či jednu stvrzenku, u ímprínlcnr použít pouze formuláře dodané bankou.
Prodejní doklad či stvrzenku ztcrmínáiu sc zavazuje obchodník vystavit pouze nn zboži nebo poskytnutou sluzbu. kteri jc uveden.-i jako ,přr:dměl činnosti
obchodníku" uvedený v Příloze č. 3.

Obchodník jc povinen si ponechat / zrjistit po dobu nejmcně deseti let od doby uskutečnění transakce, kopie všech prodejních, sumárních dokladu, stvrzena-k z
terminálů ir formulářů (tato povinnost sc rovněž vztahuje v případě využívání elektronické archivace stvrzonek, tzv POS Merchant), ir ro i v připadě, že
originál na vyťrdúni poskytncjnkýmkoli třetím osobám Tyto kopie jc obchodník povinen bance předat ve lhůtě 5 kalendářních dnů od jejich vyžádání s tím.
že tato dokumentace musí být pouze v českém, případně anglickém jazyce Případný překlad jc povinen nn vlastní naklady ujistit obchodnik. Pokud
obchodník vyžádané kopie bance do uvedené lhůty nepředá jc povinen uhradit bance celkovou částku všech transakcí kc ktorym byly kopie vyžridány.Obchodník souhlasí s tím, že mohou být tyto doklady ze strany banky poskytnuty třetím osobám (zejména soudům, orgánům statní správy, linnnčnímu
arbitrovi, Policii ČR, vydavateli platební karty či karetní asociaci)
Peněžní prostředky budou připsány na účet obchodníka vedeny u banky nn konci dne, v němž nastal okamžik přijetí příkazu, kterym je dcn doručení účtovncí
zpnivy o provedení karetní transakce do banky od zpracovatele platebních transakcí Připadne-li okamžik přijetí platebního příkazu na dobu, která není
provozni dobou banky, platí, že platební příkaz byl přijat na začátku následující pmvozní doby banky V případě, že nemá obchodník u banky vodm učet.budou peněžní prostředky nejpozději do konce následujícího pracovního dno po okamžiku přijetí platebního příkazu přrpšiny na učet jeho peněžního ústavu
s tím, že m včasně připsání peněžních prostředků nn učet obchodníka, na: odpovědnost již peněžní ustav obchodníka.
Obchodník je vždy každý měsíc povinen kontrolovat si na jeho učet bankou zaplacené platební transakce ze zúčtování platebních karet Nmučtovrrné
transakce obchodního místa domčené bance po uplynutí lhůty 60 kalendářních dnů po jejich uskutečnění budou pmpínccny s vyhrzrdou storna. V případěnesouhlasu obchodníka s bankou provedeným mučtováním platebních transakci, jc obchodnik oprávněn podat reklamaci či stížnost písemně, případně e-mailem směřovanou útvanr akceptace karet na konbtktní adresy uvedené v Příloze č 2 Uiůta pro vyřízení rcklnmacc či stížností jc 30 dnů od doručení
reklamace či sttbiostí útvaru akceptace karet. Utůta pm opravu či doplněni reklamace se do této lhůty nmpočitavá Není-Ii možné reklamaci či stíbiosr v této
lhůtě vyřídit, útvar akceptace karet obchodníka písemně informuje o odpovídajícím předpokládanou termínu vyřízení reklamace čí stížností.
Jestliže držitel platební kruty zakoupené zboží nebo provedené služby reklamuje, obchodník reklamaci nesmí odmítnout z důvodu, žr: sc platba m zboží nebo
služby uskutečnila prostřednictvím platební karty. Při vrácení zboží anebo reklamaci sjednaných služeb obchodník danou částku ncvrucí v hotovosti ani
platebním příkazem k bankovnímu převodu, nk: danou transakci zruší (viz Příloha č Z).

vystavit na vtákrrré zboží či služby tykajici sc jedné transakce, jodcn

. Obchodník se uvazuje vystavit vc svých prostorách propagační matcnúly související s akceptaci platebních karet, které mu banka poskytne, s tím, že
obchodník není povinen akceptovat platebni karty všech karetních asociací.

Obchodník je povinen butiku neprodleně písemně infonnovnťonásledujících skutečnostech:
- o všech změnách údajů požadovaných při uzavření smluvního vztahu rt tyto změny řádně doložit. Jedná sc zejména o změnu obchodní lít-my, její právní

formy, ndnsy iínny či provozovny, liniového nebo telefonického spojení, čísla účtu či kuntakuií osob
.
dále se jcdná u jakékoliv změny dnihu či

charakteru prodávaného zboží čí poskytovaných služeb. O změně kontaktni osoby i po ukončení této smlouvy po dobu 6 měsíců od poslední transakce.
o mhájcnl ínsolvuičního řízení, resp. o podání návt'ltu nn mhájcní ínsulvmčního řízeni, jehož předmětem je úpadek nebo hmzlcí úpadek obchodníka n
způsob jeho tušení, n to písemně, pHpadně c-máiíem.

o změně svého původního požadavku nn nastavení shodně výše smluvního poplatku (pmvízc) dic úrovně jednotlivých karetních produktů (Crcdíi.Debet. Commercial) s tím, žr: dálc již požaduje nastavení mzdílrté výše smluvního poplatku (pmvizc) dlejodnotlívých produktů.
PorušI-Ii obchodník tuto informační povinnost, jc banka oprávněna dočasně odpojit terminál nebo nezrůčtovat tmnsikcc. Pokud v souvislosti s ponršcním
uvedené infonniični povinnosti ze strany obchodníka vznikne bance škoda, uvazuje sc obchodnik tuto škodu nn písemnou výzvu banky nahradit v plné výši.

sc uskutečňuje v ěiském jazyce, není-ii dohodnuto jinak, ir to písemně, elektronicky, telefonicky, nebo osobně,
návštěvou pobočky banky.
Písemnosti doručováno poštou zasílá banka nn adresu sídla spoločnosti/místa podnikání uvedené ve smlouvě, popř. na jinou dohodnutou adresu (dohodnutándrsn nemůže být adresa pobočky banky a PO BOX). Banka msílri písemností jako obyčejnou zásilku, doponlčcné psaní nebo dopomčcné psaní s dodcjkou.Pokud je písemnost msíínná bankou jako obyčejná zásilka, považuje se m doručenou 5. pracovní dcn odeslání.
Pokud svým jednáním nebo opomenutím obchodník zmařil doručení písannosti n písemnost bude (Šfskou

poštou, s. p., vrácena jako ncdonrčitclnň. účinkydonrčcní nastávají v den, kdy bude zásilka vrácena bance. Učínky doručení nastávají i v případě, jcstlížr: převzetí písemnosti obchodník otlmltrtc.
U dokumentů předkládaných v jiném než v českém jazyce je banka oprávněna požadovat po obchodníkovi úřední překlad předložených dokumentů,
provedený na jcho náklady. Banka neodpovídá m opožděné provedení služby nebo příkazu v důsledku nutnosti překladu dokumentu.
Obchodník je dále povinen da 5 kalendářních dnů od doručení výzvy banky poskytnout bance veškerou, bankou požadovanou součinnost, nezbytnou pmšetření reklamace, zejména plod.-it úplné ir přesné infomace, stanoviska a podklady vztahující sc k dané reklamaci transakce provedené plarcbní kanon.
V případě, že se tak nestane, jc obchodnik povinen uhradit bance veškerou vzniklou škodu.
Banka rozhoduje o oprávněnosti reklamace vznesené držitelem platební kotty nebo vydavatelem platební karty.
Obchodník se uvazuje, žc nebude ve své provozovně stanovovat žádný cenový limit, tj. minimální oni maximální částku, od které bude přijímat k platbám
platební karty. Pmcovnici banky jsou oprávněni provádět u obchodníka „kontrolní nákupy/*, při kterých si ověří, zda obchodník dodržuje všechny platné
postupy pm přijímáni platebních kart.-t stanovené smlouvou. Obchodník sc zavazuje, že poté, co se pracovník banky lcgitimujr: rr oznámí mu, že provedlkontrolní nákup, obchodník zboži vami: zpět ihned po provedení transakce u daná transakci: bude zrušená kroditerrt.
Obchodník se uvozuje, že provede všechna nezbytná opatření k zabránění úniku nebo zneužití veškerých dnt o záknmíclch - držitelích platebních karet
vyplývající z pravidel Payment Card industry Data Security Standardu, diik: jen „|'Cl-DSS", které jsou k dispozici nir intranetových stránkách

- originální lcxt a - český překlad. Obchodník jc povinen sc suvcdcnými PCI-DSS podmbnčsmuimit n zavazuje se jc dodržovat. Obchodník nese veškmé náklady vzniklé implementací systému opatření
u) V souvislosti s výše uvedeným se obchodník zavazuje zejména.

- splňovat pobiíirvky die úrovně, do kter: byl ira mkíadě kriterií zařazen. Umvcň jc obchodníkovi oznámena písemně bankou.
spolupracovat s bankou tak, aby v plné míře mjístii, že poskytovatelé služeb, kteří pro obchodníka zpracovávají, ukládají nebo přenáší dni.-i o
držitelích platebních karet, budou v souladu s PCI-DSS. Před umvřením smlouvy obchodníka s novým poskytovatelem služeb banka pmvode
posouzení na základě vyplnění PCI-DSS Self-Assessment Questíonare dotazníku, dále jen „SAO dotnmik“. Poskytovatel služeb musí vyhovovat
všcm bodům SAQ dotazníku.

umožnit bance, případně kartetnlm rrsocíacím kontrolovat plnění souladu s PCI DSS.

Incck .|_„».



Příloha ě lh) Obchodník si je vědom, že v případějím naajištěného souladu s pmvidly PCI-DSS nebo v přírodě úniku dat o mkaznlcích zr. systému obchodníka nebo
ze systému jeho obchodních partnenr muže dojít ke vzniku škody na straně banky Obchodník se zavazuje bance uliiadit veškerou takto vzniklou škodu,včetně souvisejících nákladů banky pojenych s vyšetřením incidentu, v plne vyší do stanoveného tennínu bankou

c) V případě, že obchodník zjistí unik nebo zneužití dat o drlitelích platebních karet musí nepmdleně informovat banku. Banka je opmvněna takovouinfonnaci dale sdilet s karetnímí asociacemi. příslušnými státními orpny a s dalšími dotčenými stranami Za případné škody, které obchodník banka či
třetí suana utrpí v důsledku pozdního omamení o zneužití dat ze strany obchodníka, ručí v plné výši obchodník

d) Obchodník sí je vědom, že ne v pln: vyši odpovědnostní připadne zneužití dat o držitelích platebních karet za které jsou považovány zejm jméno.adnsa, rodné čislo nebo její h platební nastroje Obchodník v bídném případě nesmí ukládat číslo platební karty, datum expirace karty a PIN drzrtcle
platební karty. CVVZ, CVC2, data z magnetického proužku

e) Obchodník není oprávněn pohdovat po bance poskytnutí takových sluzeb nebo produktu. které jsou v mzponr s PCl DSS standardy.IB. Obchodník se uvazuje, ze v případě opiavněné reklamace vůči pmvedené transakci ze strany držitele platební karty, vydavatele platební karty nebo asociaceuhradí spornou, bankou vyčí lenou častka nejpozději do 5 kalendářních dnu od výzvy banky Ncdojdc-li k úhradě této částky. je banka oprávněna započíst situto svoji pohledávku vůči obchodníkovi proti částce, kterou mů obchodníkovi vyplatit v ramci zučtovrlní transakcí (uhrad) pmvodeif h platebními kartamidle smlouvy v nejbližším zúčtovacím obdobínáslcdujícím po výzvě banky k úhradě a to bez jeho předchozího souhlasu O takovem započtení bude hankaobchodníka následně ínfonnovat.

I9. Banka je dale oprávněna při jakémkoli neplnění či porušení povinností obchodníka plynoucích ae smlouvy a jejich priloh
a) zablokovat terminal.
b) odmítnout (popř. pozdržet až po dobu ISO kalendářních dní) obchodníkovi proplacení transakce,
c) zatížit, a to i opakovaně, účet obchodníka (i do dcbetního zůstatku) až do výše tělo transakce v případě žejiž tato platba byla obchodn kovi poukazana

na učet, a tn l omylem.
Jedná se zejména o nasledující případy

platba proběhla za podmínek. které nesplňují čr přimo pontšují ustanovení této smlouvy (včetně chybného postupu a nedodržení podmínek při obsluze
terminálu či imprinterir uvedených v Přílohách č l a 2),
držitel platební kany, vydavatel platebni kany nebo asociace vznesou námitku (reklamaci) vůči transakci provedené platební kartou, případně stížnost, žeobchodník u častek pod určitou hranici odmítá přijmout platební kami rr banka ji shledá jako oprzrvněnou, dale obchodnik nebude schopen na zadostbanky doložit a prokázat účast právoplatného držitele platební kany na daně transakci,

- obchodník bance nepředal ve lhutč 5 kalendářních dnů od donrčcní vyzvy pohdovane doklady, infomace, stanoviska a vyjádření či neposkytl jinou,bankou požadovanou součinnost. nezbytnou pro vyřízení rckkimace.

banka, držitel platební kany nebo vydavatelská banka drziteíe platební kany nebo asociace oniačily danou transakci za podvodnou. neuskutečněnou
opmvněným drltteíem platební kany

- při podezření z protiprávního jednání obchodníka
- na pokyn asociace

Banka si vyhrazuje pravo inkasovat zpět částku předmětné transakce i v případě, že se až dodatečně zjistí. ze v době uskutečnění transakce došlo k ponišcnísmluvních povinností obchodníka, a to i po ukončení platností smlouvy.
20. V případě, že v době trvání smlouvy dojde k události, kterou nernobla banka vzít v uvahu v době podpisu této smlouvy a která hy objektivně vedla ke vznikufinančních ztrrít na straně banky v dusledku původního nízkého nastavení procentueíní vyše smluvního poplatku (provize), uvedené ve smlouvě, je hanka

oprávněna s cílem ujištění úsad poctivého obchodního styku smluvní poplatek (provizi) jednostranně navýšit. 0 chystaném navýšení bude hanka obchodníka
ínfonnovat alespoň Z měsíce před nabytím účinnosti této měny.

1 í. Obchodník se uvazuje, že nebude:
- sestavovat a vest jakékoli smiamy a evidence s udaji o platebních kanádi nebo o držitelích těchto karet pro své vlastní účely,
- žádným zpusobem uchovávat jakákoli data uvedená na platebních kartách,
- předavat třetím stranám jakékoli ůdaje o platebních kartách irebo o držitelích karet.
Pokud v případě ponršenl tohoto ustanovení vmikne bance škoda, např. zrpíacením sankce či pokuty vyměřené v této souvislosti ze sunny asociace, Českénarodní banky, Uřadu pro ochranu osobních údajů atd

, zavazuje se obchodnik tuto škodu baodkladně (na základě písemné výzvy) bance uhradit.
22. Aktuální sazby maibankovnlch poplatků (Jnterchange fee ) a další nabytné infomace týkající se akceptace platebních karet ma obchodník k dispozici nainternetovych strankách lorrctníclr asociací a

.

23. Pokud obchodník provede na terminálu (rap. imprínteru) CREDIT (návrat píatby), je banka oprávněna provést odúčtování předmětné částky z účtuobchodníka ba souhlasu k inkasu. O takovém odúčtování bude banka obchodníka následně informovat standardním způsobem ve výpisu o transakcích.24. Banka si vyhrazuje pravo nepřijmout, případně neproplatit a vratit pmdejní doklady (stwzenky z terminálu). které nebyly vystaveny/předloženy podlepodmínek stanovených v této smlouvě, zejměna práva nepřijmout prodejní doklady neúplně vyplněné či s nečitelným otiskem platební kany nebo dataplanosti kany (expirace),
25. Banka si vyhranije právo požádat obchodníka, v případě zahájení insolvenčního řízení vůči obchodníkovi, o okamžité ukončení smlouvy dohodou. Obchodník

se uvazuje, že ba návazných důvodů neodmítne tuto dohodu umvřít V případě, že k uzavření dohody o ukončení smlouvy nedojde z důvodů na strančobchodníka a bude tím, na straně banky, hrozit vmik finančních ztrat, je banka oprávněna od smlouvy sokamžitou platností odstoupit. Dále je ve výšeuvedeném případě (tj. zahájení insolvenčního řizmí vůči obchodníkovi) banka oprávněna zablokovat obchodníkovi pmviidění veškerých transakcí
realizovanych na základě této smlouvy prostřednictvím elektronického terminálu, případně imprinteru.

26. Organem dohledu nad činností banky v oblasti poskytování platebních služeb je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28. l 15 03 Praha l.27. Obchodník je oprávněn podat stížnost orgánu dohledu
28. Banka neodpovídá ve smyslu právních předpisů nr škody způsobené okolnostmi, kterě nastaly nezavisle na vůli banky. které nemůže odvratit nebo překonat akterě jl brání ve splnění její povinnosti. Nastane<lí některrí z okolností vylučující odpovědnost. uěiní banka opatření za účelem zmírnění nepřímivých dopadůna obchodníka jež lze od ní v přiměřenérn rozsahu ocekavat
29. Banka je povinna pmvůdět ídentiíikaci obchodníka dle Zakona č 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti lcgalimci výnosů z trestné činnosti a íinancovaníterorismu

30. V ramci smluvního vztahu s obchodníkem banka zpracovává jeho osobní ůdaje v soukrdu se zíkonran l0í/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Bližšíinfomace jsou k dispozici v dokumentu „informace o zpracování osobních údajů“ na strankách nebo na obchodních místech banky.Jí. Pro řešení případných sporů vyplývajících z porušení přímo poulitclncho předpisu Evropské unie upravujícího mezibankovní poplatky za karetní transakce mii
obchodník právo požadat banku o uzavření smlouvy o rozhodci

32. Banka je oprávněna navrhnout nněnu těchto pokynů Batika seznamuje obchodníka s navi-hem změny pokynů na nejpozděj“ 2 měsíce před

zpusobem Pokud obchodník navrhovanou měnu písemně neodmíaie do dne, kdy má změna nabýt účinnosti, plati, že navrh na změnu přijal. Jestlize
obchodník návrh na změnu do dne nabytí její účinnost odmlmc, ma pravo smlouvu s okamžitou účinností bezúplatně vypovědět.JJ. Tyto pokyny nabývají učinnosti dnem l.5.20í7.

„m cn. .c n wwwvisa nm
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Manuál pro obchodníky

Přijímající platby prostřednictvím platebních karet

karetních asociací MasterCard, VISA, Diners Club,

JCB, American Express.

Tento manuál ie určen pm právnické osoby a fyzické osoby podnikatele z oblasti

kterymi Československá obchodní banka a. s. uzavřela smlouvu o akceptaci

Nabývá účinností dnem 1. 12 2016.

obchodu a služeb, se

platebntch karet.
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2 KONTAKTY A DÚLEŽITÉ INFORMACE

AKCEPTACE KARET ČSOB

HELPDESK PLATEBNlCH KARET ČSOB

(dále jen „HELPDESK PK csoa-i

volba 1

volba 2

volba 3

volba 4

volba 8

infomace o transakcích

Linka technické a obchodni podpory

Linka hlasové autorizace

Linka podpory platebni brány

Zopakovánl volby

NONSTOP HOTLINE SERVISNÍCH ORGANIZACÍ

technické problémy s platebními tenninály

Printec

Asseco

lngenico
Wincor - Nixdorl

GPE

nicode Systems

UŽITEČNÉ ODKAZY

Potvrzenl o zadržen karty

Hlašen o zadrženi karty

Fonnulař z ušeni předautorizace

Fonnulář z ocněnl obchodnlka

El ktronická evidence tižeb

ČSOB, Akceptace karet

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

email. a cz

tel 495 800116

ověření transakcí (hlasová autorizace), žádosti

o nové terminály změna bankovního spojeni,

reklamace transakci, duplicity, výpisy o

transakclch atd.

: 246 029 999

: 234 292 560

277 000 277

233 034 133

.
267 197 444

602 144 415

Eífiiíí

Technické inlonnace o akceptaci pta ebnlch karet v prostředí E-commerce (Platebnl brána ČSOB)

Registrace Agentu VISA

i

https l/wwwcsobczlak/potvrzeni

httpsJ/wwwcsobczlaklhlasenl

r

https l/wwwssobczjaklpredautonzace

m

https l/www csobcz/aklzmocneni

www.csob.cz/cel

wv/wgithubcomlcsob

www.visaeurope.comlreceivingpayments/secunty/lhird-party-agen

kceptacekaret©csob.
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www v aeurope.coml ece v ng ayments/secunty/dawnloads-and-resources

https l/posman csob cupo merchantl

l b

wwwpcisecuritystandards org www.pcistandard

http l/pcistandardczladmin uploads/Pnhlasovac _u

Seznam registrovaný h Agentu VISA a doplňujíc nform

s r -p
'

Přihlášen do aplikace POS Merchant

s

Bezpečnostní požadavky v oblasti pňiímanl p

Nakládanl s hesly v informačních systéme:

POZNÁMKY

ate nloh karet

h obchodnik

i dare uzivatele_V SApdt



3

3.1

STANDARDY A PRAVIDLA PRO BEZPEČNOU

AKCEPTACI PLATEBNlCH KARET

Standard PCI DSS

PCI DSS je nonna pro fyzickou a informační bezpečnost v odvětví platebních karet, která vyžaduje,

aby všichni obchodníci, poskytovatelé služeb a banky obchodníků, kteří uchovávají, zpracovávají

nebo přenášejí data o transakcích uskutečněných prostřednictvím platebních karet, postupovali v

souladu s bezpečnostními standardy PCI DSS. Cílem PCI DSS je omezit rizika úniků uvedených dat a tím

jejich možnému zneužití. PCI DSS jako modelový rámec pro zajištění bezpečnosti obsahuje nejvhodnější

postupy k minimalizaci rizika odcizení dat.

Obchodník nese odpovědnost za ochranu dat držitelů platebních karet zejména v místě prodeje a za jejich

případný přenos do pokladního či jiného počítačového systému. Nastavení a zabezpečení systémů musí

být ošetřeno tak, aby nebyla ohrožena data držitelů platebních karet, a to včetně systémů vaších

dodavatelů. Nejlepším postupem, jak minimalizovat možnost odcizení citlivých dat, je neukládat žádná

karetní data.

JAKÁ KARETNÍ DATA CHRÁNIT?

Data držiteíu platebn ch karet- číslo karty, datum její expirace, jméno držít e kany

Cítlivá ověřovací data (kódy CAV2 l CVC2 I CVV2 CID, kompletní data z magnet kého pr uzku

osobní ident ůkačnl číslo (PlNjj.

CITLlVÁ DATA cHRAnTE ZEJMÉNA v

prostoru, kde jsou ukládány papírové stvrzenky z terminálu, v případě, že data bsahuji,

pokladním či počítačovém systému, pokud jsou přenášena

nahrávkách z bezpečnostních kamer (nesmí být snímána klavesnice tenn' al

zadávání P|Nu),

záznamech z drátového i bezdrátového připojení obchodníka.

PIN Padu pro

Dodržování standardů PCI DSS je povinné pro všechny obchodníky přijímající Platební karty.

Obchodník je povinen se s uvedenými Pct-DSS podrobně seznámit a zavazuje se je dodržovat.

Veškeré nezbytné inlonnace týkající se bezpečnostních požadavků voblastí příjímání pl t bn h ka t včetně

standardu PCI DSS, kategorizace subjektů a jim stanovený h povinností, jsou vam k dispozic na

3.2

d r
, případně na internetových stránkách Sdružení pro bankovn ka y -

Registrace poskytovatelů služeb akceptace platebních

karet

Na základě nařízení VISA musí byt všichni dodavatelé služeb (dale jen „Agenti ,
kt ři přichazej do

styku s daty z platebních karet VISA, registrovaní na stránkách
'

I "rp t.

wwwpcisecuntystan a dsorg

www pcistandardcz

payments secunty/thi d- any-agen s

www.vísaeurope comlreceiving-
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Je nutne ověňt, že vaši Agenti jsou na výše uvedených stránkách zaregistrováni. V případě, že váš

Agent nen na těchto stránkách registrován, je třeba toto bezpodmínečné zajistit. V opačném případě
muže banka požadovat zastavení zpracování dat VISA karet a jejich držitelů.

Kdo je to Agent: Každý, kdo pro obchodníka poskytuje službu, která zahrnuje zpracování, skladování

nebo přenášení dat držítelu karet (pňmo nebo nepřímo).

Registrace Agentů je důležitá především pro všechny Online rezervační agentury, např. pro hotely,
cestovní kanceláře a agentury, letecké společnosti nebo půjčovny.

Dalšími typickými příkladyAgentů jsou:

- Call Centra,

- Řešení zpracování plateb obchodníka,

- Poskytovatelé platebních služeb,

- Poskytovatelé webhostingu,
o Služby detekce podvodů (monitoring) atp.

Seznam registrovaných Agentů včetně doplňujících intorrnací naleznete na stránkách

eíving-payments/secudiy/downloadsand-resources,

Obdiodnící maji také povinnost nahlásit každého svého Agenta ůtvam Akceptace karet ČSOB (v'zk
) prostřednictvím e-mailu Do předmětu mailu uvedte hes o: AGENTí.

3.3 Pravidla bezpečné akceptace platebních karet u plateb
bez přítomnosti platební karty

Vzhledem k riziku Hnančnl ztráty, kterou můze obchodník utrpět pň nedodržení zp nostnt h pravid
pro zpracování karetních transakcí si vás dovolujeme upozornit na nejčastěji pou vané scéna e podvod
s patebnimi kartami a pňpomenout postupy které je nutne dodržet, abyste e nestali oběti těcht

podvodů.

PRAVIDLA BEZPEČNÉ AKCEPTACE

Transakcl bez přítomností platební karty (CNF - Card Not Present) lze provést pouze u:

o Předautorizace - v z 5

o Dokončení předautorízace a to pouze u Půjčoven za předp klad ze byla proved n

Předautorizace karetní platby s přítomností p atebnl karty,
o Advance Deposit (nevratné záloha) - viz k

u No Show (N S.) — viz podka ,

o Priority l Express Check-Out Service v případě, že byla provedena Před t nza e kar tnl platb
s přítomností platební karty.

2 Mall Order (M.D.) l Telephone Order (T.0.) transakcí - viz

— ze provest pouze na základě písemné či telefonické objednávky zbo služeb a s uhlas

držitele karty (íonnulář „Zmocnění obchodníka ),
o n rozdělujte na menší částky

u nikdy nerozdélujte mezi více karet - mějte se na pozoru, pokud vam nt nabízi dal c sl

platebních karet z důvodu jejich nefunkčnosti nebo nedostatečného krytí.

podkapitola .4

pod apilola 9,2

p tota 8.2

podkapitoía 8.1

www visaeurope.com/rec
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Veškerou korespondenci a další doklady k platbě kartou vždy uchovávejte pro případ

reklamace.

Pň zrušeni rezervace provádějte refundaci (Návrat I Storno ve prospěch účtu držitele platebni

karty) vždy a pouze na platební kartu, kterou jste použili k provedení původní transakce.

Nikdy nevracejte peníze jinym způsobem a nepřistupujte na možnost vrácení peněz

prostřednictvím:

h tovost

společností zp

placeno

převod m peněz na bankovn účet atd.

Nikdy nevyuživejte kartu klienta k uhrazení jiných služeb, než je platba za vámí standardně

poskytované služby (ubytování, půjčení dané věcí) či služby s tim přimo souvisejícími

(parkování, míní bar, No Show, apod.). Pokud klient bude chtit kartou uhradit platby za zboží

nebo služby, které standardně nenabizíte (nákup elektroniky. alkoholu, letenek, luxusních

předmětů, nebo zaplatit tlumočníka, průvodce. kurýra apod.), provedení platby odmitněte.

Nikdy neprovádějte platbu typu Dokončení předautorízace, pokud jste předtím na stejnou

kartu neprovedll Předautorizacl karetní platby. Dokončení předautorízace proveďte včas a

bez zbytečného odkladu. Alespoň jedna z těchto transakcí musi proběhnout za přitomnosti

platební karty, přičemž transakce musí být ověřena PINem nebo stvrzenka podepsaná

držitelem karty.

Dbejte vždy na to, aby klient, který sI objednává ubytování osobně v hotelu, provedl platbu

na platebním terminálu za přítomností karty. zkontrolujete sl tak, že jméno na platební kartě

souhlasí se jménem klienta (a jeho občanským průkazem l pasem použitým při rezervací) a

klientje oprávněným držitelem karty.

tředkovávajc h převod peněz refundaci na jln0U kartu, než kterou bylo

PŘIKLADY PODVODÚ

První kontakt s klientem

Klient zašle objednavku na dlouhodobý pobyt pro větší skupinu lidí (rodinná dovolená, ůremni

akce, svatba apod.) za lákavě vysokou cenu. V tomto stadiu je komunikace s klientem velmi

pnižna a zcela bezproblémová. Aby podtrhl svou důvěryhodnost, zašle v pnibéhu komunikace i

kopii pasu, ktery bývá ve většině případů padělaný. Požaduje, aby platba byla provedena předem

v plné výši (např. z důvodu nutnosti předložení faktury svemu zaměstnavateli). V případě, že je

jeho platební karta odmítnuta, okamžitě vám poskytne další čísla karet až do okamžiku, kdy je

platba na některou z nich schválená. Varovný signál - klient zkouší více karet a ty jsou

odmítány.

Zahraniční cestovní agentura, kterou neznáte a standardně s nl nespolupracujete, pošle

objednávku na rezervaci pobytu větší skupiny svých klientů, kteří pňjedou s tíumočníkem a

objednávají další nestandardní služby, např. zajištění transponu na větší vzdálenosti, nakup

elektroniky apod. Požaduji provedení platby předem v plně výši a zaslání provize za

zprostředkování obchodu. Varovný signál - neznámý obchodní partner, nestandardní služby.

Do hotelu či půjčovny dorazí klient, často se vydává za cizince nebo majitele kany vydané v

zahraničí, chce zaplatit pobyt kartou, kterou sice nemá u sebe, ale má její kopii nebo pouze čislo

kany datum platnosti a CVV l CVC uložené v teleíonu. Fřesvédčí pracovníka, aby provedl
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Dokončení předautonzace, aniž by předtim byla provedena Předautorízace patby. Varovný
signál- klient vás nabádá k provedeni nestandardního typu platby.

Průběh podvodu

V okamžiku, kdy máte penize za rezervaci připsány na úctu, pri hází klient s dramat kym příběhem
člověka v nouzi nebo s požadavkem na vyplacení provize a odměny za službu.

o ,V mé rodině se objevila v lm těůrá nemoc I umrti. Navic mi dnes ukradli pen ženk ve které

jsem měl všechny kany, proto není možné abyste m na n vrátili peníze Za vaši vstřícnost

nabízím stomo poplatek ve výši XX % pokud mí zbytek peněz pošlete zpět ji ym způsobem
(převodem na účet apod.)."

o .Cestuji a okradli mél Kupt m prosím na rnou kartu teleíon l notebook a zašlete mi jej na rnou

současnou adresu.

— .Okradli mé I Nemám možnost s ám koupit letenky! Kupte mi je prosím s pouzitim mnou

poskytnutých údaju o kartě.

o „Jsme cestovni agentura, pošlete nam za ubytování našich klentů provizí a platbu za tlumočníka

ve výši XXX EUR“ Pokud nemáte s danou společností uzavřenou platnou smlouvu o

provizi, a peníze přesto pošlete, riskujete přímou íinanční ztrátu.
V některých pňpadech dorazí host tzv. z uli e, většinou pusobíjako seriózní cizinec. Po ubytová I pňcházi
s následujícím pňběhem:

o „okradli mě, ale mám číslo jiné své karty (můj př'tel vám zašle souhlas s platbou a
'

e o své

platební kartě faxem l e-rnaiíem), které použijte k provedení platby za ubytování, p dně na

vyplacení hotovosti, kterou použiji do té doby, než mi banka zašle novou kartu.“ N ipust'te
žádnou jinou možnost platby kartou než předložení reálné platební karty na mis

Vznik škody

Pokud dojde k podvodným transakcím, dříve či později oprávněný držitel platebni karty zjistí,
zneužitíjeho platební kany, a podá reklamaci u své banky. Na základě této reklamace banka
o vrácení peněz na reklamované platby. Veškeré platby bez přítomnosti karty, kterě
označí za podvodné, jste povinní refundovat, a to v plné výší. Pokud tedy provede
domnělého držitele kany jakékoli převody peněz, nákupy atd., nebude možné požadovat uh
nákladů po pravém držiteli platební kany!
V případě, že jste provedli Dokončení předautorízace platby bez předchozí Předautorizace,

provedete Dokončení předautorizaci v částce vyšší, než byla výše Předautonzace, a účet dižit

diky těmto transakcim v záporném zůstatku, zahájí banka klienta reklamační řízení, které p
dusledku nedodržení postupů při provádění karetních transakci, a reklamovanou částku bud

bance vrátit.

Mějte vždy na pamětí, že za nesprávně provedenou refundaci, případně za zpracova
'

objednávky nesete v reklamačním řízení finanční odpovědnost

V případě jakýchkoliv pochybností o důvěryhodnosti klienta nebo jeho nes

požadavcích se obratte na HELPDESK PK ČSOB (viz
'

2).

že došlo ke

zašle žádost

držitel karty
te na žádost

razen těchto

pňpadné

ele karty je

rohrajete v

ete muset

ni podvodné

tandardních

kapitola
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4 DEFINICE PoužívANÝcH POJMÚ A POPIS

TYPU PLATEBNlCH KARET

4.1 Definice používaných pojmů

Autorizace

Proces, během kt ré je ověřeno u vydavatele kany krytí platby kartou.

Autorizačni centrum (AC)

Misto které provede u vydavatele autorizaci platby, tj. ověření krytí platby kartou.

Autorlzačni kód

Sekvence číslic nebo písmen, která je tenninalem vytištěna na stvrzenku sloužící jako potvrzeni o autorizaci.

Autorizační limit

Maximální tinancn částka na kterou je obchodník oprávněn vydat prodejní doklad bez provedení autorizace

na autorizační centru

Banka = ČSOB

Zpracovává obchodníkovi transakce provedené platebními kartami VlSA, VISA Electron, V PAY, MasterCard,
MasterCard Electron c Maestro Diners Club, Discover JCB.

BIN (Bank Identification Number)

čtyřmístné čislo vytištěné pod čislem karty. Musí být shodně s prvnim čtyřčí tim vlastního čista kany (nemaji
karty AMEX, DINERS a DISCOVER).

Cash Advance

Výplata hotovostí po předložení kany VISA, resp. VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club, Discover.

CashBack

Výběr hotovosti prostřednictvím platebních karet VISA Mastercard a Maestro na pokladnách obchodnich

míst vybavených elektronickým platebním terminálem

Contactless

Akceptace bezkontaktních karet, načtení kany pňloženim karty k bezkontaktní čtečce platebního tennínálu.

CVC2 l CW2 - Card Verification Code I Value

Trojmlslný čiselny kontrolni kod, tj. poslední tň číslice vytištěné na podpisovém panelu na zadní straně karty.

Držitel karty

Fyzická osoba, které byla karta vydána k používáni, jejíž pňjmení a jméno sou vyznačeny na kartě, a jejíž

podpis je na zadní straně karty.

Elektronický terminál (POS, tennlnál)

Elektronický platebni terminál umožňující akceptaci karet eíektronicko fonnou, tj. načtením dat z

magnetického proužku, čipu karty nebo bezkontaktní karty.

lmprínter

Mechanické zanzení určené k otisku embosované platební karty a identifikačního štítku společnosti na

prodejní doklad při provádění transakce platební kartou.

Klient

Osoba, která může, ale nemusí být totožná s držitelem platební karty Zpravidl je tojméno, které má obchodnik

k dispozici a které je v jeho záznamech (dokumentaci)

Kontrola totožnosti

Obchodník může vpřípadě nejistoty (bez ohledu na částku transakce) po'ádat držitele karty o předložení

průkazu totožnosti aby mohl zkontrolovat, zdajméno uvedene na platebni kartě souhlasí sejménem na průkazu

totožnosti. V případě že držitel karty odmítne průkaz totožnosti předložit, je na zvážení obchodníka, zda bude

12
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transakci realizovat. Ve směnámách a casinech vyžaduje obchodník průkaz totožnosti vždy pň každé

transakcll

Majitel karty

Banka nebo jiná íinanční instituce která kartu vydala držiteli k používání (vydavatel),

Multicurrency
Možnost akceptace platebních karet VISA a MasterCard v cizich měnách (EUR, USD, GBP)
NFC (Near Field communication)
Bezdrátová technologie pro přenos dat na krátkou vzdálenost umožňující bezkontaktní platby pouhým
přiložením telefonu k platebnímu terminálu.

Obchodni misto

Místo, kde je možno platit za zboži nebo služby platební kartou.

Obchodník

Právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, která uzavřela s ČSOB smlouvu o akceptaci platebních karet

Obsluha tennlnálu

Fyzická osoba, která je pověřena k pňjímání plateb nebo výplatě hotovosti prostřednictvím platebních karet na

obchodnim místě nebo směnárně a k obsluze elektronického tenriinálu.

PlNpad

Exteml zaňzení pro zadávání PlNu, které je součástí elektronického tenninálu
Platební karta (FK)
Plastická karta, která svým vzhledem, uspořádáním údajů a ochrannými prvky odpovida z lícní i nrbove strany
speciůkaci VISA, VISA Electron, V PAY Mastercard Mastercard Electronic, Diners Club, Discover nebo JCB.
Karta umožňuje svému držiteli bezhotovostní platby za zboži a služby, resp. výběr hotovostí. Platební karta je
majetkem vydavatele, je vydána k použ vání držiteli kany a je nepřenosná.
Platnost karty

Doba, v průběhu které může držitel kartu využívat k platbám a vyběrům hotovosti. Je udána bud obdobím

platnosti karty. nebo datem ukončení platnosti Karta je platná do posledniho dne méslce a roku vyznačeného
na kartě (včetně). Karta nesmí byt přijata mimo dobu své platnosti.
Průkaz totožnosti

Občanský pníkaz, pas nebo ID karta v případě země Evropské unie.

Předautorlzace

Blokace hnančních prostředků na učtu držitele platebni karty. Tuto službu mohou využívat např. hotely nebo

autopůjčovny za učelem rezervace nebo v případě, kdy není předem známá konečná vyše transakce

Směnáma

Misto, které poskytuje výplatu hotovostí prostřednictvím platební karty.
ství-Lenka

Doklad o platbě platební kartou prostředníctvlm elektronického terminálu podepsaný držitelem karty nebo

ověřený PlNem a potvrzující převzetí zboži nebo využiti služeb

Transakce

Platba za zboží, služby nebo vyplata hotovosti prostřednictvím platebni kany
Vizuální kontrola

Kontrola karty na piřitomnost a správnost všech ochranných prvků (viz t
,

). Jejím učelem je zabránit zneužili platební kany.
Vydavatel karty

Banka nebo jiná tinanční instituce která je oprávněna vydávat platebni karty. Vydavatel je současné oprávněn
karty blokovat.

podkapnola 4 4, podkapitole 4.5, podkapitole 4 6
podkapi ola 4.2 podkapitole 4,3,



4.2 Platební karty VISA

PLATEBNÍ KARTA VISA
1

PLATEBNÍ KARTA VISA ELECTRON

VISA

PLATEBNÍ KARTA v PAY

b 1899

PAV
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Číslo karty:

VISA pla ky vyraže ě 16-ti nebo 13-ti místné čislo karty. Čislo karty začina vždy čísti

aj rozdéle u 16-mlstneho čísla do 4 skupin po 4 čís ech, U 13-místného čísla do skupin 4

3-3

VISA Electron - vytištěné čislo na predni straně karty. Na karte nemusi byt vytištěno čislo celé,
ale pouzej ho část a to první a posledni čtyřčíslí
V PAY - vytí t ne čislo na předn straně karty. vytištěné 16—ti 17-ti, 18-ti nebo 19-ti mistn' č sl

karty. Číslo karty začina vždy číslic 4 5 nebo 6.

BIN - první čty číslice B|Nu musí byt vytištěné pod čis em kany Musí být shodné s prvním čtyř
čislím vlastnih sla karty. Pokud čtyřčísíi nesouhlasí, nebo chybi, volejte HELPDESK PK

čsoa (viz kapi ).
Jméno držitele karty - jméno a přjmení držitele karty, které musi byt uvedené ve spodni část

karty. Může obsahovat i titu (Mr., Ms., Dr. apod)
Doba platnosti karty-je udána buďobdobim platnosti karty, nebo datem ukončení platnosti. Karta

je platná do posl dniho dne měsce a roku vyznačeného na kartě. Karta nesmi být pňjata mlmo

dobu své platnostll

Ochranný UV symbol- v lkě písmeno „V' v místě loga společnosti. Je viďtelný pouze pod UV

lampou.

Logo VISA l VISA Electron I V PAY - ogo může být na ruznych mist h a může mít níiznou

vertikální orientaci.

Lokální platnost karty - e označena anglickým nápisem „Valid ony in...“ popř. také v úředním

jazyce země vydavatele, ktery kartu vydal Karta je pak platnájen v zem, která je na kartě uvedena.

Karta bez vyznačení lokální platnosti je použitelná ve všech zemich světa.

Logo bezkontaktní karty — označení pro bezkontaktní kartu umožňující bezk ntaktni platby.
Název a logo vydavatele — v horní část je označení společnosti, ktera ka u vydala.

Podplsový panel:
VISA - na podpisovém panelu musl byt podpis držitele karty, ktery slou“ ako podpisový vzor

Nepodepsaná karta je neplatnál Dále je na podpisovem panelu vytštěno vlevo skleněným

písmem číslo karty nebo jeho poslední čtyřčisl. Musl se shodovat s čislem karty (resp. jeho
posledním čtyřčislim) na přední straně Za podpisovým panelem je umístěn trojmlstný číselný kód

CVV. Podpisový panel musí být neporušen a nesml byt na něm nápis .VOID'.

VISA Electron —na podpisovém panelu mus být podpis držitele karty, ktery sl uží jako podpisový
vzor. Nepodepsaná karta je neplatnál Podpisový panel musl být neporušen a nesmi být na něm

nápis .VOID'.

V PAY — na podpisovém panelu mus' být podpis držitele karty ktery slouž jako podpisový vzor.

Nepodepsaná kartaje neplatná! Podpisový panel mus být neporušen a n smí být na něm nápis

,VOID'.

Hologram — v hologramu je vyobrazena holubice nebo několik holubic v l tu Hologram může být

umístěn na předni straně, zadní straně karty i v magnetickém proužku

Všeobecné pokyny a adresa vydavatele karty — text je v angličtině, popř v jazyce země

vydavatele.

Trojmistný číselný kód (CVV) - posunutý mimo podpisový panel

pro načtení karty v platebním terminálu (nemus být na všech kartách).CHIP

stic
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15. Magnetický proužek - nesmi být v žadněm případě porušen či poškozen, může obsahovat

hologram.

PLATEBNÍ KARTA VISA

Zadní strana karty muže obsahovat i jiné údaje, např. loga společností.
Přední strana může obsahovat ijiné ůdaje, např jm 'no íinny íotogralii držitele, speciální znaky, čip.
Platebnl karta je pro provedeni transakce neplatná a obchodnikjl nesmi přijmout k úhradě, pokud:

chybí podpis na kartě nebo se podpis ne hoduje s podpisem na stvrzence (po korektnim zadání

PlNu nemusí být vyžadován podpis držite e platebni kany),
uplynula doba platnosti na ni uvedená

je předkládána jinou osobou, než která je na ni uvedena a na zadni straně podepsána,

je podpisový panel poškozený (gumováním. přepisovánlm apod.),
je mechan cky poškozena nebo znehodnocena

BIN na kartě chybi. nebo nesouhlasí s prvním čtyřčlslím čísla karty — zadržte kartu

(viz podkapitola 5.6),
nesouhlasí číslo vytištěné na podpisovem panelu s čislem karty,
chybi CVV — trojmístný číselný kód v poli vpravo od podpisověho panelu,
číslo zobrazené na displeji elektronického tenninálu POS, nebo vytištěné na stvrzence se

neshoduje s číst rn na předni straně karty - zadržte kartu (
'

).

PLATEBNÍ KARTA VISA ELECTRON

Zadní strana karty muže obsahovat jiné udaje např loga společnosti

Přední strana může obsah vat i né udaje např. jméno íinny, íotogralii držitele, speciální znaky, čip.
Platební karta je pro provedení transakce neplatná a obchodníkjl nesml pňjmout k úhradě, pokud:

chybí podpis na kartě nebo se podpis neshoduje s podpisem na stvizence (po korektnlm zadání

PlNu nemus být vyžadovan podpis držitele platební kany),
uplynula doba p lnost na n uvedená

je předkládána jinou osobou než která je na ní uvedena a na zadni straně podepsána,

je podpisový panel poškozený (gumováním, přepisovánlm apod.),
je mechan cky poškozena nebo znehodnocena

BIN na kartě chybi, neb nesouhlasí s prvním čtyřčlslim čísla karty — zadržte kartu

(viz )

pokud prvn a pos edn čtyřčí l zobrazené na displeji elektronického terminálu POS nebo

vytišteně na stviz n se neshoduje s prvním a posledním čtyřčislím uvedeným na přední straně

karty- zadržte kartu (viz api 5. )

podkap tola 5.6

podk tola 6

viz podkapitola 5.6
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PLATEBNÍ KARTA V PAY

Zadni strana karty může obsahovat i jine údaje, napr. log | nosti

Transakce čipovými kartami VPAY je nutno provádět pouze prostřednictvím čipové čtečky
terminálu a následným zadáním PlNu držitelem karty VPAY karty nelze akceptovat
prostřednictvím magnetického proužku.

Platební karta je pro provedení transakce neplatná a obchodnikji nesmi pňjmout k úhradě, pokud:

chybí podpis na kartě, nebo se podpi neshoduje podp sem na slvrzence (po korektnim zadání

PlNu nemusi být vyžadován podpis držitele plate arty)
uplynula doba platnosti a ní uvedená,

je předkládána jinou osobou, než která je na n u d na a na zadni straně podepsána,

je podpisový panel poškozený (gumovan m, přepi ván m apod),
je mechanicky poškozena nebo znehodnocena,

BIN na kartě chyb ,
nebo nesouhlasí s prv

(viz itola 5 6).
tyřčislim čisla karty - zadržte kartu

Platební karta VISA, VISA Electron, VPAY nesml byt označena nápisy „SPECIMEN", „VOID",

„VZOR“ anl být jakkoliv nastřižená či jinak znehodnocena.

Jestliže některý z výše uvedených popisných znaků, udajů nebo charakteristik chybi či máte

jakékoli pochybností o platnosti karty, spojte se neprodleně s HELPDESK PK ČSOB ( ol

bní k
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4.3 Platební karty MasterCard

PLATEBNÍ KART MASTERCARD

PLATEBNÍ KARTA MASTERCARD ELECTRONIC
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CHIP — EMV CHIP r načtení karty v platebním terminálu (nemusi být na všech kartách).

Čislo karty

MasterCard—pla Icky vyražené 16-ti místně čislo. Začíná vždy číslici 5 a je vždy rozděleno

do 4 skupin po č yřech číslech. Poslední skupina čísel zasahuje do hoíogramu.

MasterCard Electronic - 16-rnistné číslo, obvykle ve skupinách po čtyřech číslicích (lze však,

aby některá ze k pin čislic byla vynechána = nebyla vytištěna). Začíná číslici 5, je vytištěné a

nikdy nezasahuj do hologramu.
Maestro - vytištěné, výjímečně plasticky vyražené čislo (až 19—místné) na předni straně karty.
vyznačené čislo m'že být pouze části skutečného čísla karty, nebo nemusí být uvedeno vůbec.

BIN

MasterCard — prvni čtyři číslice BlNu musl být vytištěné pod číslem karty. Musi být shodné s

prvnim čtyřčíslím vlastního čísla karty. Pokud čtyřčisli nesouhlasí, nebo chybi, volejte
HELPDESK PK ČSOB (viz kapitola 2).

Mastercard Electronic - první čtyři číslice BlNu musí být vytištěné nad nebo pod číslem

karty. Musi být shodné s prvnim čtyřčislím vlastního čísla karty. Pokud čtyřčisli chybi, nebo

nesouhlasí - kartu zadržte (viz podkapitola 5.6).
Jméno držitele karty — jméno a prijmeni držitele kany, ktere musí být uvedené ve spodní části

karty. Může obsah vat i titul (Mr., Ms., Dr. apod.).
Doba platnosti karty-je udána bud obdobím platnosti karty, nebo datem ukončení platnosti. Karta

je platná do posledniho dne měsíoe a roku vyznačeného na kartě Karta nesmi být přijata mlmo

dobu svě platností!

Logo

MasterCard - tvořené dvěma propojenými kruhy v barvě červeně a žlutě přes které je bílým

typizovaným písmem nápis Mastercard s modrým stínem.

Mastercard Electronic - tvořené ze dvou překrývajících se kmhů červené a ůuté barvy, na

kterých je název MasterCard Electron c. Název Mastercard je bílý s modrym stínováním, název

Electronic je modrý a shoduje se s modrou barvou podkladu, na kterem je značka umístěna. Text

100% Electronic na modrém poli

Maestro — tvořené dvěma propojenými kmhy v barvě modré a červeně přes které je bílým

typizovaným písmem Maestro s modrym stínem.

Ochranný UV symbol- velká písmena M a C na předni straně karty viditelná pouze pod ultraňalo-

vým světlem

Hologram — hologram se zemskými polokoulemi Hologram může být umístěn i na zadní straně

karty nebo v magnetickém proužku.

Text v anglickém jazyce - .VALID ONLY WHERE MASTERCARD ELECTRONIC IS ACCEPTED“

zdůrazňuje, že tato karta muže být pnjata pouze na obchodních mistech, která mohou kartu

MasterCard Electronic prijimat (pouze v platebních terminálech, ne imprinterech) Tento text může

také obsahovat omezeni použiti karty pouze na konkrétní stát.

Lokální platnost karty -je označena anglickym nápisem „Valid only in...', popř. také v úředním

jazyce země vydavatele který kartu vydal. Karta je pak platná jen v zemi, která je na kartě uvedena.

Karta bez vyznačeni lokální platností je použitelná ve všech zemích světa.

Logo paypass - označení pro bezkontaktní kartu umožňujic bezkontaktní platby.
Název a logo vydavatele - v horní části je označení společnosti, která kartu vydala.

Do
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13. Podplsový panel- papírový proužek s šikmým podtskem, ktery je tvořen opakuj clmi s napis
MasterCard v barvě Hutě modré a červené. Na podpisověm panelu musi být podps d tele kart

který slouží jako podpisový vzor. Nepodepsaná karta je nepiatnál Dále je na pod so ern panel
vytištěno vlevo skloněným písmem číslo karty nebo jeho posledni čtyřčíslí. Musí se hodovat
číslem karty (resp. jeho posledním čtyřčslím) na přední straně. Za podp sov'm panelem j
umístěn trojmistný kontrolni kód CVC. Číselný kód musí obchodnik sdělit na zádo toperát ra p
autorizaci. Podpísovy panel musl byt neporušen a nesmi být na něm napis „VO D'.

Trojmistný kód (CVC) - posunutý mimo podpisový panel.
Všeobecné obchodni podminky-text je v angličtině popř. v jazyce země vydavat le

Magnetický proužek - nesmí být vžádnem případě pomšen či poškoz n, m že bsahova

hologram.

aa;
PLATEBNI KARTA MASTERCARD

Přední strana může obsahovat i jiné ůdaje např. jméno úrmy fotografii držitele, speciální znak čip.

Platební kartaje pro provedeni transakce neplatná a obchodnlkji nesmí přijmout k úhradě, pokud
- chybí podpis na kartě. nebo se podpis neshoduje s podpisem na stvrzence (po ko ekt rn zadán“

PlNu nemusí být vyžadován podpis držitele platebni karty),
o uplynula doba platnosti na ni uvedená,

o je předkládána jinou osobou než která je na nl uvedena a na zadni straně podep ana,
o je podpisový panel poškozený (gumovánlm, přepisováním apod.),
— je mechanicky poškozena nebo znehodnocena

o nesouhlasí číslo vytištěné na podpisověm panelu s číslem karty
o chybí CVC - třimistné číslo na podpisověm panelu za posledním čtyřčíslim is a kany
- BIN na kartě chybí, nebo nesouhlasí s prvním čtyřčíslim čísla kany zadržte kart

(víz itola 5.6),
o čislo zobrazené na displeji elektronického terminalu (POS) nebo vytištěné na stvrzence s

neshoduje s číslem na přední straně kany - zadržte kartu (viz pod 5.6)

PLATEBNI KARTA MASTERCARD ELECTRONIC

Přední strana může obsahovat i jiné údaje, např. jméno frmy, íotograúí držitele, speciální znaky čip.

Platební kartaje pro provedení transakce neplatná a obchodnikjl nesmi pňjmout k úhradě, pokud:
o chybi podpis na kartě, nebo se podpis neshoduje s podpisem na stvrzence (po k rektním zadan

PlNu nemusí být vyžadován podpis držitele platebni karty),
- uplynula doba platnosti na nl uvedená,

o je předkládána jinou osobou než která je na ní uvedena a na zadní straně pod psána
o je podpisový panel poškozený (gumovánlm, přepisováním apod ),
o je mechanicky poškozena nebo znehodnocena,
— pokud první a posledni čtyíčisli zobrazené na displeji elektronckěho tenn nálu POS nebo

vytištěné na stvrzence se neshoduje s prvním a poslednim čtyřčíslim uvedeným na předn straně karty
—zadržte kartu (viz od o a 5.6)

o BIN na kartě chybi nebo nesouhlasi s prvnim čtyřčíslim čísla karty zadrzte kanu

(víz toa „6).
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PLATEBNI KARTA MAESTRO

Přední strana může obsahovatijině údaje např. jméno t"rmy, í t rafri držíte speciální znaky, čip aj.
Zadní strana karty může obsahová ijíné údaje, např. loga sp ností

Platební kartaje pro provedení transakce neplatná a obchodnikji nesmí pňjmout k úhradě, pok d:

chybi podpis na kartě, nebo se podpis neshoduje podp sem na stvrzence (po korektnim

zadání PlNu nemusí být vyžadován podpis držitel platební karty)
uplynula doba platnosti na ní uvedená,

je předkládána jinou osobou, než která je na ní uved na a na zadni straně podepsána,

je podpisový panel poškoz ný (gumováním, přepis v ím apod.),
je mechanicky poškozena nebo znehodnoc na.

Platební karta MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro nesml být označena nápisy
„SPECIMEN", „V0lD", „VZOR" aní býtjakkoliv nastřížená či jinak znehodnocena.

Jestliže některý z výše uvedených popisných znaků, údajů nebo charakteristik chybí, či máte

jakékoli pochybností o platnosti karty, spojte se neprodleně s HELPDESK PK ČSOB (viz
2).

|.
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1. Číslo karty
o Diners Club international -je embosované (reliéin), Začíná dvojčíslím .30' nebo .36' nebo „38 .

Všechny číslice musl mit stejnou velikost a tvar. Delka čísla karty je 14 číslic ve skupinách 4434

— Discover-je embosované (reliéínij. Začíná dvojčíslím „BO“ nebo .64' nebo ,65'. Všechny číslic

musí mít stejnou vel kost a tvar. Delka čísla karty je 16 čislic ve skupinách 44-44.

4.4 Platební karty Diners Club International

Existuje mnoho ruzných dnihu kare i r b y v u t

znaky. Karty jsou vždy embosované ní

PLATEBNI KARTA DINERS CLUB INTERNATIONAL

t D ne s Clu (BC). Všechn šak neso s e né prvky a bezpečnostní

(reliéf ).
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2 Jméno držitele karty embosov né jměno a přijmení držitele karty, které je v případě služebn

kartý doplněno dalším řádkem se jménem únny.

3 Údaj MEMBER SINCE:

o Diners Club International - mu i být umístěn vždy před či za datem platnosti ve tvaru dvojčísl

roku, písmena DC a dvoum stný p smenný kod státu.

o Discover -je umístěno pod čislem karty.
4. Doba platnosti karty-nelze pň mout karty předložené před 1. dnem uvedeným jako VALID FRO

nebo po poslednim dni měsíce uvedeného jako VALID THRU (může být i v jiných jazycích),

5 Logo:
o DC-v barvě modrobílé, vždy na přední straně v levém horním rohu doplněno černým texte

„Diners Club lntemationať.

o DISCOVER — vždy na přední straně v pravém dolním rohu, nebo nahoře v podobě loga Discover.

6. Magnetický proužek:

- Diners Club International nesml být v žádném prípadě pomšen či poškozen. Součást

magnetického proužku muže být í hologram společnosti Diners Club.

o Discover - nesmí být v žádném případě pomšen či poškozen. Součásti magnetického proužku

může být i hologram společn sti Discover, který může být umístěn í na předni straně karty.
7. Podplsový panel - zkontrolujte podpis na podpisověm panelu. Byl-li učiněn pokus vymazat podpis,

objeví se nápis „VOID". Na podp sovém panelu je vytištěné poslední čtyřčísli karty. Musí být shodn
'

s číslem kany na předni straně a je doplněno trojmistným číselným kódem (CVV),
8. Akceptační známka sítě Discover - pro mezinárodně platné karty je akceptačni známka sítě

Discover na zadní straně karíý povinná.

9. Známka Pulse-známka Pulse musí být umístěna vpravo od akceptačni známky sítě Discover. Tato

známka je vytištěna v barvě černé, nebo bílé v závislosti na barvě podkladu zadní strany.

10. Ochranný UV symbol — na předni straně karty uprostřed je bezpečnostní znak viditelný pouze pod

ultrafialovým světlem.

Nepodepsaná karta je neplatnál

Máte-lí pochybnosti o kartě. která je vám předkládána, proveďte hlasovou autorizaci. Řiďte se

instrukcemi operátora. Požádá-lí vás operátor o zadržení karty, zadržte jí (viz ). Pouze

můžete-Il tak učinit bezpečně a pokojně.

'

podkapitole 5.6
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IC CHIP - pro načtení karty na platebním tennináíu.

Číslo karty - plastický vyražené l6-ti místně číslo.

BIN - první čtyři, pét nebo šest číslic z čísla karty.
Jméno držitele karty - embosované jméno a přijmení držitele karty které musí být uvedené ve

spodní část karty. Muže obsahovat i titul (Mr., Ms., Dr. apod.)

4.5 Platební karty JCB

NOVÝ DESIGN

Horizontální podobakartý emb ovaná

ŠĚHD 1234 StílS
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Vertikální podoba karty - embosované Vertikální podoba karty - elektronická

STARÝ DESIGN
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10.

Doba platnosti karty — MMIYY s apostroíem za lomtkem.

Logo JCB-u aktuálního designu je JCB logo vytištěné v levém homím, nebo pravem horním

či dolním rohu.

Hologram - uprostřed čelní strany kartý může být namísto „JCB CARD' rovněž uved no jm'n
nebo logo dceňné společností nebo kooperačniho partnera JCB.

Magnetický proužek - nesmi být v žádném případě porušen či poškozen.

Podplsový panel - musí obsahovat podpis držitele karty, který slouží jako podpisový vzor.

Nepodepsaná karta je neplatná! Podpísový panel musí být nepomšen a nesmi být na ném nap
.VOID'. Dále je na podpisověm panelu vytištěno vlevo skloněným písmem čislo kartý nebo jeh
posledni čtyřčíslí. Musí se shodovat s číslem kartý (resp. jeho posledním čtyřčíslim) na předni
straně. Za číslem karty (resp jeho poslednim čtyřčíslim) je umístěn tňmístný kontrolní kód CVC. Jd

o proužek s rovným (nový design), resp. vlnkovým podtískem (starý design), který je tvoře

opakujícími se nápisy JCB v barvě světle modré a zelené.

Všeobecně pokyny a adresa vydavatele karty - text je v angličtině, popř. v jazyce zem"

vydavatele.

Zadní strana kartý může obsahovat í jiné ůdaje, např. loga společností.

Platební karta je pro provedení transakce neplabiá a obchodník jí nesmí přijmout k úhradě, pokud:

chybí podpis na kartě, nebo se podpis neshoduje s podpisem na stvrzence (po korektnim zadán

PlNu nemusí být vyžadován podpis držitele platební kartý),

uplynula doba platnosti na ni uvedená,

e předkládána jinou osobou, než kter je na ní uvedena a na zadní straně podepsána,

je podpisový panel poškozený (gumovánim, přepisováním apod.),

je mechanicky poškozena nebo znehodnocena,

nesouhlasí číslo vytištěné na podpisověm panelu s číslem kany,

chýbí CVC — třímlstně číslo na podpisověm panelu za posledním čtyřčíslim čísla kany,

chybí ochranný znak JCB - zadržte kartu (viz i )
čislo zobrazené na displeji elektro ckého tenniná u (POS) nebo vytištěné na stvrzence se

neshoduje s číslem na předni straně karty - zadržte kartu (viz d api ).

Platební karta nesmí být označena nápisy ,.SPECIMEN", „V0lD", „VZOR“ anl být jakkoliv
nastřížená či jinak znehodnocena.

Jestliže některý z výše uvedených popisných znaků, údajů nebo charakteristik chybí, či máte

jakékoli pochybnosti o platnosti karty, spojte se neprodleně s HELPDESK PK ČSOB (viz
'

).
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t. Číslo karty - plasti ký vyražené 154i místně čislo. Začíná dvojčíslím 37 a je rozděle

skupinách 4-6-5 Pň platbě kartou na elektronickém terminálu zkontrolujte, zda souhla

zobrazené na displeji terminalu s číslem karty předložené klientem

2. Platnost karty -je časový údaj určující platnost kartý (I. den v měsíci/rok —poslední

měsíci/rok včetně).

3. Jméno držitele karty — (u hremních karet i název společnosti).

4. Údaj MEMBER SINCE — určuje. ve kterém roce se klient stal poprvé držitelem kartý.

5. čtyřmístný bezpečnostní kód karty, tzv. batch code — je umístěn vpravo, nebo vlevo

nad číslem karty.

6. Magnetický proužek - nesmí být v žádném případě porušen či poškozen.

7. Podplsový panel- určený pro podpis držitele kartý. Může být bílý s číslem karty, nebo

natištěnymi vlnkami Proužek nesmi být škrtaný gumovaný, přelepovaný nebo jinak upravov

8. Logo American Express - na zadní nebo přední straně kartý musí být čitelné logo A

Express tzv. blue box.

9. vytištěné číslo karty - umístené v podpisověm proužku, nebo pod nim musí být shodné s

kartý na jeji přední straně.

Nepodepsaná karta je nepíatnál

Máte-lí pochybností o kartě, která je vám předkládána, proveďte hlasovou autorizaci. Řiďte

se instrukcemi operátora, Požádá-lí vás operátor o zadrženi kany, zadržtejí (viz ), pouze

můžete-ll tak učinít bezpečně a pokojně

26

4.6 Platební karty American Express (AMEX)

Na převážné v tš ně karet je natištén nápis AMERICAN EXPRESS a zobrazen Centurion (hlava římského

bojovníka) Pod světlem UV lampy se upr střed na kartě objev' nápis AMEX

s hustě

aný.

merican

číslem

AMLRICAN hXPNESS

...í. ...na . unu I. .

!

no ve

si čislo

den v

podkapitola 5.6
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5 AKCEPTACE PLATEBNlCH KARET NA
,

ELEKTRONICKEM PLATEBNÍM TERMINALU

Prostřednictvím elektronického tennináiu lze akceptovat platebni kany MasterCard, Maestro, Maste

Electronic, VISA, VISA Electron V PAY, Diners Club Discover, JCB a American Express.

VISA visa ©

5.1 Prodej (Postup při platbě čipovou, magnetickou a

bezkontaktní kartou)
Transakce Prodej je základní operaci, jež slouží jako podklad pro zuč ovan částky transakce na vru

'

zákazníka (držitele platební karty) a ve prospěch účtu obchodníka

OBSLUHA TERMINALU JE POVINNA

o ověřit, zda se jedná o výše zmíněné karty, pokud se banka a obchodnik nedohodnou jina ,

'

typ kany odmítne,

o provést vizuální kontrolu ochranných prvků,

- ověřit neni-ii karta poškozena, znehodnocena nebo nastňžena, pokud je, odmítne kartu a vrátíj

zakazn kovi,

- požádat držitele karty o předložení průkazu totožnosti v případě pochybnosti o tom, že kart

nepředkládá její právoplatný držitel. V pňpadě, že platební kartu nepředkládá právoplatný držitel,

e na zvážení obchodníka, zda bude transakci realizovat - nejlépe je však kartu odmítnou

(vyjmku mají platebni karty Mastercard typu business kartý, na kterých nemusí být uveden

jméno držitele karty, anebo se nemusí shodovat jméno držtele kany s předkladatelem platebn

karty)

DALSI POSTUP (SPOLEČNÝ POSTUP PRO AKCEPTACI ČIPOVÝCH I MAGNETICKÝCH KARET)

o Obs uha zahájí prodej na platebním tennináiu (viz manuál k platebnímu tennináiu poskýtnut'

servísn organizací) a zadá částku transakce.

o Obsluha držitel karty vloží platební kartu do čipové čtečky tennináiu, nebo v případě, že kart

nen opatřena čipem, protáhne kartu čtečkou pro magnetické karty (víz manuál k platebním

tennináiu) Je-l karta bezkontaktní, přiloží jí k bezkontaktní čtečce.

- v některých případech může platební terminál po zadání částky zobrazit výzvu ke kontrol

totožnosti (viz apitola 4.1, Kontrola totožnosti), kterou obsluha musí potvrdit, jinak j
transakce zrušena lnlormace o provedené kontrole zaznamená obsluha na stvrzenku vytištěnou

z terminálu.

PAY



tagů
a) Čipová karta požadující PIN

— Na PIN Padu či platebním tennináiu se zobrazi častka transakce, držitel kartý je vyzván k

potvrzení zadáním PlNu (nebo se nejdříve zobrazí částka, kterou držitel karty potvrdí, a pak zadá

PIN)
— V případě kladné autorizace vytiskne platební terminál první stvrzenku určenou pro obchodníka

a následně tenninál vytiskne dmhou stvrzenku, která je určena pro držitele platební karty. Na

obou stvizenkách musi být mimo jiné zobrazen text „PIN OK“ nebo „PIN ZAOÁNZ Dále

postupuje obsluha dle pokynů platebního terminálu.

b) Čipová karta požadující podpis

o V případě kladné autorizace platební terrninái vytiskne první stvrzenku s řádkem určeným pro

podpis držitele karty.

— Platební tenninál se dotáže, zda podpis souhlasí

V pňpadě nutností kontroly podpisu u čipových karet lze platební kartu z čipové čtečky
POZNÁMKA

vytáhnout v průběhu transakce.

— V pňpadé, že podpis souhlasí, obsluha potvrdí transakci na platebním tennináiu, následně se

vytiskne druha stvrzenka určená pro držitele platební kartý.

- V případě,že podpis nesouhlasí, obsluha transakci nepotvrdí a transakce je stomována. Pro

obchodníka a i pro držitele karty je vytištěna stvrzenka o zrušení transakce.

c) Magnetická karta

— V případě kladné autorizace platební terminál vytiskne první stvrzenku pro obchodníka s

řádkem určeným pro podpis držitele karty (v ojedinělých případech vyzve tenninál držitele

platební karty i k zadání PlNu).

— Terminál se dotáže, zda podpis držitele souhlasí.

— V případě že podpis souhlasí, obsluha potvrd“ transakcí na platebním tennináiu a ten následné

vytiskne druhou stvrzenku určenou pro držitele kartý

— V případě, že podpis nesouhlasí, obsluha transakci nepotvrdí a transakce je stomována. Pro

obchodníka a i pro držitele karty je vytištěna stvrzenka o zrušeni transakce.

d) Bezkontaktní karta

— Na platebním terminálu či PIN Padu se zobrazí částka transakce.

— Držitel platební karty pňloži kartu k bezkontaktní čtečce terminálu adále postupuje dle

zobrazených iníonnací.

OBSLUHA TERMINÁLU NÁSLEDNĚ POSTUPUJE DLE INSTRUKCi PLATEBNIHO TERMINÁLU

Ču vá karla Magnetická karta Bezkonlakt karta

„„
„

„„



o Akceptace bezkontaktních plateb ie realizována pouhým přtož karty nebo jiného zaň en

podporujícího NFC technologii (např mobilní te elony) k bezkontaktn čtečce platebního tenninál

a do určité výše částky transak e je provedena | b z zadani PlNu

o Základní inlonnace

- Platební terminál musí být vybaven čtečkou pro akceptaci be k nt ktnich plateb.
. Služba je poskytována držitelům bezkontaktních platebnlch k ret VISA, MasterCard a

Maestro nebo držitelům mobilních telefonů s funkci NFC.

. Pň nakupu do 500; CZK držitel karty zpravidla nezadává PIN.

- Pň nákupu nad 500,- CZK držitel karty vždy zadává PIN.

- Důležité lnlormace

- Obchodnlk je povinen řídit se pokyny na platebním term alu. V některých případech
může být držitel platebn karty vyzván k zadání PlNu i přest že se jedná o transakci do

500,- CZK, popř. je vyzván k provedení transakce vložením platebn karty do čipové ctečky
platebního tennináiu Četnost |e určena bezpečnostními prav dly stanoveným bankou
která bezkontaktn kartu vydala

. Obchodník je povinen označrt obchodni misto poskytuji t akceptaci bezkontaktních

plateb asociačnlmi logy. Samolepky budou obchodníkov po kytnuty ze strany banky.

vis/g

PLATEBNÍ TERMlNÁL PROPOJENÝ s POKLADNIM SVSTÉMEM

Postup pro obsluhu l zakaznika (drzrtel platebn karty):

o Po ukončení nakupu zakaznik ínlonnuje obsluhu pokladny o platb kart u

o Zobrazí se částka na terminálu/Fm Padu.

o Obsluha I zákazník dále postupuje dle zobrazenych pokynu (na pokladně tennináiu Pin Padu).

ZOBRAZENI HLÁŠEK NA PLATEBNIM TERMINÁLU

Zobrazená hláška Postup

V případě zobrazen hlášky .CHYBA SPOJENÍ“ kontaktujte pňslušnou
„CHYBA SPOJENÍ“ servisni organizaci která je uvedena na platebnm tennináiu nebo v

servisnldr podminkach

ZAMÍTNUTO,
V případě zobrazeni hlášky „ZAMITNUTO“ ie možne pokusit se transakci

opakovat, nebo doporučujeme použit nou platebni kartu

Držitel karty má vyčerpaný mit kany stanoveny bankou která vydala'PŘEKROČEN LIMIT.
platebni kartu. Doporučujeme použit linou platební kanu.

_
Držitel kany nemá dostat né I'nančnl prostředky na učtu DoponrčujemeNEKRYTÁ ČÁST“
použltjinou platebn kartu.

V případě zobrazen hlašky .CHYBNÁ DATA byly zadany chybné udaie do

CHYENÁ DATA,
platebním term nalu (autorizačnl kód. SEO kód nebo špatne číslo karty atp)
Tato hláška se zpravidla zobrazuje při zakončen pledautonzace a je
zpusobe á zadanlm chybných uda u do tenninalu

Pokud se na temi nalu zobrazi .VOLEJTE AC“ nebo VOLEJTE HLASOVOU

AUTORIZACE vole te HELPDESK PK ČSOB (viz 2) a zvolte volbu

3.

„VOLEJTE AC' I .VOLEJTE

HLASOVOU AUTORIZACI“

29
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5.2 Návratl Storno (Vrácení peněz na účet zákazníka)

Jedná se o transakci na platebním tennináiu, která je opakem transakce Prodej (viz . ).

Transakce Návrat l Storno je synonymem pro vrácení částky transakce zpět na účet zákazníka (držitel

platební karty). Tuto transakci je možně provést jak v částečně, tak plné výši transakce Prodej. Více o

íunkci Návrat I Storno víz podka o „t.

5.3 Služba CashBack

CashBack je výběr hotovostí v CZK prostřednictvím platebních karet na pokladnách obchodnich mist

vybavených elektronickým platebním terminálem. CashBack je domáci služba a je urcena pro drži ele

platebních karet, jejichž vydavatelská banka působ na českem trhu a je na tuto službu plně certiňkovaná.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Služba je poskytována držitelům platebních karet VISA, VISA Electron, Masterca d a Maestro.

Podmínkou vydání hotovosti je úhrada nákupu platební kartou v minimální výši 300; CZK. Výběr hotovosti

je umožněn do maximální výše 1500,- CZK a to tak, aby odpovidal částce ve výši od 100; CZK až do

1500,- CZK (částka však musí být dělitelná na ce é stokoruny).

o Účtenka z platebního tennináiu obsahuje rozdělení částky na prodej a CashBack

o Uzávěrka z platebního tennináiu obsahu e zvlášt“ součet za prodej a součet za CashBack.

o Výpis z karetních transakcí obsahuje navíc částky a součty za transakce typu CashBack.

DÚLEŽITÉ INFORMACE

— Z částky CashBacku obchodník neplatí bance žádnou provizi.

o Ve vyjímečných případech je obchodník oprávněn držiteli karty neposkytnout službu CashBack,

zejména pokud nebude v pokladně, ke které platební tenninál náleží, k dispozici dostatečná

hotovost.

o CashBack nelze poskytovat na obchodních mlstech nabízejících službu Multicunency (tj. akceptaci v

cizích měnách)

5.4 Předautorizace karetní platby

Předautorizace je proces v rámci něhož dochází u obchodníka k ověření platnosti platební karty a

dostalečnosti tínančn ho kryli na účtu držitele platební karty pro předpokládanou platební transakcí.

Předautodzace může být poskytnuta pouze po dohodě s ČSOB následujícím obchodnim místům:

o Ubytovací zařizení,

o Cestovní kanceláře,

a Půjčovny,

o Prodejci letenek

o Samoobslužné čerpací stanice.

podkapitola 51
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Předautorizacl lze provádět pouze prostřednictvím elektronického platebního tennináiu (POS) pro

všechny typy platebnlch karet vyjma platební karty Maestro, Mastercard Electronic, VISA Electron

a V PAY. Obchodník je povinen předautorizacl dokončítdo 30 dnú od data zahájení předautorízace.

Nicméně doporučujeme po 14 dnech předautorízacl dokončit a vytvoňt novou.

tka před ut zace mu í vždy odp vda předem dohodnuté c né objed ávany služeb. ržrte

plat bnl karty usl být o př au nz íonnová pred m a musi s ní sou asit (p potvrzení

b'ednavky obchodn kovi.Obc od km s být schopen in orrnováníklientad žtpl

Uč rp c hsta využ ai hsamoobs žně platebn term' ly (tzv .
k utnmaty' lze

POZNÁMKA
předaut i p vad t pro všechny typy platebnlch karet

ZAHÁJENÍ PŘEDAUTORIZACE

Předautorízace za přitomnosti karty

1.

mes-nv

6.

Obchodník poté, co držrt k rty písemně odsouhlasi p oved n p'edaut riza a podmínky, za

nichž bude předaut riza pr ved na zvo i na platebním tennináiu íunkc Před ut zace“ a dle

typu karty vloží kartu do čipov ct ky (u bezkontaktních p atebnich karet pňl z kartu kčipové

čtečce), nebo protáhne kartu pomoci magnetického proužku.

Obchodník zadá předp kl danou částku

Držitel karty zadá PIN

Dále obchodník postupuje dle pokynu tennináíu.

Platební tenninál provede předautorizaci.
- kladně - platební terminál vyt skne první stvrzenku pro obchodníka, na které je zobrazen

text „PIN 0K', v některý h případech může být vyžadován podpis od držitele platební karty,
— záporně - platební term ná napíše důvod zamítnutí.

Platební tenninál vytiskne druhou stvrzenku, která je určena pro držitele karty.

Předautorlzace bez přítomností karty

Před zahájením předautorízace je obchodnik povinen:

zajistit písemný souhlas dizitele platebni karty s provedením předautorízace a podmínkami, za

nichž bude provedena (podm nky předautorízace by měl obchodnik zpřístupnit prokazatelně

držiteli platební karty, případně i bance),

zajistit potvrzení o seznámen držitele karty s předautorizovanou částkou (předpokládaná výše

ceny služby),

zjistit číslo platebni karty, platn tkarty a číselný kód (CVC, CVV).
Obchodník zvolí na platebním tennináiu íunkci „Předautorizace“ a zadá potřebné údaje, které

platební tenninál vyžaduje (číslo kany, platnost karty, předpokládanou částku).
Platební terminál provede př autorizaci

- kladně — platební terminál vytiskne pro obchodníka první stvrzenku, která musí být

podepsaná držitelem karty pň jeho příjezdu,

- záporně - platební terminál napíše důvod zamítnutí.

Platební terminál vytiskne druhou stvrzenku, která je určena pro držitele karty.
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ZAKONČENÍ PŘEDAUTORIZACE

V případě, že byla předautorízace provedena za přitomnosti platebni karty:

t Obsluha tenn nálu zvol' na platebním íermnalu íunkc „Zakončení předautorízace a vloží kartu

do čipové čtečky, nebo protáhne kartu pomocí magnet kého pr užku.

2. Poté zadá konecnou častku (víz Poznámka n že)

3. Platební tenn nál provede zakonceni předautonzace a vytiskne dvě stvrzenky

první stvrzenka e pro obchodníka držitel karty ji podepíše

druhá stvrzenka je určena pro držitele platební karty.

V případě,že byla předautorízace provedena bez přitomnosti platební karty:

1 Obsluha terminálu zvolí na platebním terminálu íunkci „Zakončení předautorízace“ a zadá

potřebné udaje které platební tenninál vyžaduje (čislo karty, platnost karty, částku).

2. Pote zadá konečnou částku (viz Poznámka níže),

3. Platební terminál provede zakončen předautonzace a vytiskne dvě stvrzenky:

první stvrzenka je pro obchodn ka diitel karty ji podepíše

dmha stvrzenka je určena pro drzitele platební karty.

Všechny transakce bez přítomnosti platebn karty jsou učtovány obchodníkovi s výhradou

UPOZORNĚNÍ lorna (tzn ,
že částka reklamace pujde k tíži obchodníka pokud držitel karty vzriese proti

transakcí reklamaci)

Dokončení rovede obsluha tennináiu na předautorizovanou, nebo na rrienši částku. V

POZNÁMKA pňpadě že skutečna částka bude vyšš nežli předautorizovaná rozdil doúčtuje pomocí

transakce „Prodej, pň které by měla byt karta přitomna.

UPOZORNĚNI Následné prod n transakceje možně provést pouze se souhlasem držitele platební karty.

ZRUŠENÍ PŘEDAUTORIZACE

Lze provést násíeduj ími způsoby

o Faxem(viz

o E-maílem(vz

, „Formulář zrušení předautonzace)

a 2 „Fonnu ář zrušení předautorízace?

o Na platebnlmtennínálu—Obsluha na temfnalu zvoli íunkci „Zrušení předautorizacď, zadá

potřebně udaje, které p žaduje terminál (číslo platební karty SEO lD Autonzační kód),

tenninál vytskne dvě stvrzenky a po provedení uzávěrky se požadavek ohledně zrušené

předautonzace odešle ke zpracován do banky. V bance je požadavek na zrušení vždy

zpracován následuj c prac vní den po provedené uzávěrce.

Banka nezodpovídá za neprovedené zrušení předautonzace karty kterou má provést
POZNÁMKA

vydavatelská issuer) banka

V případě použt elektronické platebn karty je k uk nčeni předautonzace nutně

UPOZORNĚNl načtení mag etického proužku nebo čipu platební karty term nálem V tomto případě nelze

zakončit piedautoiizaci pomoct manuálního zadaní čista karty do term nalu!

kapitola 2
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5.5 Hlasová autorizace

Hlasová autorizace slouží k autorizaci platebni h karet v při výpadku k nektivity elektron ckého

platebního tennináíu.

KDY ŽÁDAT o AUTORIZACI

Obchodník žádá teleíonicky HELPDESK PK ČSOB (viz kapitola 2 autorizaci platby u transakci typu

Prodej I Sale, kdy se na displeji platebního t nninálu zobr Hlasová autorizace“ (resp. „Volejte

hlasovou autorizaci) nebo Volejte banku“ (resp.. ol jt AC').

Autorizačni kód je nutno zadat do platebního terminalu (viz uál k platebnímu tennináiu)

Udělení autorizace nezbavuje obsluhu terminálu povinností kontroly:

— pravosti karty,
— shody podpisu držitele platebni karty s podplsovym vzorem na kartě, případně ověření

totožnosti.

POSTUP PŘI AUTORIZACI KARET

Volejte na HELPDESK PK ČSOB (viz kapitola 2).

Pň žádosti o autorizaci nahlás obs uha terminálu potřebně udaje:

— číslo karty,
— platnost karty,
— číslo obchodního místa přidělené ČSOB

o typ transakce platba l hotovost (cash advance)
— číselný kód (CVC, CVV)
- celkovou částku k autorizaci.

Na závěr bude obsluha tennináiu íníorrnována operátorem o stavu autorizace a bude jí sdělen

autorizační kód, který zadá do platebního terminálu.

Jeli výsledkem autorizace ZAMÍTNUTO, obsluha terminálu:

— transakci neprovede
— oznámí držiteli, že transakci není možno momentálně uskutečnil,

— © kartu držiteli.

Je-íl výsledkem autorizace ZAMíTNUTO, ZADRŽTE KARTU obsluha temínáíu:

— transakci neprovede
— kartu držiteli atti,
— kartu zadrží a před zraky držitele znehodnotí (v'ce viz podkapitola 5.6),
— vydá držiteli (pokud o to požádá) „Potvrzení o zadržení karty“ (viz kapitola 2)
— vyplní íormulář „Hlášen o zadržení karty“ (viz kapitola 2) a doručí ho spolu se zadrženou kartou

do ČSOB v co nejkratším termínu.

Vee
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5.6 Zadržení a znehodnocení platební karty

Platebn karta e vla tn ctvím společností která) vydala tj vydava ele kany Zákazník je pouze jejim

držitelem.

zmražení PLATEBNÍ KARTY

Platební kartu je bchodník pov nen zadržet v pňpadě že obchodnik obdržel z HELPDESK PK ČSOB

(viz a 2 pokyn „ZADRŽTE KARTU" buď teleíonicky, anebo se tato hláška zobrazíla na

plateb ím terminálu.

Při zadržení karty obchodník použije všechny pňměřeně a nenásilné prostředky k tomu aby karta zůstala

"eho držení. Zadrženou kartu před zraky držitele znehodnoti na p žádání vydá zákazníkovi „Potvrzení

o zadržení karty' (v z kapitola 2).

Obchodník vyplní Hlášení o zadiž ní karty' (viz kapitola 2) a vněm uvede jméno, adresu a číslo

obchodníka jrn no adresu a čislo učtu zaměstnance, který platební kartu zadržel, den zadržení, den

odeslán kany duvod zadržení čís o platebni kany a s kartou osobně doničí do kterékoli pobočky ČSOB,

nebo doporu eným d písem zašle do týdne na adresu ČSOB a.s., Správa karet Českomoravská

2408/1 a-BALABENKA, 190 00 Praha 9.

ZNEHODNOCENI PLATEBNI KARTY

Magnetická karta

Kartu zriehodnotlme podélným nastňženlm, níkoív však přes magnetický proužek, embosovaný nebo

indentovaný znak. Nejlépe tedy podélným nastňžením podpisového panelu.

Čipová karta

Kartu znehodnotíme períorací (vyděrováním) magnetického proužku a současně ustňžením rohu karty,

který se nachází protilehlé proti čipu.

5.7 Akceptace stravenkových karet

ČSOB nabízí akceptaci všech vydávaných stravenkových karet (Sodexo, Edenred, Benefit Plus).

sedan

Jakě jsou výhody?

— Modeml a snadný způsob řešení hremniho stravování.

o Úspora času a nákladu - Již nebudete muset sravenky pravidelně kladovat rozdělovat a

distribuovat vašim zaměstnancům.

— Jednoduchost - Elektronckě kany pouze jednorázově objednáte rozdáte a nasledne už je jen

elektronicky dobijíte.

— Bezpečnost - Elektronické peníze na kartě nelze ztratit ani ukrást jako v případě papírových

stravenek

kapitol



5.8 Vydávání věrnostních či dárkových karet

ČSOB dále nabízí možnost vydávat věmoslnl, zaměstnanecké či dárkové karty. N základě p

strategie obchodnika jsme schopn nabidnout řešen na mini, které povede ke zvýšení loajality stáva
zákazníků a také získání novych

5.9 Dobíjení kreditu mobilních operátorů

z

Služba umožňuje dobíjeni kreditu mobilních operátorů (O2, T-Mobiíe, Vodafone) na plate
terminálech. Uvedená služba obchodníkovi pnnáší nový zdroj výnosů nebot obchodník získává p

z každé úspěšné dobité částky.

5.10 Uzávěrka platebního terminálu

Obchodník je povinen denně provádět a kontrolovat uzávěrku platebního terminálu.

Obchodník postupuje dle manuálu kpatebnlmu terminálu poskytnutého servisni organizací, která

provedla instalaci platebního enn nalu.

Uzávěrka se provádí z důvodu k rektního zúčtování transakci (porovnání transakcí v terminálu se

záznamy na autoiizačnlm centru) a odeslání oil-line transakcí. Na uzávěrce se objeví počet a objem

provedených transakcí (od posledni uzávěrky) přijatých tenninálem.

ZOBRAZENÍ HLÁŠEK NA UZÁVĚRCE

Zobrazená hláška Postup

V případě, že transakce odeslané platebním terminálem v rámci denni

uzávěrky nesouhlasí s transakcem zaznamenanými na autorizačním serveru,

.NESOUHLAS| SOUCTY“ objeví se na uzávěrce text „NESOUHLASI SOUCTW. Obchodník je povinen

neprodleně kontaktovat HELPDESK PK ČSOB (viz i ), kde bude

iníormován o dalším postupu.

Denní uzávěrka Denní uzávěrka - nesouhlasí součty

Vzhled stvrzenky se muže lišit podle typu platebního tennináiu
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6 AKCEPTA_CE PLATEBNlCH KARET

V PROSTREDI E-COMMERCE

Platební brána ČSOB umožňuje obchodníkům přijímat platebni karty MasterCard, Maestro,

MasterCard Electronic, VlSA, VISA Electron, V PAY, Diners Club a Discover v pros ředi jejich

ntemetového obchodu. Jedná se modeml řešení pro akceptaci karet online a v mobilnich tele onech

VISA VISA
"

Platební brána ČSOB podpomje službu Muíticurrency (možnost přímé akceptac karetních

transakcivcízich měnách EUR, USD, GBP, PLN, HUF), viz
'

6.1 Základní údaje o platební bráně ČSOB

Jaké jsou výhody?

lm ementace plat b

nalézt na

Jednodušší a pohodlnější proces platby pro zákazníky.

Snížení počtu nedokončených objednávek a nevyzvednutých zásilek.

Zcela nové řešení ukládání karet (Platba uloženou kartou) a opakovaných plateb (P ba Na klik).

Podpo a služby Muíticurrency (možnost přímé akceptace karetních transakcí v cíz ch měnách

EUR USD GBP PLN,HUF).

P alby vyuzit digitální peněženky lnCard MasterPass (viz p ).

Možn st upra y designu platební brány dle požadavků obchodníka (umístění vlastního logo

podb rv n v í emních barvách).

Zobrazení v ruz ychjazykových mutacích (CZ, EN, DE, FR, HU, IT, JP, PL, PT, RO, RU, SK, ES.

TR. VN).

Automati kěi

Po provedení

je možno pov

nuáíní zasílání transakcí ke zpracování (tzv. automatický / manuální prizrak).

orizace karetní transakce posílá banka obchodníkovi avízo, resp. potvrzení, poté

vat nákup za zaplacený

rány je pro obchodníka velmí jednoduchá a rychlá. Technickou dokumentaci lze

b c nilcso .
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6.2 Design platební brány ČSOB a její zobrazeni v tabletu

a mobilním telefonu

Plalebn' brána čsoa nabíz bchod lk v

— umistit logo jehos l

— podbarvít levý panel v tire ch

9

..... ___...

ČSOB podporuje zobrazení p atební brány v mobilnich teleíonech Službu je možné zpřístupnit přes každy
mobilní teleíon, který podporuje HTTPS,

io n' o imožnost

poečnosti,

e mní barvách,
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6.3 Bezpečnostní standard 3D Secure

Verifiedby
VISA

ČSOB E-commerce podpomje nejvyšší standard zabezpečení 3D Secure. Obchodník nemá přístup k

ní nna ím o platební kartě klienta, veškeré údaje o platbách jsou předávány pouze zabezpečenou

cestou a pokud 3D Secure standard podpomje i vydavatelská banka karty, dochází k ověření držitele

karty (autentinkaci) během internetové transakce (autorizace),

Cíl m řešení je poskytnout obchodníkovi i zákazníkovi stejnou miru bezpečnosti jako pň platbě v

kam ném obchodě. Systém zabezpečených plateb 3D Secure podporují obé největší karetní asociace

VlSA (Veníied by VlSA), MasterCard (MasterCard SecureCode) a Diners Club International (ProtectBuy).

6.4 íFrame

íFrame umožňuje platbu bez viditelného přesměrování z e-shopu. Platba se odehraje v okné otevřeném

'nad e-shopem', jehož obsah je servirován ze systému platební brány ČSOB. Stránka eshopu je tak

trvale viditelná pod oknem platební brány. V rámci platby na platební bráně v íFrame jsou z hlediska

bezpečnosti a PCI DSS regulí zachovány veškeré vlastnosti plné platebni brány, zvyšuje se však důvěra

zákazníků pň vyplňováni údajů.

6.5 Platba Na klik a p atba uloženou kartou

PLATBA NA KLIK (OPAKOVANA PLATBA)

Op kování plateb je plně řízeno e-shopem a pň platbě Na klik ákazriík neopouští eshop. Zákazník dá

svo nl k provádění následných transak i bez zadávání CVC kodu a bez 3D Secure autentizace.

Pohodlná a rychlá platba pro stálé zákazníky.

Zákazni dává při první transak svolení s provaďnm ii sledných transakci a provádí platbu

standardním způsobem (přesm r vání na bránu, zadání čísla karty platnosti, CVC, 3D Secure

proces).
Při ka de následující transakci jž zákazník pouz va k platbě kartu z předchozího nákupu

(komu kace s platební bránou se provede na po ad a přmo v e-shopu se zákazník dozvídá

zda bylo zaplaceno, či ne).

Služba není aktivní automaticky v př padě zájmu bchodnika o tuto službu je nutné ínfonnovat

banku.

Mastercard
SGCUIECOdEm....,

Masterťam



PLATBA ULOŽENOU KARTOU

Uložení karty se odehrává na platební bráně Zákazn k zadava pň každé platbě CVC kód a 3D Secu

heslo. Tento způsob platby však umožní zákazníkovi provést platbu rychleji, při platbách uloženou karto

nenl potřeba vyplňovat číslo karty.

o Funkcionalita určená pro pohodlnou platbu pň následných nákupech zákazníka v e-shopu nebo

aplikaci.
— Automatizované provedení platby bez přesměrování držitele karty na platební bránu a

zadávání platebních údaju (potřebné údaiejsou převzaty z dňve provedené autorizované platby
o Zákazník musl být v e—shopu registrován, aby byl e-shop schopen předat pň opakované transak

'

potřebné údaje

o Ukládaní karty na platebni bráně je aktivní pro všechny obchodníky.

6.6 Digitální peněženka lnCard MasterPass

Mobilní aplikace pro rychlé a pohodlné placeni kartou prostřednictvím chytrého telefonu (platfonn
iPhone aAndroid), resp. tabletu, v prostředí internetových obchodů. lnCard MasterPass je nástupc

digitální peněženky MasterCard Mobile.

ZÁKLADNl INFORMACE

o Platby prostřednictvím lnCard MasterPass je možné používat na všech podporovaných

telefonech bez nutnosti speciálního hardwarového vybavení.

o Bezpečnost služby ie zajištěna heslem mPlNem, které si uživatel zvolí, a také dalšími

bezpečnostnlml prvky.
o Stačí jen iednou zadat udaje platebních, předplacených a věrnostních karet do digitální

peněženky služby lnCard MasterPass.

o Pň každém nákupu pak zákazník vybere kanu, kterou chce použít k zaplacení, a adresu, kam

chce zboží doručit

o Držitel platební kany si stáhne aplikaci lnCard MasterPass pro svůj chytrý telefon standardním

způsobem od výrobce telefonu (App Store, Google Play) a v rámci procesu si zaregistruje jednu
nebo vlce svých platebnlch karel (registrovat lze jak platební kany VISA, tak platební karty
MasterCard).

Jaké jsou výhody?

o Platební a doručovací udaje jsou uložené na jednom bezpečném místě.

— Lze platit více kanam
.

u Zákazník nemusí opisoval údaje z karty a potvrzovací SMS kód pro internetové platby.
o Rychlá platba jedn m klikem nebo vylocenlm QR kódu z počitače.

o Funguje pro kany Mastercard i VISA.

o Aplikace může automaticky d plnit adresu dodání

- Vlce íntormacl naleznete na www mastercardmobíle cz

nuv WIYN

MasterPass
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6.7 Online platba (CNT - ČSOB Network Transaction)

Online platba (CNT - ČSOB Network Transaction) je transakce prováděná prostřednictvím on-line platby

v rámci klientem ČSOB aktivovaného elektronického bankovnictví ČSOB. Klientoví ČSOB, resp. Poštovní

spoňtelny/ Era jako zákaznlkovi v eshopu nabízí možnost zaplatit na platební bráně ČSOB s pomocí on-

line platby (předvyplněného pňkazu k úhradě). Kliknutím na př slušné tlačitko na platební bráně je

zákazník přesměrován do svého elektronického bankovnictví ČSOB l Era (lntemetBankingu 24,

BusinessBakíngu 24 resp. Era internetové bankovnictví). Po přihlášeni do elektronického bankovnictví se

zákazníkovi zobrazí předvyplněný př'kaz k úhradě.

Vice inlorrnací o Online platbě naleznete na

DlÍlLEŽlTÉ INFORMACE

Pro správné fungováni aplikace zákaznk potřebuje

o Mobil nebo tablet s operačním systemem iOS 8 O a vyšší nebo Android 4.0 a vyšší

— Internetové připojeni v mobilu (datové služby či Wi-Fr).

o Platebnl kartu MasterCard nebo VISA s aktivovaným intemetovýmr platbami (aktivovat může v

ČSOB lnternetBankingu 24).

romance
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7 DOPLIŠIKQVÉ SLUŽBY AKCEPTACE

PLATEBNlCH KARET

7.1 Muíticurrency - Akceptace platebních karet v cizích

měnách

VISA VISA

Muíticurrency je možnost přímé akceptace karetních transakcí v cizích měnách (EUR, USD, GBP

PLN, HUF) na platebním tennináiu a platební bráně ČSOB. Suůxu lze poskytova pr tředn tv

elektronického platebního lenn nálu, popř. služby E-c mmerce (v z kapi a 6

ZÁKLADNI INFORMACE

o Akceptace cizích měn je povolena pouz u nás edu ch typu ka et VISA, VISA Eectro

PAY, Mastercard Mastercard Electron c Maestro.

- Na účtence z platebního tennináiu je částka uvedena v měne tr sakce dle požad vku díŽIl

platebni kany.
o Uzávěrka z platebního tennináiu nerozdéluje transakce podle měny, ale sčítá hodnoty

nominálních částek.

o Na výpise o transakcích je zobrazena částka v měně transakce která byla držiteli platební kany
stržena, a také částka převedena do měny účtu obchodníka.

n Cizoměnové transakce (EUR, USD GBP, PLN, HUF) lze poukazovat pouze na účet vedený

vdané měně transakce (tj. platbu v EUR lze směrovat pouze ve prospěch bankovního účtu

vedeného v EUR, platbu v USD ve prospěch bankovního účtu v USD atd ).
o Karetnl transakce v CZK není možne zúčtovávat na devizový účet.

- Pokud je měna transakce shodná s měnou účtu, nedochází ke konverzlm.

DÚLEŽTTÉ INFORMACE

o Obchodník musí mít účet vedený u ČSOB nebo Poštovní spoňtelnyl Era.

o Muíticurrency nelze poskytovat na obchodnich místech nabízejících službu CashBack.

7.2 POS Merchant - Aplikace pro_spra'vu platebních
terminálů a platebních bran CSOB

POS Merchantje webová aplikace určená pro komfortní správu platebních tennínálů a platebních

bran čsoe.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Jaké jsou výhody pro obchodníka?

— On-line přehled jednotlivych transakcí realizovaných platebními kartami (možnost exportu dat do

CSV) na platebních terminálech a platebních bránách ČSOB.

PAv
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7.3 Elektronická archivace účtenek

Elektronická archivace účtenek je služba fungující v rámcl webové aplikace POS Merchan

podka ).

ZÁKLADNÍ INFORMACE

— Předpokladem elektronické archivace účtenekje použít čipové karty a potvrzení transakce Pl

bez nutnosti podpisu.
u účtenka pro obchodníka je uložena automaticky v databází na úrovni autonzačního syst"

ČSOB (Asors). Nabízené řešení umožňuje online dostupnost účtenky a v pňpadě potřeb

možné jr dodatečné vytisknout, Obchodník tedy tiskne z tennináiu pouze účtenku pro zakazn

tj. držitele platebni karty.

Jaké jsou výhody pro obchodníka?

o Omezení íyzickě archivace účtenek.

o Úspory spotřebního materiálu (kotoučků) do tennináíu.

o Omezení manipulace s účtenkami.

o Přehled všech nainstalovaných pla ebnlch tenninál" v t

terminálů (www stránek s platební bránou ČSOB),
o Elektronická archivace účtenek (viz podk pilota 7. )
o Možnost ed lace položek na účtence

o BIN Black ist seznam zakázaných preňxů číse platebních karet (u platební brány ČSOB),
o V případě reklamace ze strany držitele kany je možné vrátit zučtovanou částku, tj provést kreditní

transakci zpět na učet (kartu) držitele.

Obchodník se do aplikace pňhíašuje pomoci svého uživatelského jména a hesla na webových stránkách

https //posman s ntI.
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DÚLEŽITÉ INFORMACE

o Uvedená služba s e dm'nky stan PCI S (nonn p íyz k u a | í rmačn

bezpečnost vod tv pl t b í h karet vi 31) kt rý s být dodrž vá vše

obchodniky.
- vpřípadě transak e ukteret nnínalvyžá p psd 't l kart termnáltsk edvé uct nky (tj

jedno vyhotovení pr držrt le platební kany a dmhé p b hodn ka t to mu í být drž tele

platební kany pod p ano tenky s p rn držitele arty musí byl obchodníke íyzíck

archivovány.

7.4 Přenos identifikačního symbolu platby
Přenos „identifikačního symbolu" je možnost přenosu číselného kódu (d se imistný numen ky k'

v podobě například čísla obj dnavky aklury smí vy nebo iné dentiíikace platby) prostřednictvím
platebního terminálu. Tent číselny kod louzí kj odušš d ttikaci edno vých plate n vyp seo

provedených karetních tr nsak h( ektronícké PDF TXT či M vypísy.

V případě propojení pokladního systému a platebního tennlnálu může být tento numerický symbol
přenášen automaticky z pokladního systému. Nejedná se však o standardní nastavení, musi být
definováno v předstlhu a konzuítováno s dodavatelem pokladního systému. Symbol je poté

uvedený ve výpise o karetních transakcích (v polích určených pro číslo karty).

7.5 Multiaplikace („Virtualizace") - Poukazování úhrad na

více bankovních účtů

Multiaplikace („Vlrtua|ízace") je možnost poukazování úhrad za karetní transakce zjednoho
platebního tennináiu na více bankovních účtů (až 10). Obch dník má mož o tt mlo odlišit. na jaký
učet mu budou pňptsovány úhrady za karetní transakce, např klad v rozdělení podle produktů či služeb

(až 10), kterě nabízí. Příkladem mohou být úhrady kartou např. za různé typy 'hrad - zálohy, doplatky
apod. a slouží následně k přehledné idenliůkac na vyp s ch.

Tato funkcionalita může být rovněž využita v případě, kdy na jednom obchodním místě působí více

tirem. Prostřednictvím jednoho platebního tennináiu je možné zúčtovávat karetní transakce každé

společností zvlášť.

7.6 DCC - Dynamická směna měn

Dynamická směna měn (DCC - Dynamic Currency Conversi n e služba, která umožňuje držitelům

platebních karet vydaných mlmo území ČR zvolit sI na elektronickém platebním tennlnálu měnu

platby za zboží nebo služby obchodn ka na území ČR, a to bud českou k ru u (d le jen Kč), nebo měnu

učtu své platebni kany (dále jen DCC měna).

DCC poskytuje držitelům platebních karet přesnou iníormaci ohledně hodnoty útrat v jejich domácích

měnách pň pobytech na území ČR. Sluůaa DCC je k dispozic pouze pro plate n karty značek VISA a

MasterCard.

Částka v DCC méně (v měně učtu platební karty). která se standardně uvádí a lvrzence v důsledku

akceptace nabídky DCC služby zákazníkem, bude totož á s 'astk u rod je, kt u zákazník následně

uvidi na výpise ke svému účtu vedenému kplatebn kartě. Pr obchodníka je d'l žité si uvědomit, že
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z každe úspěšně akceptované DCC transakce dostane odměnu v Kč, vypočitanou z hodnoty prodeje DCC

transakce.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

o DCC služba poskytu e držitelům platebních karet ze zahraníčí výběr ze dvou možností jak provést

úhradu svých útrat a to v Kč nebo v domácí (DCC) měně učtu své platební kany

u DCC služba je určena výhradně pro platebni karty karetních asociaci VISA a MasterCard

— Platební terminály sou schopné automaticky detekovat, zda je ta či ona platební karta vhodná pro

DCC službu, či nikoliv.

o DCC služba, v případě akceptace DCC nabídky zákazníkem, je ukončena tištěnou stvrzenkou na

platebním terminálu která rekapituluje veškeré náležitosti akceptované DCC transakce pro

zákazníka a obchodníka, včetně detailů platby v Kč a v domácí méně účtu platební kany

zákazníka.

. Zahraniční měny vhodné pro DCC nabídku EUR, USD, GBP, CHF, RUB, AUD, CAD, SEK, NOK,

DKK, PLN. HUF, RON, TRY, JPY, HRK.

Jakéjsou výhody pro obchodnika?

o DCC služba umožní obchodníkovi vydělat prostřednictvím banky-acquirera dodatečnou provizi za

každou úspěšnou DCC transakci.

o DCC služba umožňuje na POS terminálu nabídnout platby pro širší paletu zahraničních mén oproti

jiným srovnatelným službám.

o DCC služba napomáhá obchodníkovi zvyšovat míru spokojenosti zákazníků ze zahraničí.

Jaké jsou výhody pro zákazníky?

n Nabidka instantní konverze platby z Kč do domáci (DCC) měny účtu platební kany

prostřednictvím POS terminálu.

o Akceptované částka platby v domáci (DCC) měně účtu platební karty je konečná a již nepodléhá

žádným změnám.

o Zjednodušení procesu vyúčtovaní cestovních vyloh, obzvlášt pro cestující z řad podnikatelů nebo

představitelů obchodních ůrem ze zahraníčí.

7.7 EET - Elektronická evidence tržeb

ČSOB nabízí v rámci platebních terminálů jednoduché řešen elektronické evidence tržeb (EET) pro

evrdenc jak bezhotovostních, tak hotovostnlch plateb. Nabízené řešení je vhodné pro obchodníky, kteří

nemají žádnou pokladnu a nechtějí investovat do poňzení nového pokladního systému.

Jaké jsou výhody pro obchodníka?

o Elektronická evidence hotovostnlch i bezhotovostních tržeb (včetně stravenkových karet a

papírových stravenek) prostřednictvím platebního tennináiu, bez nutnosti pořízení pokladny.

o Možnost doevidování tržeb (v případě technického problemu) prostřednictvím platebního

tennináiu či webové aplikace POS Merchant (více informací o aplikaci viz ).

Webová aplikace POS Merchant umožní:

o zavedení certifikátu od ůnanční správy pro správnou evidenci tržeb pod obchodnikovým

obchodním místem,

— onl ne přehled a kontrolu karetních transakcí,
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o online přehled, kontrolu a report elektronicky evidovaných tržeb (včetně DPH),
o elektronickou archivací účtenek zplatebního terminálu (archivace účtenek zhotovostních i

bezhotovostních transakcí),

o (v případě technického problému) doevidovat tržby.

Sluůia elektronické evidence tržeb bude obchodníkovi spuštěna prostřednictvím dalkove správy po
zavedení cenitikátu a podle termínu odpovídajícího zákonné povinnosti.

Více o elektronické evidenci tržeb naleznete na .cso
.

www b cz/eet
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8 OSTATNÍ TYPY TRANSAKCÍ

8.1 Mail Order (M.0.) lTelephone Order (T.O.)
M.D./T.G. je transakce provedená na základě psemn či telefonické ob dnávky ž Ct suž

a souhlasu držitele kany (viz íonnulář „Zmocnění obchodníka') Platba je nasedne proved na

fyzického předložení karty jejím držíte em vuči poskytovatel zboží či služeb, tj. obchodn kovi.

TRANSAKCE TYPU M.0 11.0. LZE PROVÁDĚT pouze NA ZÁKLADĚ SAMOSTATNÉ SMLOUVY

s BANKOUí

- Obchodník zajistí vyplnění formuláře „Zmocnění ob hodníka" (viz )
- Držitel karty písemně potvrdí souhlas s provedením transakce svým podpisem.
- Obchodník musí akceptovat pouze písemný, podpisem opatřeny souh a o provedení transak

od držitele karty

AUTORIZACE NA PLATEBNíM TERMINALU

V den přijetí objednávky provede obchodník autorizaci na platebním tennináíu.

Obchodník zvoli na platebním tennináiu íunkc „Prodej (u některých typů pat bních tennináiu muž

být pňmo nabídka ,M.O.' l .T.O.") a dále postupuje dle pokynů platebního terminálu.

FORMULÁŘ zmocnění OBCHODNÍKA

Vystavením tohoto formuláře uznává držitel karty vlastnoničním podpisem svůj závazek k úhradě

objednané služby či zboží a potvrzuje správnost a pravdivost údajů v ném uvedených.

Všechny druhy dokladů nesmí obsahovat opravy čí škrtání a musí být vyplněny čitelně.

ZASÍLÁNÍ zaoží

Obchodník který zakoupené zboží zasílá držiteli platební karty, je povinen poslat zboží takovým

způsobem, který zajistí vrácení doničenky prokazující, že zboži bylo převzato adresátem (dle dispozic
držitele platební karty).

Všechny transakce bez přitomnosti platební karty jsou účtovány obchodníkovi s výhradou

UPOZORNĚNÍ stoma (tzn., že částka reklamace půjde ktiží obchodníka. pokud držitel karty vznese proti

transakci reklamaci).

8.2 No Show (N.S.)
Transakce typu NO SHOW slouží pro dodatečné doúčtováni služby, např. držitel karty si objedná službu

(rezervace pokoje v hotelu l objednávka zapůjčení vozidla v autopůjčovně) a nezmší ji, nebo ji nezruši

včas. Pokud dojde k tomuto případu, obchodnik je oprávněn podle pravidel karetních asociací naúčtovat

si jako odškodné pouze jednu nocí

Podmínky:

— Obchodník musl ínfonnovat držitele karty o zatížení faxem nebo e-mailem.

o Obchodník musí mit inlonnace o kartě (číslo kany, platnost karty).
o Obchodník musí mít písemnou objednávku zboží nebo služby.
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o Obchodník musí mit právo na doúčtování zapsáno ve svý h podmínkách pro po kyt
služeb.

o Obchodník spomocí funkce „Prodej“ provede transakc na platebním tennnálu a d
určeného pro podpis vepíše čitelně hůíkovým písmem „NO SHOW' (resp. .N.S.'

.

Všechny transakce bez pritomnosti platební kany j ou účtovány obchod kovi výhradUPOZORNĚNÍ stoma (tzn. že částka reklamace pujde ktíži obchodníka, pokud držitel karty vzn e p
transakci reklamaci).

8.3 Spropitné od zákazníka

Funkci „Spropitné“ může byt vybaven platební terminál Spropitné v tomto případě zadává d
"

platební kany přímo do platebního tennináiu (viz manuál k platebnímu terminálu).

8.4 Kombinované platby
Obchodník nesmí vystavit několik stvrzenek pro jednu transakci (platbu) Vystavit dvě stvrzenky p ojed
transakcí je možné pouze v pňpadé kombinované platby, kdy častje placena kartou, část jiným zpusob
(např. hotovostí, šekem, jinou kartou) Obchodník však nesmi rozdělit částku na několik
samostatných částek v případě,že držitel karty chce zaplatit jednou kartouí

s ování

o místa

ou

es roti



9 SPECIFIKA AKCEPTAČE PLATEBNÍCH KARET

VE VYBRANYCH ODVETVICH

9.1 Směnárny, Casina

ZÁKLADNÍ KROKY A POSTUPY, KTERÉ nrusí BYT PŘI VÝPLATĚ HOTOVOST CASH ADVANCE -

SMĚNÁRNY) A AKCEPTACI KARET (CASlNA) DODRŽENY

o Transakcí e možné uskuteční pouze po před z prukaz ttžn ti z l 41

Kontrolat tažnosti).

PŘED USKUTEČNĚNÍM TRANSAKCE .ie nutne VĚNOVAT zvýšenou POZORNOST

NÁSLEDUJÍCIMKROKÚM

Přední strana kany

o kontrola vytšténého m'na (loga) vydavatel karty

— kontrola ochrannéh oga společnost č asocia í(vz ,
tola

. k
_ )

o kontrola trojrozměrného h íogram Diners C ub (zemské kontin nty ,
JCB (vyseč zeměkouí

s vycházejícím sluncem) MasterCard (zemské polokoule s kontinenty) a V SA (letící holubice)

o kontrola jména držitele karty s údaji na prukazu totožnosti (pas, ID karta v případě EU nebo OP)

- kontrola platnost kany (měsíc a rok platnosti karty)

o kontrola existence vytištěného kontrolního čtyřčísli (BIN), které se mu í shodovat s prvním

čtyřčíslim čísla karty - pro karty VlSA a MasterCard

- kontrola pod UV světlem

- u VISA velké písmeno „V“ v místě loga společnosti

- u embosovaných karet MasterCard v dolní částí karty velká písmena .M' a „C“

- u JCB - v levém dolním nebo horním rohu male logo JCB

- u DC - velké „šraíované logo' společností DC

- u Discover- uprostřed karty je nápis ,DlSCOVER“

Zadní strana karty:

o kontrola nepoškozeného podpisového proužku kontrola rastni (text, barva, skladba)

- kontrola podpisu držitele karty na podpisověm proužku

- kontrola podpisu držitele kany na stvrzence (je-li podpis požadován) - podpis musí být totožný s

podpisem na kartě

- kontrola čísla na podpisověm panelu (embosované kany VlSA, MasterCard, Diners Club,

Discover, JCB) bud celé číslo karty + trojmíslný číselný kód CVC l CVV, nebo poslední čtyřčísli

čísla karty + CVC I CVV (trojmíslný číselný kód)

PROVEDENI TRANSAKCE NA PLATEBNÍM TERMíNÁLU

Na stvrzence se vytiskne:

. datum vystavení stvrzenky,

- částka a měna transakce,
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. čislo karty a identíhkace obchodníka,

. autorizační kód.

Na stvrzenku je nutné obsluhou dopsat

kontrolni čtyřčísli BIN,

číslo pnikazu totožnosti držitele platební karty,
název státu (jeho zkratka), kde byl průkaz totožnosti vydán,
stvrzenka musl být podepsána držitelem karty (jeli podpis požadován), musl se shodovat s

podpisem na podpisověm panelu na zadní straně karty.

OBCHODNÍK nesní PŘíJMOUT PLATEBNÍ KARTU K ÚHRADĚ, POKUD

. chybí podpis na kaně, nebo se podpis neshoduje s podpisem na stvrzence (v případě, že je tento

vyžadován),

. uplynula doba platností na nt uvedená,

. je předkládána jinou osobou, než která je na ní uvedená,

. je podpisový panel poškozený (gumovánim, přepisováním apod.),

. je mechanicky poškozena nebo znehodnocena, platební kana nesmí být označena nápisy
„SPECIMENZ .VOID'. .VZOR',

— pokud se zobrazené číslo na displeji elektronického tennináiu nebo vytištěné na stvrzence

neshoduje s číslem uvedeným na přední straně kany (v takovém případě zadržte kart
-viz 5 ),

— BIN na kartě chybí, nebo nesouhlasí s prvním čtyřč slim čista kany (v takovém pripad
zadržte kartu—viz )

V případě jakýchkoliv pochybn st o platnost kany se neprod ené spojte s HELPDESK PK ČSOB (viz
i ).

UPOZORNĚNÍ Na obchodním místě typu Smě ama a Casino ení povoleno provádět transak .Navrat'

9.2 Hotely, Ubytovací zařizení
SPECÍFICKÉ POŽADAVKY PRO HOTELY

Pokud se v pňpadě obchodníka jedná o provozovatele h le u, je pov nen věňt, že využívá pouze

bezpečná hesla v rámci svých níorrnačních systému Jak nakládat s hesly pouz vanýmí v síti obchodníka

naleznete na;
'

_ A.pdf Vic

informací, včetně nakí dání s hesly používaným v síti obchodnika. na eznete na portá e Sdružení pr
bankovní kany a (viz

'

).

oecnooní PODMÍNKY

Obchodník musí být schopen doložit že obchodn podmínky byly klientem odsouhlasený v okamžiku

povedení transakce. Jsou-I obchodní podmínky obchodníka v rozporu s prav díy karetních asociaci je
odpovědnost za zaúčtovanou transakc na stra ě obchodníka. Pokud js u obchodníkovy obchodní

podmínky vrozpom s prav díy karetn ch asociací pak v př pad reklama e transakc držitelem karty
nelze tuto transakci obhájit ve prospěch obchodníka.

http:/lpcistandard cz/admin/uploads/Prihlasovacr udaje_uzivateíe_VlS
á I I

www.pcíst ndard.cz podkapitoíaíli

í
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ZÁKLADNÍ KROKY A POSTUPY, KTERÉ MUSÍ BÝT PŘI AKCEPTACI KARET DODRŽENY

Při akceptaci karet v hotelu máte možnost využít službu předautorízace viz ).

Vš hny doklady poskytnuté zahraničnímu držiteli kany musí být dvojjazyčné (ČJ I AJ).

Obchodník musí zajistit pň rezervaci nebo stornování (včetně rezervací či storen přes internet)

sou las držitele platební kany s podmínkami rezervace,

Obchodník má povinnost sí veškerou korespondenci s držitelem kany uchovat pro případně

poz ější doložení bance k řešení sporné transakce (reklamace).

REZERVACE

Náležitosti rezervace

P r zervac" musí obchodník klientovi v jazyce který si zvolí (případně anglicky), vždy poskytnout.

číst rezervace,

det 'íy rezervace (jméno klienta, číslo karty, adresu hotelu, data check—inlout, celkovou cenu,

cenu za osobu za noc, atd.),

obchodní podmínky,

podmínky storna

číslo zrušení rezervace.

Garantovaná IEZENBCE

Garantovaná rezervace je rezervace bez okamžitého inkasa částky ze strany obchodníka. Obchodník jen

zajistí rezervaci a držbu ubytování na dohodnutý termín Držitel karty musí mít právo na zrušení rezervace

a to 24 hodin od domčení potvrzení rezervace držiteli kany Částku si obchodník naůčtuje až za

přitomnosti držitele kany

Pokud obchodník neposkytne klientovi ubytování, které si zarezervovat musí mu bez poplatku nabídnout

možnost alternativního ubytování minimálně ve stejné či vyšší kvalitě zajistit dopravu do alternativního

ubytování, zařídit aítematívní ubytování a současně obchodník nemůže provést transakci typu NO SHOW.

Rezervace pomocí služby Předautorlzace (viz podkapitoía . )

Poskytnéte držiteli kany následující inlonnace:

cenu za pokoj a celkovou cenu za poskytnuté ubytování (vč DPH)

(Vždy v CZK, pokud terminál nedisponuje službou Muíticurrency, viz .1)

adresu hotelu a čislo telefonu,

kód rezervace (upozorněte držitele karty, že si má tento kód uschovat pro připadne další použití)

částku zálohy, která bude účtována, přičemž tato částka nesmí překročit cenu za ubytování za 14

nocí.

Držitel karty musí poskytnout:

číslo karty

datum ukončení platnosti karty,

souhlas s použitím platební karty,

souhlas s obchodními podmínkami

souhlas s celkovou cenou, která bude účtována v den vytvoření rezervace

( podkapitoía 5.4
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Rezervace ubytováni s Advance Deposit

V případě, že hotel posky u'e rezerv i m žn stí Advanc Depo t(n vrat zál a) mu byt tal

možnost uvedena v podmínk h rez rva

Obchodník poskytne držit kai1yn'l u inf rtnace

cenu za pokoj a ce kovou c u z poskytnuté ubytován (vč. DPH)
(Vždy v CZK, pokud temíinál nedisponuje službou Muíticurrency, víz podkapitoía 7.1 )
adresu hotelu a číst te eíon

kód rezervace (obchodník by měl upozomt držitele karty, ž si má t nto kód uschovat pro
pňpadné další pou' i)
obchodník informujte kl enta p semn u fonnou o tom, že zaloha bude stržen fo ou Advance

Deposit.

Držitel kany musí poskytnout

souhlas s obchodnim podmínkám

souhlas s celkovou cenou která bude stržena fonnou Advance Depo rt

číslo platební karty včetně platnost a souhlas s použitím platební karty
adresu držitele karty pro zaslání stvrzenky, teíeíonni číslo a e mai ovou adresu (držiteli karty se

vždy zasílá kopie stvrzenky kde není zobrazeno celé čís o p atebn kany).
Provedení transakce na platebním terminálu

Obsluha tennináiu provede transakci na platebním tennináiu pomoci funkce „Prodej“ nebo ,Prodej
CNP' (Card Not Present, tj. transakce bez přitomnosti platební karty) a dále postupuje dle pokynů
tennináíu. místo podpisu držitele kany na stvrzence uvede „ADVANCE DEPOSITÉ

POZNÁMKA

Byla-li poskytnuta zvyhodněna sazba za pokoj, nejedná se automaticky o nevratnou částku.

Zvýhodněná sazba za pokoj musl byt účtována způsobem ADVANCE DEPOSIT včetně

splnění příslušných podmínek pro užití ADVANCE DEPOSíT.

UPOZORNĚNÍ

Všechny transakce bez přitomnosti platební kany jsou účtovány obchodníkovi s výhradou
stoma (tzn., že částka reklamace půjde k tíži obchodníka, pokud držitel kany vztíese proti
transakci reklamací).

Pravidla pro zrušení rezervace

Fň jednání s držitelem karty musíte vysvětlit svá pravidla pro zrušení rezervace. Sdělte držiteli karty, že
platí tato (nebo další) pravidla

Garantované pokoje jsou rezervovaný do následujícího dne po dni plánovaného příjezdu.
Lhůta pro zrušení rezervace je 18.00 hod. (místního času) v den plánovaného příjezdu.
Pokud uplatňujete dřívější lhůtu než 18 00 hod. (místního času) v den plánovaného příjezdu,
sdělte držiteli karty.
Den a čas tělo lhůty a pravidla pro zrušení mu zašlete písemně.

Obchodník nesmi požadovat podmínku bezplatného zrušení lhůty delší než 72 hodin před

příjezdem hosta. Pň stanovení delší lhůty než 72 hodín před příjezdem se reklamace držitele kany
považuje za oprávněnou

Pokud není rezervace využita, nebo zrušena včas, držiteli kany se naúčtuje cena za první noc

(vč. DPH), tzn. NO SHOW (viz ).
Obchodník musí poskytnout držiteli karty kód zrušené rezervace.

podkapitoía 8.2

si ná oh



Nezrušení l nevyužití rezervace a transakce typu NO SHOW (N.S.)

Pokud držitel karty nezruši včas rezervací, nebo rezervací nevyužrj mr.rze obchodník dmičtovat

platebního terminálu ubytování na první noc(vč. DPH). Obchodník svyužit funkce
,

ctvím

'

provede transakci na

platebním termínáu a do místa pro podpis držitele kany na stvrzence uvede čitelně a hůíkovým p' mem .N0

SHOW'. Transakce .N0 SHOW je platná poííze za splnění podmínek popsaných nrže

Podmínky:

Obchodník musí mit právo na doúčtovánl zapsáno ve svých podm nkach pro poskytován služeb

(obchodních podmínkách).

Obchodník musí být schopen prokázat, ze drzitel karty odsouh asl obchodní podmínky, včetně

podmínky NO SHOW v okamžiku provedení transakce.

Obchodník musí mít písemnou objednávku zbož nebo služby.

Obchodník musí informovat držitele karty o zatížení faxem nebo e-maí em.

Obchodník musí mit inlonnace o kartě (číslo karty platnost karty).

Obchodník si muže inkasoval částku odpovídající jedne (první) noci za nedostaven se nebo při

nezmšení rezervace včas dle obchodních podmínek obchodn ka.

Obchodník může provést transakci NO SHOW nejdňve následující den potě co měl držitel karty

nastoupit na check-in.

Provede-lí klient rezervaci 72 hodin před datem check-in, musl mu být umožněno zrušit rezervac

bez transakce NO SHOW až do 18. hodiny (místního času) dne check-in

Obchodník s pomoci funkce ,Prodej“ provede transakcí na platebním tennináiu, do místa

určeného pro podpis vepíše .N0 SHOW' (resp, _N.S.') a stvrzenku odešle držiteli karty na adresu

uvedenou v rezervací.

UPOZORNĚNÍ

lnkasoěstltybyrrrělobížndnlkuůtitiiejepezafyziclíépřitanlíostipíatatvííkartyařyzidfépňbítrriosti

daeeraííytíaíísaíaemtsíuýídíaeemíaríyadnesmzeíateriem etleflíuáíttěpňvýzvě

brmirálu
'

). Ostatní formy irlíasa obchodníkem a požití čish karty, tj. transakce bez

pňtomnosti karty jsou vždy obchodníkovi účtovány s výhradou stoma (tzn, že částka

reklamám půjde k tíži obdíodníka, pokud držitel karty vznese proti transakci reklamaci).

POZNÁMKA

Doponíčujeme, aby obchodník kontaktoval klienta den či dva dny před jeho příjezdem a

- ínfonnovat ho o tom, kde se hotel nachází.

— poděkoval mu za využití služeb hotelu,

— zeptal se ho, zda obdržel vše potřebné,

- zdvoiíle se ho dotázal, zda skutečně pňjede,

— komunikací s klientem uchoval pro pňpadnou reklamaci ze strany držitele karty.

DOÚČTOVÁNÍ (DELAYED TRANSACTION)

Obchodník má možnost doúčtovat škodu, která vznikla v době využívání služby klientem. Výše nákladů

na opravu škody musí odpovídat částce v době vzniku škody, nelze ji hradit z pojištění obchodnika.

Obchodník musl doúčtovat škodu za přítomnosti platební karty a klienta. Držitel kany podepíše

odpovědnost za konkrétní jím způsobenou škodu včetně odpovídající částky (obchodnik musí rozumné

odhadnout), Nejpozději ve lhůtě max. 90 kalendářních dní od check-out obchodnik iníonnuje klienta o

opravě včetně rozpisu nákladů na opravu (kalkulace nákladů).



zz.

Obchodník využívající službu Muíticurrency (viz podkapitoía 7.1) nesmí použít hrnku"

„Návrat“ na platebním tennináiu z důvodu možného vzniku kurzových rozdílů. V prípadě

reklamace kurzového rozdílu, který držiteli líarty vznikl chybou obchodníka, je obchodnik

povinen tento rozdil uhradit.

KODY l ZTRÁTY l KRAOEŽE - nelze jednoznačně uplatnit transakce bez pňtomríostí

-platební karty. výslovně dopovučujenre, aby taková transakce byla provedena za piítomnosti

kartý a s podpisem držitele karty.

UPOZORNĚNÍ

VRÁCENÍ (KREDIT), ZRUŠENÍ TRANSAKCE

Obchodník nikdy nevraci držiteli platební karty peníze na učet nebo hotovost. Vrácení je možné pouze na

kartu ze které byla částka stržena V případě žádosti o vrácení (kredit) či zrušení transakce kontaktuje
obchodník útvarAkceptace karet ČSOB (viz k ítol ). V případě zrušení transakce musí být obchodník

schopen toto prokazatelně písemné doložit (zrušená rezervace, chybná transakce).

POZNÁMKA

9.3 Půjčovny

ZÁKLADNÍ KROKY A eosrupv, KTERÉ MUSÍ BÝT pňr AKCEPTACI KARET ooonženv-

o Pří akceptaci karet v půjčovně je možné využit službu předautonzace (viz I ).
o Všechny doklady poskytnuté zahraničnímu držiteli karty musi být dvojjazyčné (ČJ l AJ).
o Obchodník musí zajistit pň rezervaci nebo stornování (včetně rezervací či storen p es internet)

souhlas držitele platební karty s podmínkami rezervace. Obchodník má povinnost si veškerou

korespondenci s držitelem karty uchovat pro případné pozdější doložení bance k řešení sporné
transakce (reklamace).

REZERVACE

Rezervace pomoci služby předautorízace (víz )

Poskytněte držiteli kany následující informace;

o cenu za pronájem dané věci (vč. DPH),
(Vždy v CZK, pokud tenninál nedisponuje službou Muíticurrency, viz tola 7 1),

o přesný název a adresu místa, z něhož bude dana věc převzata,

- rezervační kód (upozorněte držitele kany, že si má tento kód uschovat pro případné další použítí),
o častku zálohy, která bude účtována, pňčemž tato částka nesml překročit dohodnutou cenu za

pronajem rezervované věci. maximálně však za 14 dní.

Držitel karty musl poskytnout

o čislo karty,
o datum ukončení platnosti karty,
o souhlas s použitím platební karty,
u souhlas s obchodn mi podmínkami,

- souhlas s celkovou cenou, která bude účtována v den vytvoření rezervace,

o adresu pro zaslání stvrzenky, telefonní číslo a emailovou adresu (držiteli karty se vždy zasílá

kopie stvrzenky, kde není zobrazeno celé číslo karty).

podkapito a 5.4

ř

podkapitoía 5.4
.

pgdkapi



Pravidla pro zrušení rezervace

Pňj an s držitelem kany musíte vysvětlit svá pravidla pro rušení rezervace. Sdělte držiteli karty, zda

p at ta (nebo další) pravidla

Držitel karty má právo zrušit svou rezervaci do 72 hodin před dohodnutým termínem vyzvednuti

dané věci bez jakekoliv finanční sankce.

Pokud si držitel kany rezervuje danou věc méně než 72 hodín před vyzvednutím, zrušení musí

být provedeno nejdříve v 18.00 hod.

Lhuta pro zrušení rezervace je 18.00 hod. (mistniho času) v den vyzvednuti dané věci. Pokud

uplatňujete dřrvějšl lhůtu než 18.00 hod. (mistniho času) v den vyzvednutí, sdělte držiteli karty

d n a čas této lhůty a zašlete mu pravidla pro rušení rezervace písemně.

Držitel karty nezrušl rezervaci v souladu s obchodními podmínkami

Po ud sr držitel karty danou věc nevyzvedne, nebo nezrušl rezervaci do stanovené doby, půjčovna musl

dan u věc ponechat volnou podle rezervace 24 hodin od dohodnutého terminu vyzvednutí dané věci.

Držitel karty zruší rezervací v souladu s obchodními podmínkami

Pokud držitel karty zruší rezervaci do stanované doby, dodržte následující postup:

vystavte držiteli karty kód zrušené rezervace a doponrčte držiteli PK, at“ sí tento kód uloží.

Držrteli karty poskytnete písemné potvrzení o zrušené rezervaci do 5 pracovních dnl ode dne

zrušení.

vystavte držiteli karty písemné potvrzení o rezervaci

Písemně držite e karty informujte o následujících bodech:

č slo karty, na kterou byla provedená rezervace,

měno dr7'.itele karty tak, jak je uvedeno na karte,

kód rezervace (měli byste držiteli kany doponrčlt, at" si tento kód uloží pro případ dotazů nebo

sporu).

přesná adresa, z nlž bude daná věc vyzvednuta,

provozní hodiny mista, kde bude daná věc vyzvednuta a vrácena,

informujte držitele karty o svých pravidlech v případě zrušeni rezervace nebo nevyzvednutí dané

věcr

oznamte a ponechte držiteli kany ceník možných dodatečných poplatků a sazeb,

informujte držitele karty o skutečností, že mu přr vrácení dané věci bude vystaven předávací

protokol (jestliže byl držitelem karty požadován přr rezervaci).

UZAVŘENl SMLUVNIHO VZTAHU

Ověřte udaje, které byly poskytnuty přr rezervaci (jměno, čislo karty, platnost karty, doklady

totožnosti atd,).

Držitel karty musl podepsal smlouvu o pronájmu daně věci (podmínky musl být podepsány

samostatně).

Na základě smluvního vztahu proveďte předautorizaci (viz ka r ).

Vyžádejte si od držitele kany souhlas s vyúčtovánlm pozdržených nebo upravených poplatků.

pod p'tola 5.4



UPOZORNĚNÍ

KODY l ZT TY - nelze jednoznačně uplatnit transakce bez přítomností platebni karty.

POZNÁMKA
výslovně doponrčujeme, aby takova transakce byla provedena za pňtomnosti karty a

s podpisem držtele karty. Ostatni způsoby (nepňtomnost. není samostatný souhlas) genenrji
oprávněné reklamace držitelů karet

Zakončení předautonzace nesml obsahovat účtování události I sluzeb. které nebyly předem

UPOZORNĚNI
známy I dohodnuty. Jedna se zejména o škody na dane věci, dopravní nehody, dodatečné
prodloužení nájmu, dodatečné poskytnutí dalším služeb. pojištění apod. Veškeré dodatečné
účtování se provádí jako samostatná prodejní transakce.

Při vypujčen a při vraceni dané věci (např vozidla). si vždy nechte potvrdit předava
protokol o stavu dané věci držitelem kany
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10 REKLAMACE TRANSAKCÍ PLATEBNÍCH

KARET

Reklamace transakci realizovaných prostřednictvím elektronického platebního tennináiu nebo platební

brány ČSOB jsou vyřizovány útvarem Reklamace karetních transakcí ČSOB. V případě reklamace

transakce uskutečněné na platebním tennináiu nebo p atební bráně ČSOB ze strany držitele karty může

obchodník v aplikaci POS Merchant (viz pod tol ; manuál k aplikaci POS Merchant) vrátit

zůčtovanou částku (provést Návrat l Storno transakce v plně čr částečné vyší) zpět na účet (kartu) držitele,

aniž by musel kontaktovat útvar Akceptace karet ČSOB. U e ekt onickych platebních terminálů může

obchodník vrátit zůčtovanou částku držiteli karty přímo ve svěm obchodním místě pomoci funkce „Návrat

I Storno“ na tennináíu. V případě doúčtovánl ve prospěch obchodnika musí obchodnik zaslat žádost o

doúčtovánl písemnou tonnou (e-maílem nebo poštou) na ůtva Akceptace karet ČSOB (viz
'

).

Všechny reklamace maji společný znak. Závisí totiž na obchodníkovi, jestli jim odúčtovaná častka byla

klientovi ínkasována takovým způsobem, aby byl schopen v pňpadě reklamace prokázat opravněnost

jejiho odúčtování. Nesouhlasí-lí obchodník sreklamacl držitele a považuje částku za oprávněné

zůčtovanou, musi poskytnout takovou dokumentaci, kterou vyžadují karetní asociace. obchodníkem

poskytnutá dokumentace pro zamítnutí reklamace splňující kritéria karetních asociací může d značn

miry předurčit výsledek reklamačního řízení. Zejména v případě transakci uskutečněných v prostřed

E-commerce (internetu) nemusí obchodníkem poskytnutá dokumentace splňující kríteri karetníc

asociací jednoznačně zaručit, že transakci provedl držitel platebn kany, případně oprávněnost duvod

reklamace. Nemá-Ii či nemůže-Ii obchodník poskytnout požadovanou dokumentací, je z pohledu karetníc

společností povinen reklamaci akceptovat. Obchodník neztrácí oprávnění uplatnit plněn sml vnlh

vztahu vzniklého na základě transakce právními prostředky vůči klientovi.

10.1 Reklamace transakcí uskutečněných na elektronickém

platebním terminálu (POS)

Držitel platební karty může reklamovatjakoukoli karetní transakci, která mu byla obchodníkem odu t ván

dle pravidel karetních asociací. z řady důvodů. Nesouhlasí-lí obchodnik s reklamaci držtele a p važuj

částku za oprávněně zůčtovanou. musí poskytnout takovou dokumentaci, kterou vyžadují k ret

asociace. V pňpadě. že s reklamaci držitele nesouhlasite, kontaktujte HELPDESK PK ČSOB (v'z o

), kde vám budou po přepojení na útvar Reklamace karetních transakcí ČSOB sděleny požadavky n

dokumentaci u konkrétní reklamace

NÁVRAT! STORNO ve PROSPĚCH účru DRŽI'l'ELE PLATEBNI KARTY

Obchodník může v aplikací POS Merchant nebo přimo na elektronickém platebním tenninál uplatnit

o návrat l stomo v plne výši částky transakce (reklamace zboži I služby, duplicita, pta eno hotově

o návrat / stomo v částečné výší transakce (chybně zadaná částka, tj. vyšší).

Obchodník držiteli karty nikdy nevraci hotovost bylo-li puvodne placeno za zboží (s užbu)

UPOZORNĚNI platebni kartou. Obchodník nesml na tennináiu použit funkci Návrat v případě, že byl

puvodne placeno hotovosti.

56
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Pokud obchodník využiva službu Muíticurrency (viz podka i ), může na platebním
UPOZORNĚNÍ terminalu pri použiti funkce „Návrat“ dojit ke kurzovému rozdilu pň návratu čas ek na učet

jine měny. V případě n vratu kontaktujte utvar Akceptace karet ČSOB (viz )

ooučrovAni ve PROSPÉCH OBCHODNÍKA

Obchodn kje pov'nen k žádostí o doů tování pripojit stvrzenku z platebního terminálu a paragon l taktu
a z síatj e-maílem nebo poštou) na utvar Akceptace karet CSOB (v z kapr ) Lze uplatní :

o doúčt vání v plné výší částky transakce (neproplacená transakce),
o částečné doúčtovánl (chybně zadaná částka tj nižší).

Na doučtovánl nemá obchodník automatický nárok (odúčtování do výše 200 - Kč bankaUPOZDRNĚNI
nemam/ava

POSTUP PŘI ZASÍLÁNÍ ÚČTENEK
'

tenky a ílejte na ůtvar Akceptace karet ČSOB (v z a 2).
V případě zasr án účtenek e-mailem na vyžádání banky je vždy nutně na kopii maskovat druhé a třet

čtyřčísli čísla karty. Originál ůčtenky je potřeba zachovat nezrněněný
V pňpadě, že s banka vyžádá celé číslo karty, musi byt kopie účtenky poslána doporučenou oštou n

útvar Akceptace karet ČSOB (viz kapi 2).

10.2 Reklamace transakci uskutečněných v prostředí
E-commerce (internetu)

Držitel platební kany může reklamovatjakoukoli karetní transakci, která mu byla obchodníkem odůčtována
dle pravidel karetních asociací, z řady důvodů. Mezí tyto důvody patří nejčastěji:

- zneužití platební karty,
— obchodnik odmitl zrušit objednávku zboží I služby,
o obchodník řádně nelnlonnoval držitele karty o svých obchodních podmínkách.
- zboží I služba neodpovídá objednávce,
o zboži nebylo doničeno I služba nebyla poskytnuta.

Nesouhlasí-Ii obchodník s reklamací držitele a považuje částku za oprávněně zůčtovanou, musi

poskytnout takovou dokumentaci, kterou vyžadují karetní asociace. vpřípadě, že s reklamací držitele

nesouhlasíte, kontaktujte HELPDESK PK ČSOB (viz kapitola 2), kde vám budou po přepojení na útvar

Reklamace karetních transakci ČSOB sděleny požadavky na dokumentaci u konkrétní reklamace.

Uč ZS

l

kapitola 2
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Charakteristika

Tento formát výpisu je vhodný jak pro obchodníky, kteň vyžadují jednotné zúčtování

provize, tak pro obchodníky, kteň mají zúčtování provize v rozdělení na jednotlivé

položky.

Volitelná frekvence výpisů

o denní - výpis se generuje automaticky každý kalendářní den následující po

zúčtování transakce platební kartou

- týdenní - výpis se genemje v pondělí následujícího týdne

o měsíční -výpis se generuje první den následujícího méslce

Domčování výpisu

o elektronicky emailem

o výpisy jsou kdíspozici ke stažení v aplikaci POS Merchant, v níž jsou rovněž i

automaticky archivovány (více viz podkapitoía 7.2)

11

11.1 Zúčtování karetních transakci

ČSOB standardně připisuje částky z karetních transakci za den (business date), terminál a v rozděleni

na karetní asociaci (Mastercard. VISA, Diners, JCB). Je možně na žádost obchodnika nastavit zúčtování

za den/provozovnu! asociací anebo za den/čislo ůčtu obchodníka/asociaci. Na účet obchodníka jsou

ZÚČTOVÁNÍ TRANSAKCÍ PLATEBNÍCH KARET

pňpisovány čistě částky tedy částky po odečtení pňslušného smluvního poplatku (provize).

IDENTIFIKACE PLATEB PROVEDENÝCH FLATEBNÍMI KARTAMI NA VÝPISU z BANKOVNÍHO

ÚČTU

Asociace Variabilní symbol Specifický symbol lxvzaalmnl
VISA 042 DDMMRR-datum zpracováni

““"Č's'“ P“ RRMMDD"
1178 nebo 1175

datum transakce

xxxx - čislo POS; RRMMDD -

MasterCard 222 DDMMRR - datum zpracovani
dam," „Emme 1„a nebo 1175

.

xxxx - čislo POS; RRMMDD -

Diners Club 062 DDMMRR—datum zpracování
dam,“ Hansem! 1178 "eba 1176

xxxx - č slo POS, RRMMDD -

JCB 082 DDMMRR -datum zpracování
dam,“ hansam 1178 nebo 1176

DÚLEŽITÉ INFORMACE

Porušl-íi obchodník podmínky, za kterých s ním byla uzavřena smlouva např. předloží-ti nesprávne

vyplněné nebo neuplné doklady nebo uskuteční nepovolenou transakci nebude mu transakce

proplacena.

V některých případech může být transakce obchodníkovi proplacena s výhradou stoma (tzn., že

odmítne-li držitel karty z jakéhokoli důvodu transakci uhradit, bude obchodnk vyzván, aby spomou

částku poukázal zpět na účet ČSOB), Pokud tak neprovede bude platba stornována a peníze převedeny

zpět do ČSOB.

11.2

následujících formátech

PDF formát - vhodný pro tisk

Elektronické výpisy pro obchodníky

ČSOB poskytuje výpisy o transakcích uskutečněných platebními kartami na platebním tennináiu



TXT formát- vhodný pro další zpracováni

Charakteristika

Tento lonnát výpisu lze poskytnout pouze obchodníkům, kteri vyžadují jednotně
zúčtování provize (tj. bez rozdělení na jednotlivé položky).
Jedná se o běžný soubor s pevnou strukturou, který lze porriérně snadno
konvertovat do fomrátu vhodného pro export dat do účetních a informačních

systémů obchodníka. Tím je následné umožněno automatické párování tmnsakcl
mezi pokladním systemem, elektronickým výpisem karetních transakci a

elektronickym výpisem z bankovního účtu.

Volitelná frekvence výpisu

denní - výpis se generuje každý pracovní den následující po zúčtování

transakce platební kartou v pozdních večemídi hodinách

týdenní - výpis se generuje v pondeli následujícího týdne
měsíční - výpis se genenrje první den následujícího méslce

Doručování výpisu

elektronicky e-mailem

prostřednictvím služby elektronického bankovnictvi ČSOB MuItíCash 24

(V aplikaci POS Merchant archivovány rve/sou a nelze je prostředních/im této

aplikace stáhnout)

Otevření soubom Vypisy ve tonnátu TXT lze snadno zobrazit pomoci textového editoru Notepad
(Pomámkový blok).

XML fomiát — vhodný pro další zpracování

Charakteristika

Tento fomiát výpisuje vhodný jak pro bchodniky, kteri vyžadují jednotné zúčtování

provize, tak pro obchodníky, kteň mají zúčtování provize v rozdělení na jednotlivé
položky.

XML výpis je možné exportovat do účetních a Informačních systémů obchodníka

(nastavení v systémech - na straně obchodníka). Tím je umožněno automatické

párování transakci mezi pokladním systémem, elektronickým výpisem z karetních

transakcí a elektronickým výpisem z bankovního účtu.

Volitelná frekvence výpisů

denní - výpis se genenrje automaticky každý kalendářní den následující po
zúčtování transakce platební kartou

týdenní - výpis se genenrje v pondé I následujícího týdne
měsíční - výpis se generuje první den následujícího měsíoe

Domčovánl výpisu

elektronicky emailem

výpisy jsou k dispozici ke stažení v ap kací POS Merchant. v niž jsou rovněž i

automaticky archivovány (více víz "tola 7.2)
Otevření souboni Vypisy ve tonnátu XML lze snadno zobrazit pomocí soítirraru Excel.

Otevření souboru ggišžrvšéomiátu
PDF lze snadno zobrazit pomocí bezplatneho sottwanr Acrobat

|i
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12 FAQ'S - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Co mám dělat, jestliže mám pochybnosti o pravosti karty?

V připadě jakékoli pochybn sti o pravosti karty neboj jim p'edkladateli volejte HELPDESK FK ČSOB

(viz k r )

Od jaké výše transakce mám vyžadovat průkaz totožnosti
držitele karty'?

Obchodník může v přpad nejistoty (bez ohledu na častku transakce) požádat držitele karty o předložení

průkazu totožnosti ktomu aby mohl zkontrolovat, zda jměno uvedené na platební kartě souhlasí se

jménem na pnikazu totožnosti. V případě, že držitel karty odmítne předložit pnikaz totožnosti, je na

zvážen obchodnika, zda bude transakci realizovat Ve směnámách a casinech vyžaduje obchodnik

průkaz totožnosti vždy při
každé transakci!

Mohu rozdělit částku na několik samostatných částek a může držitel karty takto rozdělenou částku

zaplatit stejnou kartou?

NE. Obchodník nesmi rozdělit p atbu na několik samostatných částek.

Kain se mohu obrátit, když chci změnit čislo ůčtu pro zasilání transakci?

Vpňpadě požadavku na změnu čista ůčtu zašlete e-mail Akceptaci karet ČSOB, e-mai.

ob cz (viz kapitola 2).

Mohu zákazníkovi účtovat poplatek při platbě kartou?

Ano, za těchto podmínek

— držitele karty musite na tuto skutečnost upozornit před platbou

o o přirážoe musi být banka písemně inlonnována s předstihem

— přirážka by neměla převyšovat náklady spojené
se zpracováním transakce (tzn. výši provize)

Mám technické problémy s tenninálem nebo platební bránou ČSOB, kam mám volat?

V případě techn'ckeho problému na platebním tennináiu volejte příslušnou servisni organizaci (

) díe označení tennináíu. které
naleznete na stvrzence. Pokud máte technické potíže s plate

bránou čsoe. obratte se na HELPDESK PK čsoe (viz kapitola 2).

Chtěl bych zrušit platebni tenninál na obchodním místě, kam se mohu obrátit?

Pro zrušení pla ebního tennináiu na obchodním místě kontaktujte Akceptaci karet ČSOB

csob.cz (viz kapitola 2).

akceptacekaret©cs

t

akceptacekaret©

kapitola 2

aptola 2
.



ŽŠ

.._o>

„š

memu
©



Š...?šabatu.-.v:ooosoatxizwnŠered-Benoit?305.539..Šungit-.W:Šalit:song...-101neozvala.-„U:unounotxixwnŠli..nosit...-WeBaden-nic..?než?Subaru.-zu..omezeni.-101Unfair?uoonnatxizwu
.

Šli!-gubernia..google.it!-a
„.v

10..oncsoafilw..gin-níšuniverzitu:nenapadl?Ba...;Širi?podmanit-aw:generated:

.lt-allaellillnl..all!!

...-Ia....Ill-.ltii-

dodava...;šití?

Eesti-flirt....iiluáilquizzglullltsO-Illtčtřilivl..
.!.lI_l1...na!

El..-Alici

AŠ
x

a-ŽĚDS

(ÉZDOIUQO
GĚQÚN!
OE

xňazxou
.

n

.a

stim

„potopiloso.-uo
IN>mĚ>>

mxuíočxwm

Glo-lela

II.-w

.la..
u

.sl-.:

B!.

53.5

301258

====

už
o

Eda:

Šznixo..
m

ingoma

=.-

.in-—-



aisl.c.lletl.iic.lrssuuáitllxulx:l:tlfl.
.a..

.!

líilalllž.štslu.lizn:lanel.
vi......

lvoilluquuežilelnllla
.u:.é.lx.....!il_lul

coalition-...I..-
III...alíllaiaixnn

_.ill..il:.lr.ltlu.lll..llaal.nl.
luffllarliiefle
otín.

iižšůiil:šl.!n.!4e1l.il3€\šaí
12.1

let..-£...

Iilroxiexllistl-„IIÍZaxlsvixxrivrilsíaaeialleld-Ialšallilinsoiii-užití!!
.lil.l|can..o.lul.x.ll
101.

I.::ar-islaixisiit.alunvxlaiževni.zl|l..ii..ťulnial.ai
E111.

Čliilnvllltiloal..d..le......ulilnltuoíliueelsialstouala
6.1.11!

Íluiilziišedsxosal.

\1..Iu...:la1e!ve.li....1u€l.n.\£

auirlnifllnšoll—iln



_

|_

...í.

A i ern

dav t l

karty

VISA" v rámci EU

Mastercarď v ramci EU

DCC

ViSA*

Mastercard“

DlnerClub, Discover

JCB

UnionPay“

' Zahrnuje platební karty všech zn

— Transakce platebními k

v rámci EU.

— Transakce platebními kartami mimo

tni ibankovní

p dukt popl te

Debit 0,20 %

Credit 0.30 %

Debit 0,20 %

Credit 0,30 %

m vyd“ ati k'rty

mimo EU

EU + ostatní Svět

mimo EU

EU + ostatní Svět

firemní (business) karty.

" Předpokládaný termín zahájení akceptace karet UnionPay je Il.

infonnováni prostřednictvím e-mailu.

Regulaci: kreditní

Poptat k Popi te

k retnr za pr' ov ni

ociace

0,09 % 1,43 %

0,09 % 1,43 %

0.20 % 1,44 %

0,20 % 1,44 %

Karetní produkt

Debit & Credit

Business

Debit & Credit

Business

"' U Naší stravenky plati obchodník smluvní poplatek vydavateliprostřednictvím banky.

Pozn.: Smluvní poplatek za akceptaci karet American Express bude poskytnut na vyžádání.

B nkovni provi

3,06 %

3,03 %

1,80 %

1,80 %

1,80 %

aček (např. VlSA Electron, Maestro) vydávaných karetní asociací.

artami vrámci Regulace: kreditní a debetní karty (MasterCard a VlSA) vydané

a debetní karty vydané mimo EU, dále také všechny

Q 2018. O přesném termínu zahájení budete

Na oh 4- u p

CENOVÁ NABÍDKA

Níže uvádíme prov'zi v rozdělení na jednotlivé položky (v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU o

mezibankovních poplatcích za karetní platebni transakce) a dále na vaši žádost i jednotnou sazbou. Výše smluvního

poplatku (bankovní provize), kterou banka inkasuje z každé transakce realizované platební kartou, vychází z analýzy

a předpokladů očekávaných finančních obratů a počtu transakcí. Cenová nabídka s formou (variantou) smluvního

poplatku (bankovni provize) pro kterou se rozhodnete, je součástí smluvní dokumentace - Smlouvy o akceptaci

platebních karet a poskytnutí platebního
tennináiu

A) SMLUVNÍ POPLATEK (PROVIZE) V ROZDĚLENÍ NA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY

P i| a č. sml vní oplatky ke Smlouvě o akceptaci platebnlch karet a poskytnutí platebnlho terminálu

Transakce platebními kartami v rámci Regulace

Celková vý

b nk vm provi e

1,72 %

1,82 %

84

Transakce platebními kartami mimo Regulaci

1, %

1,94 %

Kar

ro

Strana 1 l 3



r

>

ji" JftÍÍ

Alija
' “

'

lÍ

.

N.

.l.ii

B) SMLUVNÍ POPLATEK (BANKOVNÍ PROVIZE) v JEDNOTNÉ VÝŠI

Transakce platebními kartami

A oci ce m vydav t l K retni produkt
Bankovní proviz

k rty

VISA“ EU + ostatní Svět Debit & Credit & Business 1,92 0/

Mastercarď“ EU + ostatni Svět Debit & Credit & Business 1,92 "

Dlners Club, Discover EU + ostatní Svět -

1,80 "o

JCB EU + ostatn Svět —

1,80

UnionPay“
-

-

1,80 "l

ahmuje plateb i karty všech z aček (např. VISA Electron, Maestro) vydavaných ka etní asociací

Predpokládaný termin zahájení akcepta karet UnionPay je ll Q. 2018. O přesnem terminu z

l formován“ pr tr dni tvím e- ail

" U Naší stravenky plati obchodník smluvn poplatek vydavateli prostřednictvím banky.

Pozn.: Smluvní poplatek za akceptaci karet American Express bude poskytnut na vyžádání.

Měsíční poplatek za poskytnutí POS tennináiu

Instalační poplatek

Servis platebního tennináiu bez služby EET Po - Pá

Jednorázový aktivační poplatek služby EET“
Kč + DPH

Měsíční poplatek za poskytnutí služby EET se servisem platebního terminálu Po - Ne* 99 Kč + DPH

Poplatek za transakcí EET
zdanna

Tento poplatek bude vpřípadě vašeh souhlasu s nabídkou služby EET zahrnut do Měsíčního poplatku za

poskytnut POS terminálu.

Podmínkou pro sjednání služby
EET je učet k podnikání vedený v CZK u ČSOB nebo Poštovní spořitelny.

Příloha č. 4 - Smluvní poplatky ke Smlouvě o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního terminál

OSTATNÍ SMLUVNÍ POPLATKY

řešeno odděleně

řešeno odděleně

řešeno odděleně

Poplatky související s platebními terminály

Poplatky související se službou EET

ahájení budete

Strana 2 l 3
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Příloha č. 4 - Smluvní poplatky ke Smlouvě o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního tenninál

1) Smluvní poplatek za transakce realizované platebními kartami

Varianta A - Požaduji účtování s uvedením smluvního poplatku (bankovní provize) ve smluvní

dokumentaci a ve výpisu v rozdělení na jednotlivé položky.

Varianta B - Požaduji účtování s uvedením smluvního poplatku (bankovní provize) ve smluvní

dokumentaci a ve výpisu v jednotné výši.

2) Ostatni smluvní poplatky

Požaduji doplňkovou službu - Elektronická evidence tržeb (EET) a servis platebního tennináiu

Po-Ne.

Dne

ŽÁDOST o NASTAVENÍ FORMY (VARIANTY) SMLUVNÍHO POPLATKU

El
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