Tabela opłat za usługi płatnicze (Polska)
Obowiązuje od 01. 07. 2016
Informacja na temat modeli cenowych
Interchange ++
Model cenowy “Interchange ++” składa się z 3 komponentów, które po zsumowaniu dają indywidualną stawkę prowizji za każdą transakcję.

Opłaty Interchange (IF) zmienne

Opłaty organizacji kartowych zmienne

Marża SIX stałe, w % i/lub PLN

Opłaty pobierane od Akceptanta o dpowiadają
aktualnym opłatom n aliczanym przez organizacje
kartowe w imieniu Wydawców Kart.

Opłaty pobierane od Akceptanta o dpowiadają
aktualnym opłatom n aliczanym przez organizacje
kartowe.

Opłaty pobierane od Akceptanta p okrywają koszty
przetwarzania i rozliczania transakcji, monitoring
w celu wykrycia oszustw i obsługę klienta.

+

Patrz:
www.six-payment-services.com/interchange

+

Patrz:
www.six-payment-services.com/schemefees

Naliczane zgodnie z cennikiem
wskazanym w Module Umowy.

Mieszany – zawiera opłaty interchange, opłaty organizacji kartowych, marża SIX

Model cenowy “Mieszany” składa się z zestawu stałych stawek podstawowych każdej marki kart do których dodaje się dodatkowe opłaty zgodnie
z konkretnym typem transakcji.
Stałe opłaty naliczane Akceptantowi zawierają podstawowe koszty interchange ( patrz: www.six-payment-services.com/interchange) oraz opłaty
organizacji kartowych (www.six-payment-services.com/schemefees) a także opłaty za przetwarzanie i rozliczanie transakcji, monitoring w
celu wykrycia oszustw oraz koszty obsługi klienta. Opłaty dodatkowe pokrywają dodatkowe koszty powstałe z tytułu danego typu transakcji.

Opłaty i opłaty dodatkowe związane z transakcją dla płatności
w punktach handlowo-usługowych i dla płatności na odległość
Opłata dodatkowa za karty biznesowe 1 Surcharge commercial cards
Dotyczy wszystkich transakcji zagranicznymi kartami komercyjnymi (np. kartami business).
Opłata dodatkowa za transakcje spoza EOG 1 Surcharge non-EEA transactions
Dotyczy transakcji kartami wydanymi poza EOG i akceptowanymi wewnątrz Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i vice versa.
Opłata preautoryzacyjna transakcje w punktach handlowo-usługowych Pre-authorization fee presence business
Opłata preautoryzacyjna transakcje na odległość Pre-authorization fee distance business
Ostatecznych autoryzacji Final authorizations
Transakcje krajowe i wewnątrz Europy
Transakcje interregionalne
Opłata za integralność w przypadku ostatecznych autoryzacji Integrity fee for final authorizations
Dotyczy transakcji dostarczonych do systemu SPS po upływie czterech dni roboczych od ich autoryzacji,
których kwota/waluta autoryzacji jest inna niż kwota/waluta transakcji dostarczona do SPS lub które
zostały anulowane po ostatecznej autoryzacji.
Wypłata należności w obcej walucie

(nie dotyczy wypłaty należności w EUR, CHF i USD)

Model cenowy
Opłata za obsługę

IC++

Blended

1.20 %

Visa/Visa Electron,
MasterCard, Maestro

(kwoty transakcji)

(kwoty transakcji)

1.00 %

Visa/Visa Electron,
MasterCard, Maestro

0.08 % (min. PLN 0.05)
0.08 % (min. PLN 0.05)
0.009 %
0.09  %
0.25 % (min. PLN 0.13)

MasterCard
MasterCard, Maestro
MasterCard, Maestro
MasterCard, Maestro
MasterCard, Maestro

(kwoty autoryzacji)

Wszystkie środki
płatnicze

0.20 %
(kwoty transakcji)

Foreign currency reimbursement

Dotyczy wypłaty należności w walucie obcej.

Opłaty ogólne

Opłata za obsługę

Połączenie z systemem autoryzacji i rozliczeń

Connection to the authorization and settlement system

Aktywacja dynamicznego przeliczania walut DCC (dynamic currency conversion)
(niedostępne dla zamówień pocztowych/telefonicznych)

Activation of the DCC service

Przetwarzanie anulowanych transakcji

Bezpłatnie
PLN 6.00/anulowanie

Processing of reversals

Przetwarzanie obciążeń zwrotnych (chargeback)

PLN 120.00/obciążeń zwrotnych

Processing of chargebacks

Dostarczenie zestawienia transakcji jako pliku danych XML

Provision of reimbursement notice as XML data file

Dostarczenie duplikatów Provision of duplicates
Dotyczy duplikatów umowy/zestawień transakcji
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2

Bezpłatnie
Bezpłatnie
(1.00 % zwrot z kwoty transakcji DCC)

Zmiana głównych danych Change of master data
(w szczególności zmiana adresu, danych rachunku)

1

Bezpłatnie 2
Bezpłatnie

Tezy opłaty nie kumulują się.
Mogą zostać naliczone koszty wdrożenia technicznego.

Kwoty w cenniku nie zawierają podatku VAT.

Osobę do kontaktu w Państwa kraju znaleźć można pod adresem: www.six-payment-services.com/kontakt
SIX Payment Services Ltd
Hardturmstrasse 201
Skrytka pocztowa
CH-8021 Zurych

Środek płatniczy

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luksemburg

SIX Payment Services (Austria) GmbH
Marxergasse 1B
1030 Wiedeń
Austria

