Ceník služeb – Partner
STRAVENKY | ŠEK SERVIS
TARIF

STANDARD

EXPRES

HOTOVOST

MAKRO*

Způsob placení

bankovní převod

bankovní převod

hotovost

kredit

NOWACO**
–

Výše poplatku z hodnoty poukázky (v %)

5%

5,5 %

5,9 %

5,9 %

5,5 %

Minimální poplatek (minimální provize)

200 Kč

200 Kč

200 Kč

–

–

Proplacení do

15 pracovních dnů

7 pracovních dnů

ihned

4 pracovní dny

–

eSTRAVENKA
TARIF

1x MĚSÍČNĚ

2x MĚSÍČNĚ

NA ŽÁDOST

SUPEREXPRES

Způsob placení

bankovní převod

bankovní převod

Bankovní převod

bankovní převod

Výše poplatku z hodnoty poukázky (v %)

5%

5%

5%

xxxxxxxxx

Zařízení

MPOS/BPOS

MPOS/BPOS

MPOS/BPOS

MPOS/BPOS

Proplacení do

14 pracovních dnů

14 pracovních dnů

14 pracovních dnů

xxxxxxxxxx

Výše poplatku z hodnoty poukázek (v %)

5,5%

5,5%

5,9 %

6,5%

Proplácení do

2 pracovní dny

2 pracovní dny

2 pracovní dny

2 pracovní dny

UNIŠEK | UNIŠEK+ | UNIŠEK+ FKSP | CADHOC | ŠEK DOVOLENÁ | ŠEK SERVIS | CLEAN
Způsob placení

bankovní převod

hotovost

Výše poplatku z hodnoty poukázky (v %)

dle smlouvy

dle smlouvy +2 %

Minimální poplatek (minimální provize)

200 Kč

200 Kč

Proplacení do

15 pracovních dnů

ihned

ON-LINE ELEKTRONICKÝ SYSTÉM GALLERY ßETA – BENEFITNÍ KARTA
STANDARD

EXPRES

Způsob placení

bankovní převod

bankovní převod

Výše poplatku z plateb

dle smlouvy

dle smlouvy +1 %

Proplacení do

15 pracovních dnů

15 pracovních dnů

Den vyúčtování transakcí

1. pracovní den v měsíci

1. a 10. pracovní den v měsíci

OSTATNÍ POPLATKY A PODMÍNKY PROPLÁCENÍ (netýká se on-line elektronického systému Gallery ßeta)
Opis faktury

100 Kč

Zpětné zasílání poukázek na žádost partnera

od 67 Kč (dobírka)

Vytvoření, správa a vedení profilu partnera – varianta Standard

300 Kč / kalendářní rok

Vytvoření, správa a vedení profilu partnera – varianta Nadstandard

500 Kč / kalendářní rok

Ohlášení proplacení v hotovosti nad 10 000 Kč na pobočce

min. 48 hodin předem

Ohlášení proplacení v hotovosti nad 30 000 Kč na centrále (Praha)

min. 48 hodin předem

Služba „vytvoření, správa a vedení profilu partnera“ při akceptaci více produktů je hrazen pouze jednou!.
* V případě, že je partner registrovaným zákazníkem společnosti MAKRO Cash & Carry ČR, s. r. o., může poukázky doručit osobně na velkoobchodní místa společnosti MAKRO
Cash & Carry ČR, s. r. o., jejichž seznam je uveden na internetových stránkách www.makro.cz. Doručení se dále řídí podmínkami stanovenými v potvrzení o převzetí poukázek,
sjednanými mezi partnerem a společností MAKRO Cash & Carry ČR, s. r. o. Partner je oprávněn přiznaný kredit čerpat v souladu se smluvními podmínkami stanovenými společností MAKRO Cash & Carry ČR, s. r. o., a dle podmínek uvedených v tomto ceníku služeb. Partner bere na vědomí, že tento způsob doručení není možné uplatnit, pokud by
se jednalo o výlučné doručení poukázek jiných než stravenky Cheque Déjeuner a Šek Servis.
** V případě, že je Partner registrovaným zákazníkem společnosti Bidvest Czech Republic, s. r. o., je oprávněn předat poukázky určené k proplacení zástupci společnosti
Bidvest Czech Republic, s. r. o., v rámci distribuce zboží společnosti Bidvest Czech Republic, s. r. o., do provozovny Partnera. Částka určená k proplacení bude sloužit jako
kredit na úhradu stávajících nebo budoucích závazků partnera vůči společnosti Bidvest Czech Republic, s. r. o. Partner je oprávněn přiznaný kredit čerpat v souladu se
smluvními podmínkami stanovenými společností Bidvest Czech Republic, s. r. o. Partner bere na vědomí, že tento způsob doručení není možné uplatnit u poukázek jiných
než stravenky Cheque Déjeuner.
Tento ceník je platný od 1. 6. 2016 a je nedílnou součástí smlouvy o akceptaci poukázek Up Česká republika. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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