Ceník a obchodní podmínky
Platné od 25.06.2020.

Poplatky za peněženku (účet)

X
Základní služby
Registrace

Zdarma!

Měsíční poplatek

Zdarma!

Barion web a mobilní app

Zdarma!

Řízení peněženky - účtu

Zdarma!

Posílání / přijímání peněz v rámci Barionu

Zdarma!

Barion REST API pro developery

Zdarma!

Registrace obchodníka

Zdarma!

X
Vkládání peněz (dobití účtu)
Zdarma!
1% (min. 2 EUR)
1%

EUR

Elektronický převod
Vklad hotovosti do CIB banky (jen v Maďarsku)
Bankovní karta

CZK

Převod z účtu v české bance
Převod z účtu v jiné zemi
Bankovní karta

Zdarma!
190 CZK
1%

HUF

Převod z účtu v maďarské bance
Převod z účtu v jiné zemi
Vklad hotovosti do CIB banky (jen v Maďarsku)

Zdarma!
900 HUF
100 HUF

Bankovní karta

USD

Elektronický převod
Vklad hotovosti do CIB banky (jen v Maďarsku)
Bankovní karta

1%
3 USD
1% (min. 2 USD)
1%

Vybírání peněz
EUR

Elektronický převod

CZK

Elektronický převod na účet v české bance

HUF

USD

0.5 EUR
5 CZK

Elektronický převod na účet v bance v jiné zemi

190 CZK

Elektronický převod na účet v maďarské bance

0.1% (min. 50 HUF)

Elektronický převod na účet v bance v jiné zemi

900 HUF

Elektronický převod

3 USD

X
Další poplatky
Papírový výpis z účtu, na vyžádání (za jeden kus)
Dopis o potvrzení auditu prostřednictvím e-mailu / peněženky
Dopis o potvrzení auditu poštou / přes peněženku
Měsíční poplatek za zodpovědnou péči
Uzavření Barion účtu soukromou osobou
(poplatek za poslední výběr)

4 EUR/80 CZK/1000 HUF/5 USD
30,-EUR / 770,-CZK / 10 000,-HUF / 34,-USD
(čisté poplatky, DPH není zahrnuta)
60,-EUR / 1 540,-CZK / 20 000,-HUF / 68,-USD
(čisté poplatky, DPH není zahrnuta)

0.5% (min. 2 EUR / 5 CZK /
50 HUF / 3 USD)

Zdarma!

Poplatky a podmínky pro přijímání online plateb pro obchodníky

X
Barion Smart Gateway (online a app2app)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Začátečník

Pokročilý

Základní poplatek
Nad 1 milion HUF/80 000 CZK/3 000 EUR/
3 500 USD měsíčně
Nad 10 milionů HUF/800 000 CZK/30 000 EUR/
35 000 USD měsíčně

1.50%

0.99%

1.25%

0.75%

1.00%

0.50%

Platobné tlačidlo CZK

Základný poplatok
Nad 80 000 CZK mesačne

1.50%
1.25%

0.99%
0.89%

Požiadejte o
ponuku!

Platobné tlačidlo EUR

Základný poplatok
Nad 3 000 EUR mesačne

1.50%+0.1EUR
1.25%+0.1EUR

0.99%+0.1EUR
0.89%+0.1EUR

Požiadejte o
ponuku!

Extra

Escrow, Recurring/Token platby

+0.20%

Požádejte o
nabídku!

Sdílená ekonomika/
Marketplace extra

Platby s třemi nebo více participujícími stranami

+0.50%

Požádejte o
nabídku!

Bankovní karta a
prostředky na účtu
Barion

Podmínky pro výběr tarifního balíčku
Umístění loga Barionu spolu s logem typů karet v eshopu obchodníka
Poskytnutí obsahu nákupního košíku a instalace basic Barion Pixel
Sdílení dat na základě konsensu přes Barion Pixel
Barion jako jediný způsob elektronických plateb

Začátečník

Pokročilý

✓

✓

✓

✓
✓

Řešení na míru
Požádejte o
nabídku!

Řešení na míru
Požádejte o
nabídku!

✓

X
Definice a podmínky
Obecné podmínky, poplatky založené na finančních objemech
Obecné podmínky Poplatky Barionu definované ve zmíněných balíčcích se aplikují jen v těchto případech:
- průměrná velikost nákupního košíku je v daném měsíci nad 20 EUR/500 CZK/6000 HUF/25 USD,
- měsíční poměr obchodních karet a karet vydaných mimo EU je z celkového množství více než 2% (z celkového objemu plateb).
Barion je oprávněn zvýšit tyto poplatky, pokud jedna nebo více podmínek není obchodníkem plněna.
Pokud je z dříve vybraného balíčku jakákoli podmínka nesplněna, Barion je oprávněn jednostranně přidělit obchodníkovi jiný balíček služeb,
případně určit individuální poplatky (zejména pokud má Barion zvýšené náklady v důsledku porušení dohodnutých podmínek) a to jak pro
platby bankovními kartami, tak z účtu Barion, nebo Barion také může s okamžitou platností dohodu s obchodníkem zrušit.
Poplatky založené na objemu Na základě dosaženého finančního objemu v daném měsíci je aplikován balíček služeb pro následující kalendářní měsíc. Pokud stanovené
finanční objemy nejsou dosaženy, může dojít ke změně balíčku služeb. Pokud jsou finanční objemy výrazně překročeny, je možné požádat o
výhodnější podmínky!

Definice extra, sdílené ekonomiky a služeb tržiště
Escrow V případě zadržené platby (escrow) je zaplacená částka převedena na účet příjemce v Barionu, není však k dispozici, dokud zprostředkovatel
platby (facilitator) neprokáže platbu. Konečnou částku stanoví také zprostředkovatel plateb.
Recurring/Token platba V případě opakované / tokenové (recurring/token) platby zákazník opravňuje obchodníka s první platbou k opakování platby v četnosti a
objemu dle dohody. Je vhodná pro předplatné nebo platby jedním tlačítkem.Tato funkce podléhá speciálnímu schvalovacímu procesu
společnosti Barion, není automaticky součástí procesu integrace obchodníka do systému Barion.
Platby se třemi a více stranami Zaplacená částka je zaslána na několik uživatelských účtů Barion definovaných zprostředkovatelem plateb. Zprostředkovatel hradí transakční
poplatky, ale může také odečíst poplatky od zúčastněných stran.

Definice podmínek pro tarifní balíčky
Barion logo a loga typů karet v Obchodník musí umístit logo s typy karet a logo Barion na své webové stránky podle pokynů společnosti Barion. Podrobný popis je zveřejněn
eshopu obchodníka na webových stránkách společnosti Barion.
Pomozte nám bojovat s
podvody pomocí obsahu
nákupních košíků a s basic
Barion Pixel

Barion hodnotí každou platbu z pohledu rizika podvodu, aby pomohl obchodníkovi vyhnout se jakékoli ztrátě vyplývající z podvodu. Obsah
košíku na úrovni jednotlivých položek a aktivita návštěvníka jsou důležitými faktory v hodnocení rizika podvodu a je legitimním zájmem obou
stran je analyzovat pro účely odhalovaní a zabraňování podvodům. Tyto informace nejsou používány pro marketingové účely bez souhlasu
uživatele.

Pomozte daty na základě Barion Pixel je část kódu JavaScriptu, který sleduje aktivitu návštěvníků na webových stránkách obchodníka. Obchodník musí přidat a
konsensu za použití Barion Pixel konfigurovat Barion Pixel ve zdrojovém kódu svých webových stránek spolu se správou souhlasu v souladu s GDPR. Uživatelská data slouží
pro marketingové účely pouze v případě souhlasu uživatele.
Výhradní použití Barionu pro Barion je jediný způsob placení pomocí karet na internetových stránkách obchodníka. Nákupy zaplacené bankovním převodem nebo platbou
elektronické platby na dobírku nejsou hodnoceny jako elektronické platby.

Registrační číslo je vystaveno Maďarskou národní bankou: H-EN-I-1064/2013

www.barion.com

