
 Akceptace platebních karet na internetu (E-commerce)

  Běžný účet u ČSOB  ANO  NE

  Obchodník již akceptoval/akceptuje platební karty?  ANO  NE

  Nabídku na akceptaci platebních karet odeslat e-mailem   Přímo obchodníkovi a pracovníkovi ČSOB pouze v kopii

  Pracovníkovi ČSOB, uvedenému v záhlaví, který zajistí její předání  obchodníkovi

* povinné pole (nutno vyplnit)

 Akceptace platebních karet (POS terminál)  ANO  NE

* 

  Typ platebního terminálu
* 

  Způsob připojení platebního terminálu
* 

 IČ obchodníka

 Název společnosti

 Sídlo společnosti

 Obchodní činnost (např. potraviny, oděvy)

 Jméno kontaktní osoby (za obchodníka)

 Telefon kontaktní osoby

 Banka

 Požadovaný počet platebních terminálů

 mPOS

 E-mail kontaktní osoby

 Kontakt na pracovníka tel./e-mail:

 Datum vyplnění:  Cost centrum:  Osobní číslo:

 Přenosný  Nepřenosný  Mobilní

 Telefonní linka  Internet  GSM/GPRS  Wi-Fi

* 

* 

* 

* 

  Zájem o akceptaci karet American Express  ANO  NE

  Dobíjení mobilních telefonů všech operátorů - dobíjení předplacených kupónů mobil. operátorů prostřednictvím 
  platebního terminálu. Za každou dobíhecí transakci získává obchodník sjednanou provizi

 Jméno a příjmení pracovníka ČSOB

 ANO  NE

  Propojení terminálu s pokladnou - v případě zájmu o propojení ČSOB poskytne obchodníkovi technickou 
  dokumentaci nezbytnou součinnost. Implementace musí být zajištěna ze strany obchodníka u dodavatele  
  pokladního systému. Nutná konzultace s útvarem Akceptace platebních karet.

 ANO  NE

  Multiaplikace - umožňuje obchodníkovi poukazovat úhrady za karetní transakce z jednoho
  platebního terminálu na více bankovních účtů (až 10)

 ANO  NE

  EET - zájem o elektronickou evidenci tržeb  ANO  NE

 Poznámka

 ANO  NE

  Kontakt pro poslání žádosti: akceptacekaret@csob.cz

* 

* 

* 

* 

 Měsíční obrat na všech platebních terminálech

 Průměrná výše jednotlivé platby

 Měsíční hotovostní obrat na všech provozovnách

 Počet provozoven pro akceptaci karet

 Adresa internetového obchodu (www stránky)

 Předmět prodeje

 Měsíční obrat platebními kartami přes internet

 Průměrná výše jednotlivé platby

 Měsíční obrat e-shopu přes ostatní platební metody (dobírka, faktury)

 Poznámka

* 
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