
Pokiaľ používate schému MIF++, určite vás zaujíma, koľko zaplatíte za 
transakciu platobnou kartou.

Schéma MIF++ vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z roku 
2015 a je povinné pre všetkých poskytovateľov platobných riešení. Výhodou 
tohto typu účtovania je jeho transparentnosť a férovosť. Z každej platby sa 
odvádza čiastka, ktorá sa skladá z troch častí:

Plaťte za transakcie podľa typu kariet, ktoré prijímate
Metodika výpočtu ceny za transakciu v schéme MIF++

1.  Poplatok za spracovanie transakcie (tzv. Acquirer Fee), čiže poplatok Global Payments. Pri vyšších 
obratoch sa z tejto časti pokrývá aj náklad na prevádzku terminálu alebo brány.

2.  Poplatok vydavateľskej banke, ktorá kartu vydala (tzv. Multilateral Interchange Fee). Tento poplatokje 
čiastočne regulovaný u súkromných kariet maximálne do výšky 0,2% hodnoty transakcie pri platbe 
debetnou kartou a 0,3% hodnoty transakcie pri platbe kreditnou kartou. Ostatné komerčné karty 
nepodliehajú regulácií.

3.  Poplatok kartovým spoločnostiam napr. Visa alebo Mastercard (tzv. Card Scheme Fee) skladajúci sa  
z percentuálnej provízie z transakcie a fixného poplatku za transakciu. Berie v úvahu typ karty (debetná, 
kreditná), kartovú spoločnosť, ktorá kartu vydala (Visa, Mastercard) a jej pôvod (domáci, zahraničný), akými 
u vás vaši zákazníci platia. Jeho výšku určujú kartové spoločnosti bez ohľadu na Global Paymentsa môžu 
sa meniť. Aktuálnu výšku vám zašle na vyžiadanie obchodný zástupca Global Payments.

Konečné percento, ktoré zaplatíte, je tak súčtom všetkých troch poplatkov.

*  Výška poplatkov sa môže meniť. Závisí na aktuálnom sadzobníku zverejnenom na webových stránkach alebo je k dispozícii na vyžiadanie 
u obchodného zástupcu.

Ilustračný príklad*:
Váš zákazník chce zaplatiť za svoj nákup 100 Euro Vlastnú debetnú kartu Visa vydanú k osobnému účtu 
Slovenskej sporiteľne. Koľko zaplatíte za transakciu?

1. Výška poplatku za spracovanie transakcie je 0,89%.
2. Vydavateľská banka získa 0,2%.
3. Poplatok kartovej spoločnosti je 0,04% +0,0132 Euro.

Za túto transakciu teda zaplatíte 1,143% teda 1,14 Euro (1,13% + 0,0132 Euro).


