Opłaty za krajowe transakcje
płacone przez agentów rozliczeniowych na rzecz Visa
Kategoria opłaty

Stawka opłaty

Opłaty stowarzyszeniowe

Naliczana kwartalnie w wysokości 0,014% całkowitej wartości transakcji
dokonanych kartami obciążeniowymi i kartami kredytowymi
w obsługiwanych punktach sprzedaży.
Naliczana kwartalnie w wysokości 0,010% całkowitej wartości transakcji
dokonanych kartami debetowymi i kartami V PAY w obsługiwanych
punktach sprzedaży.

Opłaty stowarzyszeniowe: minimalna,
kwartalna opłata serwisowa

Minimalna, kwartalna opłata serwisowa wynosi 10 000 EUR.

Opłata autoryzacyjna

Opłata autoryzacyjna agenta rozliczeniowego wynosi 0,0032 EUR za
każdą transakcję.

Opłata rozliczeniowa

Opłata rozliczeniowa agenta rozliczeniowego wynosi 0,0050 EUR za
każdą transakcję.

Ryczałtowa opłata za dostęp
do systemu Visa

Opłata liczona w stosunku do liczby autoryzowanych i rozliczonych
transakcji zafakturowanych w roku poprzednim, wynosi rocznie od zera
do 120 tys. EUR (zależnie od liczby transakcji).

Opłata za transakcje internetowe oraz
typu MOTO (zamówienia pocztowe
i telefoniczne)

Naliczana kwartalnie w wysokości 0,01% całkowitej wartości transakcji
dokonywanych w internecie oraz jako zamówienia pocztowe lub
telefoniczne w obsługiwanych punktach sprzedaży.

Niewielka grupa innych opłat oraz opłat za usługi dodatkowe nie została wymieniona ze względu na porównywalnie
nieznaczącą ich wysokość w stosunku do podstawowych opłat ponoszonych przez agentów rozliczeniowych.

Wpłaty agentów rozliczeniowych na Fundusz Rozwoju Rynku
Opis

Stawka opłaty

Wpłaty na Fundusz Rozwoju Rynku

Naliczana kwartalnie w wysokości 0,05% całkowitej wartości transakcji
dokonanych kartami Visa w obsługiwanych punktach sprzedaży, nie
mniej niż 2 500 EUR.

(przeznaczony na wspieranie rozwoju
całego rynku, przynoszącego korzyści
wszystkim stronom, w tym agentom
rozliczeniowym oraz detalistom)

Wpłaty agentów rozliczeniowych
na Fundusz Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego
Opis

Stawka opłaty

Wpłaty na Fundusz (przeznaczony na

Naliczana kwartalnie w wysokości 0,01% całkowitej wartości krajowych
transakcji dokonanych debetowymi kartami z fizyczną obecnością karty
w obsługiwanych punktach sprzedaży.

rozwój sieci akceptacji kart w Polsce
w ramach dedykowanego Programu
Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego)

1 kwietnia 2018 r.

Fees to Visa payable by Acquirers for domestic transactions
Fee type

Rate

Acquiring association fees

Flat rate fee of 0.014% applied on quarterly acquired point of sales
(POS) transaction volumes for deferred debit and credit cards
Flat rate fee of 0.010% applied on quarterly acquired POS transaction
volumes for immediate debit and V PAY cards

Acquiring association fees: minimum
quarterly service fee

The minimum quarterly service fee payable is €10,000

Authorization fee

Acquirer authorization fee is €0.0032 per transaction.

Clearing and settlement fee

Acquirer clearing and settlement fee is €0.0050 per transaction.

Visa system access fee

Calculated from the number of the previous year’s authorisation and
clearing and settlement transactions billed, the fee range from €0 to
€120,000 per annum

Electronic commerce and MOTO
acquiring fee

Flat rate fee of 0.01% applied on quarterly acquired e-commerce and
Mail Order Telephone Order transaction volumes

A small number of other and value-add service fees which are immaterial compared to core acquirer fees have not been
included.

Contribution payable to the Market Development Fund by Acquirers
Description

Rate

Market Development Contribution

Calculated as 0.05% of acquired POS volume per quarter, min payment
€2,500

(aimed to support the development of the
entire market thus benefiting all the parties,
among them acquirers and retailers)

Contribution payable to the Programme to Support Cashless Payments Fund
by Acquirers
Description

Rate

Contribution to the Fund (aimed to

Calculated as 0.01% of acquired domestic debit face to face POS volume
per quarter

support acceptance development in Poland
within dedicated Programme to Support
Cashless Payments)
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