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Sadzobník poplatkov – BP  
 

spoločnosti B-Payment Slovensko, s.r.o., sídlo: Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava, IČO: 47 981 407, zapísaná v 
Obchodnom registri, oddiel Sro, vložka č.: 125098/B, IBAN: SK9783300000002801243693 
k Zmluve o užívaní zariadenia – BP (ďalej len „Sadzobník-BP“) 

 
I. 

1. Poplatok za výjazd technika k Zariadeniu 
(poplatok sa neplatí v prípade ak výjazd k 
Zariadeniu bol nevyhnutný vzhľadom na 
neodstrániteľnú poruchu Zariadenia na 
diaľku a poruchu Zariadenia nezavinil 
Partner alebo tretia osoba), poplatok za 
opätovnú inštaláciu Zariadenia (opätovnou 
inštaláciou sa rozumie inštalácia už 
predtým inštalovaného Zariadenia pokiaľ 
je uskutočnená z iného dôvodu ako je 
inštalácia po odstránení poruchy 
Zariadenia), poplatok za výmenu 
inštalovaného Zariadenia za nové 
Zariadenie na žiadosť Partnera (poplatok 
sa neplatí v prípade ak výmena Zariadenia 
bola nevyhnutná vzhľadom na 
neodstrániteľnú poruchu Zariadenia a 
poruchu Zariadenia nezavinil Partner alebo 
tretia osoba), poplatok za školenie obsluhy 
Zariadenia (poplatok sa neplatí za prvé 
školenie obsluhy Zariadenia po uzavretí 
Zmluvy) je vo výške 50 EUR bez DPH za 
každý úkon podliehajúci poplatku v zmysle 
vyššie  uvedeného, ku ktorému bude 
uplatnená DPH podľa príslušného 
všeobecne záväzného právneho predpisu 
v účinnom znení (v prípade 20% DPH 60,- 
EUR s DPH). 

2. Poplatok za odinštalovanie Zariadenia je 
vo výške 50,- EUR bez DPH za 1 ks 
Zariadenia, ku ktorému bude uplatnená 
DPH podľa príslušného všeobecne 
záväzného právneho predpisu v účinnom 
znení (v prípade 20% DPH 60,- EUR s 
DPH). 

3. Poplatok za zasielanie výpisu Transakcií 
uskutočnených prostredníctvom 
Zariadenia za obdobie kalendárneho 
mesiaca poštou je vo výške 5,- EUR bez 
DPH za výpis, ku ktorému bude uplatnená 
DPH podľa príslušného všeobecne 
záväzného právneho predpisu v účinnom 
znení (v prípade 20% DPH 6,- EUR s DPH). 

4. Poplatok za nedôvodný výjazd technika je 
vo výške 50,- EUR bez DPH za 1 výjazd, ku 
ktorému bude uplatnená DPH podľa 
príslušného všeobecne záväzného 
právneho predpisu v účinnom znení (v 
prípade 20% DPH 60,- EUR s DPH). 
Nedôvodným výjazdom technika sa 
rozumie výjazd technika k hlásenej 
poruche Zariadenia v prípade, ak technik 
po kontrole Zariadenia nezistí žiadnu 
poruchu Zariadenia (napríklad hlásená 
porucha Zariadenia bola spôsobená 
poruchou komunikačnej siete slúžiacej na 
spojenie Zariadenia so zúčtovacím 
platobným centrom). 

5. Poplatok ako kompenzácia za akékoľvek 
porušenie povinností Partnera 
vyplývajúcich mu z VOP-BP alebo 
všeobecne záväzných právnych predpisov, 
najmä, nie však výlučne, za predčasné 

ukončenie Zmluvy Partnerom, nulové 
obraty na Zariadeniach, ktoré sú 
platobnými terminálmi za posledné dva 
mesiace, oneskorenie sa s platením 
nájomného o minimálne pätnásť dní a iné, 
je vo výške 150,- EUR bez DPH, ku 
ktorému bude uplatnená DPH podľa 
príslušného všeobecne záväzného 
právneho predpisu v účinnom znení (v 
prípade 20% DPH 180,- EUR s DPH). 
Predčasným ukončením Zmluvy Partnerom 
sa rozumie ukončenie účinnosti Zmluvy 
Partnerom pred uplynutím doby uvedené 
v bode 4. a 5. článku VI. VOP-BP.  

6. Výška poplatkov v zmysle tohto článku je 
pokiaľ nie je uvedené inak sumou poplatku 
bez DPH, ku ktorej bude uplatnená DPH 
podľa príslušného všeobecne záväzného 
právneho predpisu v účinnom znení, 
najmä zákona o DPH. 

7. Poskytovateľ vyúčtuje Partnerovi poplatok 
v zmysle tohto článku faktúrou respektíve 
elektronickou faktúrou spravidla v lehote 
14 dní odo dňa, v ktorý vznikne 
Poskytovateľovi voči Partnerovi  právo na 
jeho zaplatenie (deň, v ktorý Poskytovateľ 
vykonal úkon, za ktorý je Partner povinný 
zaplatiť poplatok, ak z povahy poplatku 
nevyplýva iný deň vzniku nároku na 
poplatok), pričom Poskytovateľ je 
oprávnený vystaviť jednu faktúru 
respektíve elektronickú faktúru 
obsahujúcu viacero vyúčtovaných 
poplatkov. Faktúra respektíve elektronická 
faktúra bude splatná v lehote 14 dní odo 
dňa jej vystavenia. 

 
II. 

1. Ustanovenia Sadzobníka-BP majú 
prednosť pred ustanoveniami VOP-BP 
a v prípade odlišností ustanovení VOP-BP 
a Sadzobníka-BP, rozhodné sú 
ustanovenia Sadzobníka-BP. Ustanovenia 
Zmluvy majú prednosť pred 
ustanoveniami Sadzobníka-BP  a v prípade 
odlišností ustanovení Zmluvy 
a Sadzobníka-BP, rozhodné sú 
ustanovenia Zmluvy.  

2. Poskytovateľ je oprávnený vzhľadom na 
zmenu právnej úpravy, zmenu trhovej 
situácie, zmenu obchodnej politiky alebo 
na základe jeho rozhodnutia jednostranne 
zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť 
tento Sadzobník-BP (ďalej len „Zmena 
Sadzobníka-BP“). Poskytovateľ je povinný 
Zmenu Sadzobníka-BP s uvedením jej 
platnosti a účinnosti oznámiť Partnerovi a 
to zverejnením na webovom sídle www.b-
payment.sk a zaslaním oznámenia 
o Zmene Sadzobníka-BP Partnerovi 
elektronickou poštovou správou Partnera 
uvedenú v záhlaví Zmluvy spravidla 14 dní 
vopred pred dňom účinnosti Zmeny 
Sadzobníka-BP. Zmena Sadzobníka-BP nie 

je skutočnosťou, ktorá by vyžadovala 
uzavretie písomného dodatku k Zmluve. 

3. V prípade nesúhlasu Partnera so Zmenou 
Sadzobníka-BP má Partner právo 
najneskôr v posledný pracovný deň pred 
dňom účinnosti Zmeny Sadzobníka-BP z 
uvedeného dôvodu písomne odstúpiť od 
Zmluvy a súčasne odstúpenie od Zmluvy 
musí byť najneskôr v posledný pracovný 
deň pred dňom účinnosti Zmeny 
Sadzobníka-BP doručené Poskytovateľovi, 
inak právo Partnera na odstúpenie od 
Zmluvy zaniká. V prípade, že Partner 
riadne a včas v zmysle tohto bodu 
nevyužije právo odstúpiť od Zmluvy, platí, 
že Partner so Zmenou Sadzobníka-BP 
súhlasí.  

4. Tento Sadzobník-BP nadobúda platnosť 
a účinnosť dňa 15.08.2020.  
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