Sazebník poplatků

Platební účet pro firemní zákazniky

Na základě interních pravidel a politiky EU AML, FAS Finance Company s.r.o. právnickým
osobám přiřadí různé kategorie. Každá kategorie má odlišné cenové tarify.
Kategorie klientů:
A, B, C
A
Společnost má sídlo v EHP a obchodní činnost je považována za nižší riziko. Obchodní činnost
se považuje za nižší riziko, pokud neexistují žádné zjevné rizikové faktory pro to, aby byl klient
přidělen do kategorie s vyšším rizikem.
B
Společnost má sídlo v EHP a obchodní činnost je považována za vyšší riziko. Obchodní činnost
se považuje za vyšší riziko, je-li uvedena v seznamu rizikových obchodních aktivit.
C
Společnost nemá sídlo v EHP (ale není zahrnuta do seznamu Extra jurisdikce) a obchodní
činnost je považována za nižší riziko.
Mezi země, které patří do EHP, patří Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká
Republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie,
Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Spojené Království.
Seznam extra jurisdikcí:
Antigua a Barbuda, Aruba, Belize, Bermudy, Brunej, Britská Anguilla, Britské Panenské
Ostrovy, Kajmanské Ostrovy, Cookovy Ostrovy, Kostarika, Curacao, Kyperská Republika,
Džibutsko, Dominika, Gibraltar, Guernsey, Grenada, Ostrov Man, Hongkong , Jersey, Maledivy,
Marshallovy Ostrovy, Mikronésie, Nauru, Nevis, Nový Zéland, Niue, Samoa, San Marino,
Seychely, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Martin, Svatý Vincenc a Grenadiny,
Gambie, Tonga, Turks a Caicos
Seznam obchodních aktivit s vyšším rizikem:
Účetnictví, Dospělá tématika, Audit, Stavebnictví, Výměna kryptoměn, Finanční služby a
převody peněz, Forexové obchodování, Zdravotnictví, Obchodníci s vysokou hodnotou, ICO,
Nezávislí právníci, Pozemní a offline sázení, Kasina, Herní automaty a poker, Loterie, Notářské
služby, Online hazardní hry, Farmaceutické výrobky, Veřejné zakázky, Investice do
nemovitostí, Daňoví poradci.

Ceník kategorie A – platební účet pro firemní zákazniky

Založení účtu

100 €

Měsíční poplatek za vedení účtu

40 €

Příchozí platby:

SEPA platba

2€

Interní platba

Zdarma

Odchozí platby:

SEPA platba

1,00% (min 2€, max 12€)

Interní platba

Zdarma

Ceník kategorie B – platební účet pro firemní zákazniky

Založení účtu

200 €

Měsíční poplatek za vedení účtu

100 €

Příchozí platby:

SEPA platba

5€

Interní platba

Zdarma

Odchozí platby:

SEPA platba

1,00% (min 5€, max 30€)

Interní platba

Zdarma

Ceník kategorie C – platební účet pro firemní zákazniky

Založení účtu

500 €

Měsíční poplatek za vedení účtu

200 €

Příchozí platby:

SEPA platba

8€

Interní platba

Zdarma

Odchozí platby:

SEPA platba

1,00% (min 8€, max 50€)

Interní platba

Zdarma

Ostatní poplatky
Online peněžní převody:

Příchozí převod

Zdarma

Odchozí převod na kartu (RUB, UAH)

2,50 %

SNS – Systém „Contact“

Odchozí převod s výplatou v hotovosti

2,50 %

SNS – Systém „CoronaPay“
Odchozí převod s výplatou v hotovosti

2,00 %

Ukrajina – Systém „Privat Money“
Odchozí převod s výplatou v hotovosti

2,40 %

Vietnam – VCB, SHB, BAC A, OCB
Odchozí převod s výplatou v hotovosti

1,10 %

Mongolsko – Public Credit NBFI LLC
Odchozí převod s výplatou v hotovosti

2,50 %

Zrušení SEPA platby

40€

Úprava SEPA platby

40€

Vyšetřování SEPA platby

80€

Odeslání výpisu z účtu poštou

40€

Potvrzení o vedení účtu poštou

40€

Pokuta za odmítnutí spolupráce

3000€

Zrušené účty:
Měsíční poplatek za vedení účtu

0,10% ze zůstatku na účtu, min 500 €

Odchozí platba

1,00% (min 10€, max 100€)

Historie výpisu z účtu poštou

40€

Historie výpisu z účtu emailem

20€

Dodatečné informace
Poplatek za založení účtu a zpracování žádosti:
100% zpracovacího poplatku je vyžadováno po zpracování. Odečítá se z první příchozí platby.
Vedení a správa účtu
Odečteno z účtu poslední den v měsíci.

Každý klient je pro nás individuální a jeho tarif bude uplatněn na základě jeho
historie, obchodního modelu, UBO, reputace, médií atd.
Konečné rozhodnutí o přidělené tarifní kategorii leží na FAS Finance Company
s.r.o.

Bankovní převody
SEPA:
Single Euro Payments Area (Jednotná oblast pro platby v eurech) zahrnuje 36 evropských
zemí, včetně několika zemí, které nejsou součástí eurozóny nebo Evropské unie (stav: 1. března
2019). Zda je vaše země v oblasti SEPA zjistíte v tomto seznamu.
Pro zrušení, úpravu nebo kontrolu převodu SEPA nás prosím kontaktujte emailem:
support@fasfinance.com

Lhůty pro zpracování plateb
Všechny platby SEPA provedené před 14:30 budou provedeny ve stejný den. Platby
provedené po 14:30 budou provedeny následující pracovní den. Oznámení o svátcích bude
klientovi zasláno poštou několik týdnů předem.

Interní platba:
Interní platba mezi klientskými účty v rámci společnosti FAS finance company s.r.o. je zdarma.

Online peněžní převody
Převody peněz jsou zpracovávány okamžitě a jsou připraveny k zaplacení do 15 minut.
Odchozí na debetní kartu (RUB, UAH)
Převody připsané na debetní kartu VISA / Mastercard jsou k dispozici:
• V ruských rublech
Transakční limit - ekvivalent 100 000 rublů
•

V ukrajinských hřivnách pro karty vydané ukrajinskými bankami
Transakční limit - ekvivalent 4 500 EUR

Odchozí s výplatou v hotovosti
Celková provize za převod v hotovosti se vypočítá v okamžiku provedení převodu a závisí na
zemi přijímající prostředky a na provizi protistrany.

Výpis z účtu poštou:
Uvedený poplatek se vztahuje na měsíční výpis z jednoho účtu. Klientovi bude poskytnuto
poštovní sledovací číslo.

Potvrzení o vedení účtu poštou
Uvedený poplatek se odečte za vyhotovení jedné kopie potvrzení. Dokument je odesílán
službou UPS. Klientovi bude poskytnuto poštovní sledovací číslo.

Pokuta za odmítnutí spolupráce
Platí pro klienty, kteří neposkytnou plný rozsah informací a dokumentace ve lhůtě stanovené
žádostí FAS Finance Company.

Měsíční vedení zrušeného účtu
Odečteno z účtu první den v měsíci.
Odchozí platba ze zrušeného účtu
Platba pouze na účet zákazníka pomocí SEPA převodu. Zákazník je povinen předem prokázat
vlastnictví účtu.

