BANKOMATY DO OBCÍ A MEST
-Tuto službu nabízíme za nízký fixní mesícní poplatek
-Instalace na náklady spolecnosti Euronet
-Dodání bankomatu do 2 týdnu
-Smlouva na 1 rok i déle
-Výši poplatku za výber obyvatelum urcuje jejich banka, nikoli Euronet
-Bankomat neúctuje navíc žádné další poplatky domácím zákazníkum

BANKOMATY DO OBCÍ A MEST
Vážení zastupitelé obce,
Vaši spoluobčané jistě ocení možnost výběru hotovosti v místě bydliště bez nutnosti dojíždění k nejbližšímu bankomatu.
• Euronet Worldwide je americká firma, která poskytuje služby ve 166 zemích celého světa a je
největší evropskou nezávislou bankomatovou sítí. V ČR působí od roku 1997 a aktuálně zde provozuje přes 700 bankomatů.
• Bankomaty společnosti Euronet nabízejí běžně využívané funkce a služby jako ostatní bankomaty
na trhu a navíc umožňují výběry i EUR.
• Tuto službu nabízíme za fixní měsíční poplatek 15 000 Kč (žádné další skryté poplatky navíc).
Je-li obec vyhledávána zahraničními turisty, leží-li při státních hranicích, nebo má-li vyšší počet obyvatel, je možné získání slevy na výši měsíčního poplatku.

Co je potřeba od OBCE?
• Od obce je potřeba součinnost při zajištění vhodného místa pro bankomat (0,5 m2 - 2m2), přívod
el. energie 220 V (spotřeba bankomatu je v průměru 500 Kč/měsíc) a případně vyhotovení betonového podloží.

Co zajistí EURONET?
• Euronet nese náklady na vyhotovení vizualizace bankomatu, realizaci technické obhlídky místa před
instalací, nákup bankomatu, jeho instalaci, údržbu, doplňování hotovostí, opravy a non-stop monitorování bankomatu.
• Napojení bankomatu na internet pomocí mobilního datového připojení.
• Pojištění bankomatu včetně hotovosti uvnitř vložené.
• Podpůrný provoz NON-STOP zákaznické infolinky (pro nahlášení poruch, případné dotazy...).

Kolik bude stát obyvatele výběr z bankomatu?
• Výši poplatku za výběr z bankomatu Euronet stanovuje a klientovi účtuje výhradně jeho banka, která kartu vydala. Z pohledu klienta se jedná o výběr z cizího bankomatu, a proto mu banky naúčtují
standardní poplatek, jako kdyby si vybíral z jakéhokoliv bankomatu jiné než vlastní banky. Tento
poplatek jde bance klienta. Má-li např. klient u své karty nastaveny výběry ze všech bankomatů
ZDARMA, pak i z našeho bankomatu vybírá ZDARMA.

Na jak dlouho se uzavírá smlouva?
• Smlouva je uzavírána na 1 rok, poté následuje automatické prodloužení nebo možnost vypovězení.

www.euronetworldwide.com

Kontaktní osoba:

Ing. Šárka Juklová - ATM Manažerka rozvoje
+ 420 608 191 777; sjuklova@eeft.com
www.euronetworldwide.com

Budeme se těšit na případnou spolupráci!

