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1.

Προτεινόμενη Συνεργασία

Η Διεύθυνση Merchant Acquiring & e-Payments της Τράπεζας Πειραιώς κατόπιν διερεύνησης των
αναγκών των ιατρών παρέχει στα μέλη σας τη δυνατότητα ηλεκτρονικών εισπράξεων με κάρτες
πληρωμής Visa & Mastercard (χρεωστικές, πιστωτικές, προπληρωμένες) έκδοσης οποιασδήποτε
τράπεζας μέσω της υπηρεσίας Easy Pay Link .

2.

Σύντομη Περιγραφή Υπηρεσίας

Με την υπηρεσία Easy Pay Link παρέχεται η δυνατότητα στους ιατρούς να δέχονται ηλεκτρονικές
πληρωμές για τις υπηρεσίες τους μέσω ενός link που θα αποστέλλουν στους ασθενείς τους.
Συγκεκριμένα, οι ιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να δέχονται πληρωμή χωρίς τη φυσική παρουσία
κάρτας. Αυτό θα εξυπηρετούσε για παράδειγμα την πληρωμή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
φαρμάκων/εξετάσεων όταν το αίτημα γίνεται εξ αποστάσεως.
Η χρήση της υπηρεσίας είναι σύντομη και εύκολη. Ο ιατρός εισέρχεται στην εφαρμογή της Τράπεζας
και δημιουργεί μια ταυτότητα πληρωμής (link). Για τη δημιουργία της ταυτότητας πληρωμής
απαιτείται η καταχώρηση του ονόματος του ασθενή και του ποσού πληρωμής.
Να σημειωθεί ότι το ανώτερο όριο συναλλαγής είναι 500€ και η διάρκεια του link 24h.
Στη συνέχεια αποστέλλει το link με email, ή sms, ή viber στον ασθενή.
Ο τελευταίος λαμβάνοντας το μήνυμα, μεταβαίνει στη σελίδα πληρωμής της τράπεζας και
ολοκληρώνει την πληρωμή βάζοντας τα στοιχεία της κάρτας του.
Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή τόσο ο ίδιος, όσο και ο γιατρός λαμβάνουν ενημερωτικό email
επιβεβαίωσης της πληρωμής.
Ο ιατρός θα μπορεί επιπρόσθετα να ελέγχει το αποτέλεσμα όλων των συναλλαγών (επιτυχών,
ανεπιτυχών, κλπ) μέσω σχετικών αναφορών της εφαρμογής .

3.

Τιμολόγηση Υπηρεσιών

3.1

Μικτή Τιμολόγηση Εκκαθάρισης Συναλλαγών

Για κάθε είσπραξη της επιχείρησης που διενεργείται μέσω της πλατφόρμας Easy pay link η Τράπεζα
Πειραιώς θα παρακρατεί από την επιχείρηση προμήθεια η οποία εμφανίζεται στον παρακάτω
πίνακα:

Ποσοστό
Υπηρεσίες εκκαθάρισης
συναλλαγών
(με κάρτα πληρωμής)

Υπηρεσίες εκκαθάρισης
συναλλαγών από εισπράξεις με
χρήση κάρτας μέχρι του ποσού
των €25

Υπηρεσίες εκκαθάρισης
συναλλαγών από εισπράξεις με
χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή
προπληρωμένης κάρτας ιδιώτη
έκδοσης ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ &
άλλων τραπεζών εντός ΕΟΧ για
ποσά μεγαλύτερα των €25
Υπηρεσίες εκκαθάρισης
συναλλαγών από εισπράξεις με
χρήση εταιρικής κάρτας έκδοσης
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & άλλων
τραπεζών εντός ΕΟΧ για ποσά
μεγαλύτερα των €25

Τύπος κάρτας

προμήθειας

Εφάπαξ
Χρέωση (€)

τράπεζας ανά
συναλλαγή

Για κάρτες
-

€0.25

1.00 %

-

1.70%

-

Για κάρτες

Για κάρτες

Ποσοστό
Υπηρεσίες εκκαθάρισης
συναλλαγών
(με κάρτα πληρωμής)

προμήθειας
Τύπος κάρτας

Εφάπαξ
Χρέωση (€)

τράπεζας ανά
συναλλαγή

Υπηρεσίες εκκαθάρισης
συναλλαγών από εισπράξεις με
καρτών έκδοσης άλλων τραπεζών
εκτός ΕΟΧ για ποσά μεγαλύτερα
των €25

Για κάρτες
1,90%

-

Για κάρτες
Υπηρεσίες επιστροφών
συναλλαγών από εισπράξεις με
χρήση κάρτας

3.2

1,00%

-

Αναλυτική Τιμολόγηση Εκκαθάρισης Συναλλαγών

Για τις κάρτες έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς ισχύει η ανωτέρω Μικτή Τιμολόγηση και για τις κάρτες
έκδοσης άλλων Τραπεζών ισχύει:
Τι είναι η Αναλυτική Τιμολόγηση:
Υπηρεσίες εκκαθάρισης
IRF Cost
συναλλαγών
(με κάρτα πληρωμής)
Υπηρεσίες εκκαθάρισης
συναλλαγών από εισπράξεις
με χρήση κάρτας
Υπηρεσίες επιστροφών
συναλλαγών από εισπράξεις
με χρήση κάρτας

Αναφέρεται
στα web
sites των
Οργανισμών
Visa
Mastercard

Scheme
Cost

Αναφέρεται
στο
Τιμολόγιο
Προμηθειών
της
Τράπεζας
Πειραιώς

Ποσοστό
προμήθειας
τράπεζας ανά
συναλλαγή

Εφάπαξ
Χρέωση (€)

0,35%

€0,08

-

€0,08

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 751/2015 και της 2η Ευρωπαϊκής Οδηγίας Υπηρεσιών
Πληρωμών (PSD 2), παρέχεται στους εμπόρους η δυνατότητα να επιλέξουν ένα ξεκάθαρο μοντέλο
χρεώσεων για τις υπηρεσίες αποδοχής καρτών, το Interchange + +. Συγκεκριμένα όταν μία συναλλαγή
πραγματοποιείται με κάρτα, υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη προμηθειών:
 Η Διατραπεζική Προμήθεια (Interchange Reimbursement Fee - IRF) που αποδίδεται στην
Τράπεζα έκδοσης της κάρτας.
 Η Προμήθεια Συστημάτων Καρτών Πληρωμής
 Η Αμοιβή και τα κόστη του Παρόχου Υπηρεσιών Acquiring
Οι διατραπεζικές προμήθειες IRF είναι αναρτημένες στα επίσημα web site των Οργανισμών και
διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο της κάρτας και τη χώρα δραστηριοποίησης του εκδότη
αυτής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι διατραπεζικές προμήθειες IRF που ισχύουν σήμερα στην
πλειονότητα των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται, ανέρχονται σε 0,20% για τις συναλλαγές μέσω
χρεωστικών καρτών ιδιωτών σε επιχειρήσεις εντός ΕΟΧ με φυσική παρουσία κάρτας και 0,30% για
συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών ιδιωτών αντίστοιχα. Για συναλλαγές με εταιρικές κάρτες σε
νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, η διατραπεζική προμήθεια IRF μπορεί να φτάσει έως και 2%.
Οι προμήθειες των Συστημάτων καρτών πληρωμών (Κόστος Σχήματος) είναι αναρτημένες στο site
της Τράπεζας. Οι προμήθειες που εφαρμόζουν σήμερα τα Συστήματα καρτών πληρωμών είναι
χαμηλότερες από τις διατραπεζικές προμήθειες IRF και κυμαίνονται από 0,10% για συναλλαγές σε
φυσικά τερματικά έως 0,65% για συναλλαγές e-commerce ή MO/TO.
Η αμοιβή της Τράπεζας, ως Παρόχου Υπηρεσιών Acquiring, είναι προσωποποιημένη και
προσδιορίζεται με βάση τη δραστηριότητά της και τον κύκλο εργασιών της.
Ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού σύμφωνα με το μοντέλο Αναλυτικής Τιμολόγησης:
Για συναλλαγή 100 € με χρεωστική κάρτα ιδιωτών Visa, έκδοσης άλλης Τράπεζας ή άλλου παρόχου
υπηρεσιών πληρωμής της Ελλάδας ή της αλλοδαπής , αν:




Η διατραπεζική προμήθεια IRF ισούται με 0,20%: (100€*0,20%= 0,20€)
Η προμήθεια των Συστημάτων Καρτών Πληρωμής (Scheme Cost) ισούται με 0,20%
:(100€*0,20%= 0,20€) και
Η αμοιβή της Τράπεζας Πειραιώς ισούται με 0,60%: (100€*0,60%= 0,60€),

τότε στο λογαριασμό της επιχείρησης θα πιστωθούν: 100€ - (0,20€+0,20€+0,60€) = 100€ – 1€ = 99€.

3.3

Κόστος υπηρεσίας

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας καταβάλλεται εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης €80 πλέον ΦΠΑ

4.

Λοιποί Όροι


Η παρούσα οικονομική προσφορά δεσμεύει την Τράπεζα Πειραιώς για εξήντα (60) ημέρες
από την ημερομηνία κατάθεσής της.



Το περιεχόμενο της προσφοράς, καθώς και κάθε πληροφορία που αφορά στην
προτεινόμενη συνεργασία είναι εμπιστευτικό. Με την αποδοχή της προσφοράς ο
Οργανισμός δηλώνει ότι θα χειρίζεται κάθε πληροφορία που αφορά στην υλοποίηση της
νέας υπηρεσίας ως απόρρητη και δεν θα την αποκαλύπτουν σε τρίτους χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση της Τράπεζας Πειραιώς.




Οι προμήθειες εφαρμόζονται μόνο ανά ολοκληρωμένη και επιτυχή συναλλαγή.
Η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει την συγκεκριμένη προσφορά σε οποιαδήποτε
χρονικό διάστημα για σοβαρό λόγο και εφόσον κρίνει ότι δεν ανταποκρίνεται στις εκάστοτε
οικονομικές συνθήκες της Χώρας μας και της αγοράς.

