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Sazební poplatků Netera Systems s.r.o. 
 

Níže uvedený sazebník poplatků je platný od 1. 4. 2022. 

Kategorie služby Služba Popis služby Frekvence Vyjádření Výše poplatku Minimální výše 

Založení a vedení 
účtu 

Založení platebního 
účtu - jednorázově absolutní 0,- Kč (zdarma) - 

Založení 
uživatelského účtu - jednorázově absolutní 0,- Kč (zdarma) - 

Vedení účtu - 
pravidelně 
opakovaně absolutní 0,- Kč (zdarma) - 

Vedení 
uživatelského účtu 
(+ DEMO 
uživatelského účtu) - 

pravidelně 
opakovaně absolutní 0,- Kč (zdarma) - 

KYC/KYB/AML 
(identifikace) 

Identifikace 
obchodníka - jednorázově absolutní 5 000,- Kč - 

Příchozí úhrada - 
vklady na účet 

Bezhotovostní 
převod Nabití účtu bankovním převodem opakovaně procentní 0,00 % (zdarma) - 

Převod interní 

Nabití účtu z jiného účtu 
NeteraPay (převod mezi 
peněženkami, vklad od 
obchodníka) opakovaně procentní 0,00 % (zdarma) - 

Platba kartou 
online Nabití účtu platební kartou opakovaně procentní 1,50 %            10,00 Kč  
Mobilní platba 
Monetpay Nabití účtu M-Platbou opakovaně procentní 10,00 % - 

Zpětná výměna 
elektronických 
peněz 

Nabití účtu pomocí uplatnění 
NeteraPay kupónu opakovaně procentní 0,00 % (zdarma) - 

Zpracování vkladu 
v měně odlišné od 
CZK  opakovaně procentní 1,00 % 200,00 Kč 

Odchozí úhrada - 
výběry z účtu 

Bezhotovostní 
převod Odchozí platba na bankovní účet opakovaně procentní 0,00 % 

                        -   
Kč  

Převod interní 

Vyplacení na jiný platební účet 
NeteraPay (převod mezi 
peněženkami, platba 
obchodníkovi) opakovaně absolutní 0,- Kč (zdarma) - 

Připsání vrácené 
odchozí úhrady 

Zpracování vrácené odchozí 
platby zpět na platební účet 
klienta z důvodu neexistujícího, 
chybně zadaného nebo 
nepřípustného bankovního účtu opakovaně absolutní      200,00 Kč  - 
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Elektronické 
peníze (dále také 

jen jako "EP") 

Nákup EP 
bezhotovostním 
převodem 

EP jsou připsány na uživatelský 
účet nebo je vygenerován 

elektronický kupónu v dané 
hodnotě 

opakovaně procentní 0,00 % - 

Nákup EP platební 
kartou online opakovaně procentní 1,50 % 10,- Kč 

Nákup EP mobilní 
platbou Monetpay opakovaně procentní 10,00 % - 

Platba 
elektronickými 
penězi na účet 
obchodníka 

Platba pomocí EP za zboží/službu 
obchodníka opakovaně procentní 0,00 % - 

Zpětná výměna EP 
na platební účet 
vedený Společností 

Částka odpovídající hodnotě EP je 
vyplacena na klientův platební 
účet NeteraPay opakovaně procentní 1,00 %          50,00 Kč  

Zpětná výměna EP 
na bankovní účet 
mimo Společnost 

Částka odpovídající hodnotě EP je 
vyplacena na klientův bankovní 
účet opakovaně procentní 1,00 %              50,00 Kč  

 


