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Ceník pro Služby BankID
Tento dokument stanoví Cenu za aktivaci, cenu Služeb, cenu Technické podpory a Dodatečné podpory
dle Smlouvy.
Pojmy s velkým písmenem použité v tomto Ceníku mají svůj význam stanovený ve Smlouvě, Smluvních
podmínkách, Katalogu Služeb, SLA nebo jiných dokumentech, na které tyto dokumenty výslovně odkazují.
Cena za aktivaci činí 30.000,- Kč.
Cena za Technickou podporu činí 15.000,- Kč za měsíc, přičemž jsou Zákazníkovi garantovány parametry
Služeb dle SLA.
Úhrada Ceny Služeb za jednotlivou Transakci lze sjednat pouze pro službu CONNECT a SIGN. Cena za
jednotlivou Transakci Služby CONNECT činí 1 Kč, cena za jednotlivou Transakci Služby SIGN činí 20 Kč.
Pro účely úhrady formou předplatného se cena ze jednotlivé předplatné určí dle Tabulky č. 1. Předplatné
Služby IDENTIFY, IDENTIFY PLUS, IDENTIFY AML a SIGN je možné sjednat pouze společně s předplatným
služby CONNECT. Cena za jednotlivé předplatné pak tvoří součet ceny za předplatné Služby CONNECT a
Služby IDENTIFY, IDENTIFY PLUS, IDENTIFY AML nebo SIGN.
Při předplacení Služby CONNECT, IDENTIFY, IDENTIFY PLUS nebo IDENTIFY AML s větším Scopem údajů
Koncového uživatele, než je dostupný v rámci Služby, pro kterou již k danému Koncovému uživateli
existuje předplatné, je cena doplatku za Koncového uživatele dána cenou nově předplacené Služby
s větším Scopem údajů Koncového uživatele sníženou o poměrnou část ceny předplatného původní
Služby připadající na zbývající dobu trvání existujícího předplatného této Služby. Doba trvání
předplatného se dále počítá ode dne předplacení Služby s větším Scopem údajů Koncového uživatele.
Cena za Dodatečnou podporu činí 2.000,- Kč za hodinu s účtováním po čtvrthodinách. BankID má nárok
na úhradu ceny za každou započatou čtvrthodinu. Zákazník, který má sjednánu Technickou podporu dle
Smluvních podmínek má nárok na 2 hodiny bezplatné Dodatečné podpory za Fakturační období.
Tento Ceník uvádí ceny bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Tabulka č. 1
Služba BankID
Doba předplatného
Cena předplatného za
Koncového uživatele

CONNECT

IDENTIFY

IDENTIFY
PLUS

IDENTIFY
AML

SIGN

1 rok

1 rok

1 rok

2 roky

1 rok

10,- Kč

20,- Kč *

40,- Kč *

120,- Kč *

20,- Kč *

* K uvedené ceně bude přičtena cena za předplatné Služby CONNECT.

