Prijslijst april 2019
Inleiding
U heeft PayIBAN gevraagd om ondersteuning en faciliteiten te bieden waarmee klanten een
incassomachtiging kunnen afgeven.
PayIBAN biedt ondersteuning in de transactie verwerking van consumenten (CORE) en zakelijke (B2B)
digitale machtigingen via internet bankieren.
Inventarisatie wensen en mogelijkheden
U beschikt over een eigen website.
Uw wens is om klanten een incassomachtiging te laten afgeven.
Het afgeven van een incassomachtiging wordt direct door de bank van uw klant goedgekeurd en
verwerkt. U kunt na ontvangst van de incassomachtiging gegevens direct een incasso ter verwerking
aanbieden aan de bank.
De mogelijkheid wordt geboden om via een eigen account alle gegevens in te zien en op te vragen.
Ondersteuning voor de inrichting van uw account zijn inbegrepen in onze tarieven. Verschuldigde gelden
worden automatisch via automatische incasso verrekend.
Voor alle tarieven geldt 21% BTW. Tarieven onder voorbehoud.
Wijzigen en verwijderen gegevens
De rol en functie van een Mandaat Service Provider is het verwerken en beheren van digitale
machtigingen en het voldoen aan alle daarbij behorende verplichtingen en eisen.
Het is mogelijk om wijzigingen te verwerken. Dit is geen standaard functionaliteit die door banken wordt
ondersteund. PayIBAN heeft hiervoor specifieke software ontwikkeld. U kunt uw klanten deze mogelijkheid
aanbieden. Wij adviseren hiervan gebruik te maken, zodat in uw account van PayIBAN altijd de meest
actuele gegevens beschikbaar zijn. Hiermee borgt u dat u altijd probleemloos kunt incasseren.
Het is helaas niet mogelijk om machtigingen en daaraan gekoppelde (persoons)gegevens volledig te
verwijderen. Deze optie wordt geboden zodat te allen tijde inzicht kan worden gegeven in de status van
een machtiging gedurende de periode van maximaal 13 maanden in verband mogelijke storneringen of
MOI (Melding Onterechte Incasso). Na deze periode worden deze (persoons)gegevens verwijderd.
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Eenmalige kosten
Aanmaken account

gratis

Aanmaken en koppelen standaard online formulier aan uw bank

gratis

Aanpassen velden en/of huisstijl online formulier

€ 99

Aanmaken en koppelen API aan uw bank

gratis

Transactiekosten
Verwerken en onderhoud van incassomachtiging eerste jaar

€ 0,25

Verlengen onderhoud van incassomachtiging met één jaar

€ 0,25

Periodieke kosten (per maand)
< 25 machtigingen
< 100 machtigingen
< 1.000 machtigingen
< 5.000 machtigingen
< 10.000 machtigingen

gratis
€ 10
€ 25
€ 50
€ 100

Optionele diensten kunnen per onderdeel worden geselecteerd:
[ ] Koppeling Exact Online (eerste maand gratis)
[ ] Telefonische bereikbaarheid tijdens kantoortijden (per maand)
[ ] Telefonische bereikbaarheid 365/24/7 (per maand)
[ ] Ondersteuning en klantcommunicatie (per 15 minuten)
[ ] Maatwerk aanpassingen (per uur)

€
€
€
€
€
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