September 2019

číslo: 02/2019

Platíte za bývanie šekom? Ušetrite 0,45 € mesačne!

Stačí zaplatiť v najbližšej predajni COOP Jednota!
OSBD Žilina ponúka svojim zákazníkom
novú službu - úhradu poplatkov spojených s užívaním bytu prostredníctvom
služby Coopkasa.
Ako služba funguje?
Služba Coopkasa je moderná služba, ktorá zákazníkovi umožní zaplatiť sumu uvedenú na
účte vo vybraných predajniach COOP Jednota počas otváracích hodín, teda aj počas
víkendov. Služba Coopkasa umožňuje platiť svoje účty popri každodennom nakupovaní.
Stačí iba pri pokladni zosnímať čiarový kód z Predpisu mesačnej zálohovej úhrady za užívanie bytu. Pripísanie prostriedkov na účet bytového domu je garantovaný bankou.
Potvrdenka z POS terminálu spolu s blokom z registračnej pokladne slúžia ako doklad o
úhrade. Predpis je možné predložiť na úhradu ako súčasť bežného nákupu.

Platenie účtov je rýchle a jednoduché, rovnako ako platba za bežný nákup.
Výhody:
• nižšie poplatky než na pošte
• dlhšie otváracie hodiny
• možnosť platby aj cez víkend

•
•

platením účtov pri nákupe šetríte čas
možnosť zaplatiť v hotovosti alebo
platobnou kartou

Porovnanie poplatkov:
platba

coopkasa

platba

slovenská
pošta - šek

vystavenie
šeku

0 - 34 €

0,30 €

0 - 30 €

0,60 €

0,10 €

od 34,01 €

0,45 €

30 - 150 €

0,80 €

0,10 €

hotovostný hotovostný
vklad VÚB vklad ČSOB

1,30 €

1,50 €

Ako získať Predpis s čiarovým kódom?
Na požiadanie Vám v Zákazníckom centre vystavíme predpis mesačnej zálohovej úhrady za užívanie bytu, ktorý obsahuje čiarový kód coopkasa.

Tento doklad predložíte pri pokladni v predajni COOP Jednota vybavenej systémom Coopkasa
a požiadate o zaplatenie. Pokladník načíta čiarový kód ako ďalšiu položku nákupu a je na vás, či
zaplatíte kartou alebo v hotovosti. Dokladom o zaplatení je v tomto prípade štandardný výstup
z registračnej pokladnice - pokladničný blok a potvrdenka s názvom Coopkasa. Oba doklady je
nutné uchovať pre prípad reklamácie.

Informačný leták Obvodného stavebného bytového družstva Žilina

