Komfortní platby místních poplatků s E-fakturou
„Kam jsem dal tu složenku na poplatek ze
psů? Už přišla složenka za komunální
odpad?“ Starosti, které čas od času řeší
mnozí
z nás,
mohou
odpadnout
obyvatelům vašeho města.

Co E-faktura znamená?
•
•
•

Úsporu času a nákladů
Snížení vašich pohledávek
Naplňování vize Smart City

Umožněte svým občanům komfortní
způsob
platby!
Služba
E-faktura
implementovaná do ekonomického systému GINIS společnosti GORDIC dává klientům České spořitelny
možnost dostávat do internetového bankovnictví SERVIS 24 výzvy k úhradě místních poplatků (komunální
odpad, poplatek za psa, atd.).
Výzva se uživateli SERVIS 24 zobrazí v prostředí jeho internetového bankovnictví včetně předvyplněného
platebního příkazu, který stačí pouze autorizovat. Platbu tak lze provést snadno a rychle. Vedle výzev
k platbě je možné do SERVIS 24 zasílat i neplatební (informační) dokumenty.

Chytré město České spořitelny a e-Faktura
Spolupráce s městy
a obcemi patří mezi
strategické záměry
společnosti GORDIC
a České spořitelny. Naši
vizi „Chytrého města“
spatřujeme například
v poskytování moderních
digitálních řešení, mezi
které patří i služba
e-Faktura.
Možnost využívat k vybírání poplatků e-Fakturu mají nyní desítky českých měst, které pracují
s ekonomickým systémem GINIS společnosti GORDIC. První municipalitou, která tuto službu svým
občanům zprovoznila, je město Tábor.
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Co to přinese městu? Úsporu nákladů, lepší cash flow a také prestiž
Aplikace E-faktura může uspořit
až 70 % nákladů na tisk, obálky
a doručování papírových složenek
a poštou zasílaných upomínek.
Výhodou je i minimalizace
opožděných nebo zapomenutých
plateb - do 24 hodin je zaplaceno
21 % faktur - a zlepšení platební
morálky poplatníků.
Město díky projektu rozšíří
portfolio svých Smart řešení
a poskytne občanům novou
atraktivní službu.
Snížení nedoplatků. 14 dnů po splatnosti zůstává pouze 6 % neuhrazených
plateb v porovnání s 23 % u úhrad hrazených poštovní poukázkou (výsledek
pilotního projektu města Tábor)

Co to přinese občanovi? O jednu starost méně
V čase úhrady místního poplatku se výzva jednoduše
zobrazí v on-line rozhraní elektronického
bankovnictví SERVIS 24. V případě volby okamžitého
uhrazení se v příkazu pro platbu automaticky objeví
předvyplněné údaje pro konkrétní místní poplatek.
Občanům tak nehrozí běžné problémy jako ztráta
složenky, zapomenutí data splatnosti, nedostatek
času na vyplňování požadovaných údajů pro platbu
nebo chyba v jejich přepisu. Lidé určitě ocení i
dvouletou archivaci faktur v internetovém
bankovnictví.

Možnost povolovat zasílání E-faktur od jednotlivých
subjektů je dostupná přímo v uživatelském rozhraní
elektronického bankovnictví SERVIS 24.
Informace v tomto dokumentu včetně jeho příloh obsažené nejsou právním jednáním společnosti GORDIC spol. s r.o. směřujícím k uzavření smlouvy ve
smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Informace v dokumentu a jeho přílohách obsažené mají indikativní a informační charakter.
Jednání směřující k uzavření smlouvy, z níž by společnost GORDIC spol. s r.o. byla právně zavázána, je vázáno výlučně na jednání osob oprávněných
příslušnou společnost zavazovat a za ní jednat.
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