BANKKÁRTYÁS
ADOMÁNYGYŰJTÉS
Nézd meg a feltételeket!

ADJUKÖSSZE.HU
VELED. EGYÜTT.
Az Adjukössze.hu oldal üzemeltetője és fenntartója a
NIOK Alapítvány.

MIRE VALÓ A
SZOLGÁLTATÁS?
TÁMOGATOM GOMB
EGYSZERŰEN!
Bankkártyás adománygyűjtő szolgáltatásunk
egyszeri, valamint havi rendszeres adományozást
tesz lehetővé kifejezetten civil szervezetek
igényeire fejlesztve.
A bankkártyás adománygyűjtő szolgáltatás
alkalmas a rendszeres és az egyszeri adományok
fogadására is. Az Adjukössze.hu egy önálló
adománygyűjtési felületet kínál, leírással,
képekkel, videó feltöltési és fizetési
lehetőséggel, és lehetővé teszi a TÁMOGATOM
gomb beillesztését a saját weboldalra
komolyabb fejlesztési munka nélkül.
A bankkártyás szolgáltatás a folyamatos, főként
általános támogatási célt szolgálja. Az oldalon a
biztonságos fizetőfelületet a SimplePay
(OTP Mobil Kft.) biztosítja.

Az Adjukössze.hu oldal üzemeltetője és
fenntartója a NIOK Alapítvány.

KI VEHETI IGÉNYBE?
Bejegyzett civil szervezetek (kivéve politikai pártok) és nonprofit
gazdasági társaságok, amelyek rendelkeznek Facebook vagy más
közösségi média oldallal, amelynek legalább 500 követője van, és/vagy
legalább ugyanennyi hírlevél feliratkozóval.

Amit a szolgáltatás keretében nyújtunk:
TÁMOGATOM gomb, valamint a hozzá tartozó linkek, és Iframe lehetőség,
melyeket a szervezetek könnyen be tudnak illeszteni saját online
felületükre;
útmutató a szolgáltatás használatáról, ötlettek a sikeres
adománygyűjtéshez;
könnyen használható admin felület;
állítható adományozási szintek külön az egyszeri és rendszeres
adományozáshoz;
adományozók adatai, excel és csv formátumban is letölthető táblázatban;
szervezethez érkezett adományok visszaellenőrzése - az SimplePay-től
kapott csv fájlokon keresztül, így lehet nyomon követni az adományok
beérkezését;
adományozók számára technikai szolgáltatások - adományok követése,
rendszerüzenetek hiba esetén;
beszámoló az adományozónak – az oldalra feltöltött beszámolót
automatikusan elküldjük a szervezet adományozóinak, így erősítve az
adományozó bizalmát;
tájékoztatás, emailes ügyfélszolgálat a szolgáltatással kapcsolatban, ami a
fizetési szolgáltató felé történő technikai kommunikációt, egyeztetést is
magában foglalja.
További részletek az ÁSZF-ben, ezen a linken.

DÍJSZABÁS
A szolgáltatás igénybevétele során a következő díjakkal kell számolni:
bekötési díj: 15.000 Ft+Áfa;
SimplePay csatlakozási díj: 29.000 Ft + Áfa;
éves szolgáltatási díj: 15.000 Ft + Áfa, amely az online átutalási felület
használatának díja;
minden adomány után levonásra kerül a tranzakciós díjon felül 1,8% + Áfa
adományszervezési díj 8 millió forintig, az egy évben összegyűjtött adomány ezt
meghaladó összege után 1% + Áfa;
a szervezeteknek utalt adományokból a SimplePay kedvezményes, 1,1% + Áfa
tranzakciós költséget von le.

Példák a díj számításra
A szervezet évente 3 000 000 Ft-ot gyűjt. Első évben a
csatlakozási díjjal együtt az összes fizetendő díj: 143 000
Ft + Áfa (a gyűjtött összeg 6%-a). Második évtől az egy
évben összesen fizetendő díj: 99 000 Ft + Áfa (a gyűjtött
összeg 4,2%-a).
A szervezet évente 600 000 Ft-ot gyűjt. Első évben a
csatlakozási díjjal együtt az összes fizetendő díj: 75 800 Ft
+ Áfa (a gyűjtött összeg 16%-a). Második évtől az egy
évben összesen fizetendő díj: 31 800 Ft + Áfa (a gyűjtött
összeg 6,7%-a).
A szervezet évente 12 000 000 Ft-ot gyűjt. Első évben a
csatlakozási díjjal együtt az összes fizetendő díj: 363 000
Ft + Áfa (a gyűjtött összeg 3,8%-a). Második évtől az egy
évben összesen fizetendő díj: 319 000 Ft + Áfa (a gyűjtött
összeg 3,3%-a).

A SZOLGÁLTATÁS
ELŐNYEI ÉS
HASZNA
Egyedi fejlesztés esetén a szervezetet
programozási költség és feladat terheli,
az Adjukössze.hu használatával ezt a
költséget így elkerülheti.
Technikai kérdések, problémák esetén a
NIOK elvégzi a szükséges ellenőrzési és
kommunikációs feladatokat, egyeztet a
SimplePay-jel.
Kedvezményes tarifát biztosítunk:
A SimplePay csatlakozási díja az
adjukossze.hu ügyfeleinek
kedvezményes 29 000 Ft + Áfa
más szolgáltatókhoz képest
kedvezőbb tarifát biztosít (Pl. a
leggyakoribb adományozási összegek
esetében a PayPal díjainál lényegesen
kedvezőbb áron szolgáltatunk.)
Folyamatos fejlesztés által biztosítjuk,
hogy kifejezetten a civil szervezetek
igényeinek megfelelő szolgáltatást
nyújtsunk.
A SimplePay a magyar felhasználók
körében általánosan elterjedt, megbízható
szolgáltatás.
Az adjukossze.hu–nak visszatérő
adományozói felhasználói is vannak, akik
az oldalon keresztül választják ki, kiknek
adományoznak.
A szerződéskötés és a szolgáltatás elindítása
közel egy hónapot vesz igénybe.

Kérdésed van?
Lépj velünk kapcsolatba!

adjukossze.hu
facebook.com/adjukossze.hu
kapcsolat@niok.hu

