
UniCredit Bank 	 VISA 
Zmluva o prijimani platobn9ch kariet prostrednictvom 
EFT/POS terminalov 
uzatvorena nnedzi 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, as., 2eletavska 1525/1, 140 92 Praha 4— Michle, IC: 649 48 242, zapisana v 
obchodnom registri Mestskeho suclu v Prahe, oddiel: B. vloika dislo: 3608 
organizadna 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, as., pobooka zahranienej banky. Sancova 1/A, 813 33 Bratislava, ICO: 47 251 336, 
zapisana v obchodnom registri Okresneho sCidu Bratislava I, oddiel: Po, vloika dislo: 2310/B 
(cfalej len „Banka") 

a 

Obchodne meno : 
Sidlo : 
ICO : 
Zapisana : 
v mene ktorej kona: 
(d'alej len „Zmluvny partner") 

EKO-podnik verejnoprospe§nych slu2ieb 
Hala§ova 20, 83290 Bratislava 
00491870 
MINVSR, Statisticky Urad SR 
JUDr. Daniel Hulin, Riaditef podniku 

1. Predmet zmluvy 
1.1 Touto zmluvou sa Banka zavazuje umo2nif Zmluvnernu partnerovi prijimaf platobne karty jeho zakaznikov 

prostrednictvom EFT/POS terminalov na prijimanie platobnYch kariet. Banka bude vykonaval autorizaciu a zOotovanie 
transakcii platobnymi kartami za poskytnutY tovar a sluity (d'alej len „pinenie"), a to za podmienok upravenych touto 
zmluvou. V pripade, ±e Zmluvny partner bude mat' zaujem pouiivaf vlastny EFT/POS terminal, tieto zariadenia musia 
byt vopred schvalene Bankou. 

1.2 Zmluvny partner sa zavazuje, e bude za v§etky pinenia poskytovane dititel'om platobnych kariet v ramci svojej obvyklej 
a riadnej podnikatefskej einnosti, ktora je uvedena v zmluve, prijimat platby platobnymi kartami podl'a Pokynov a v 
sCilade s Produktovymi obchodnymi podmienkami. 

1.3 Banka je opravnena zablokovat alebo odpojil EFT/POS terminal na obdobie nevyhnutne potrebne, ak v sCivislosti 
s prijimanim platobnych kariet podfa tejto zmluvy vznikne podozrenie z protipravneho konania zmluvneho partnera, 
drtiterov kariet alebo akejkofvek tretej osoby, alebo na pokyn jednej z kartovych asociacii. Banka je povinna informovaf 
zmluvneho partnera o tejto skutodnosti. 

2. Prijimane typy platobnitch kariet a §truktOra bankovej provizie 
2.1 	ZmluvnY partner bude prijimaf platobne karty za niitie uvedenYch podmienok. 

Typ platobnej 
karty 

Poplatok 
vydavaterovi karty 

Asociaone 
naklady 

Naklady Banky 
a mar-2a 

Celkova provizia 
v % 

Platobne karty 
VISA vydane 
na Slovensku 

Visa credit and 
deferred debit 

cards Consumer 
0.30% 0,122% 0,578% 1,00% 

Visa immediate 
debit and prepaid 
cards Consumer 

0.20% 0,122% 0.578% 0,90% 

Visa credit and 
deferred debit 

cards 
Commercial 

1,25 % 0,122% 0,628% 2,00% 

Visa immediate 
debit and prepaid 

cards 
Commercial 

1.25% 0,122% 0,628% 2,00% 

Platobne karty 
MasterCard 
vydane na 
Slovensku 

MasterCard 
credit 0,30% 0,274% 0,461% 1,04% 

MasterCard 
debit, Maestro 

0,20% 0,274% 0,461% 0,94% 



!

Mastercardcommercial
1.35% 0,274% 0,411 % 2.04%

~

Maestrocommercial
1,35% 0,274% 0,411 % 2,04%

10,00 € / 1  POS

2.2   Výška  provízie  bude  Zmluvnému  partnerovi  zúčtovaná  podľa  typu  použitej  platobnej  kany  na  dennej  báze  nasledujúci
pracovný   deň   po   dni   realizácii   transakcie.   Mesačný   paušálny   poplatok   bude   Zmluvnému   partnerovi   zúčtovaný   lx
mesačne najneskôr k 10 dňu v mesiaci, v súlade s bodom 2.1  tejto Zmluvy.

2.3   Vyššie  uvedená  tabuľka  neobsahuje  úplný  zoznam  sadzieb  lF,  ktoré  možno  použiť  pri  zúčtovaní  transakcií.  Banka  si
vyhradzuje  právo  použit'  príslušné  lF,  ktoré  zodpovedá  spôsobu  akceptácie  platobnej  kariy,  verifikácii  držiteľa  platobnej
kaky a  regiónu,  kde je karta vydaná.

2.4   Aktuálne  výšky  lF  sú  dostupné  na  stránkach  VISA  (www.visaeurope.com)  a  Mastercard  (www.mastercard.com)  a  ich
výšku môžu kartové asociácie jednostranne upravovať.

2.5   Banka   si   vyhradzuje   právo   vykonať  zmenu   výšky  Asociačných   nákladov   v nadväznosti   na   rozhodnutie   kartových
asociácií  bez  predchádzajúceho  súhlasu  Zmluvného  partnera.  Výška  Asociačných  nákladov  nadobúda  platnosť  dňom
zverejnenia na \^/ww stránkach Banky.

2,6   Asociačné  náklady  a   Náklady  Banky  sú  vždy  rovnaké  podľa  jednotlivých  kartovych  asociácii  (VISA,  Mastercard)  a
Celková sadzba pri kartách z iných regiónov je závislá od výšky lF.

3.      Záverečné ustanovenia
3.1     Neoddeliteľnou  súčast'ou  tejto zmluvy  sú  Všeobecné  obchodné  podmenky  na  vykonávanie  bankových  obchodov  (ďalej

len   „VOP"),   Produktové  obchodné  podmienky  na   prijímanie  platobných  kariet  (ďalej   len  „Produktové  podmienky")  a
Pokyny pre obchodníkov prijímajúcich platby prostredníctvom  platobných kariet (ďalej len „Pokyny``).

3,2     Zmluvný  partner  si  je  teda  vedomý,  že  vzt'ahy  vzniknuté  z  tejto  zmluvy  alebo  v súvislosti  s ňou,  ktoré  nie  sú  touto
zmlúvou výslovne upravené,  sa riadia VOP a  Produktovými  podmienkami  a že výše odmien,  poplatkov a ďalších  platieb,
ktoré je Majiteľ Účtu  povinný hradiť v súvislosti s touto zmluvou,  sú stanovené v zmluve.

3.3    Zmluvný partner potvrdzuje, že dostal VOP,  Produktové podmienky a  Pokyny,  a to všetko platné  ku dňu podpisu zmluvy,
a že s nimi súhlasí, zaväzuje sa  ich dodržiavať a prípadne zabezpečiť ich dodľžiavanie ním splnomocnenými osobami.

3.4    Právo Banky na jednostrannú zmenu zmluvy
3.4.1        Ak  ďalej  nie  je  výslovne  pre  určité  zmluvné  podmienky  uvedené  inak,   Banka  je  oprávnená  podmienky  tejto

zmluvy  jednostranne  zmenit'  oznámením  Zmluvnému  partnerovi  v listinnej  podobe  alebo  na  inom  trvanlivom
médiu   najneskôr  2  mesiace  pred  navrhovaným  dňom  účinnosti  týchto  zmien   (ibaže  účinnost'  týchto  zmien
nastala uŽ skôr,  napr. v prípade priamo aplikovateľnej  legislatívy a pod.), a to v nadväznosti  na:
a)   také  legislativne  zmeny,  rozhodnutia  štátnych  orgánov  alebo  relevantných  súdov,  ktoré  majú  priamy dopad

na  zmlwný  vzťah  založený  touto  zmluvou   a ktoré   pre  zachovanie   rovnováhy  vyžadujú  zodpovedajúcu
úpravu obsahu právneho vzťahu;

b)   vydanie  záväzných  praviďel,  noriem  či  odporúčaní  zo  strany  príslušného  orgánu  bankového  dohľadu,  na
ktorých  plnenie  je  Banka  povinná,  ktorých  plnenĺe  Banka  pri  uzavretí  tejto  zmluvy  nepredpokladala,  ktoré
majú  priamy  dopad  na zmluvný vzťah  založený touto zmluvou a ktoré  pre zachovanie  rovnováhy vyžadujú
zodpovedajúcu úpravu obsahu právneho vzťahu;

c)    prijatie   opatrení   (napr.   podriadenie  sa   určitému   kódexu   správania,   zmena  zavedených   podnikateľských
štandardov    a pod.),    ktoré   vzáujme   zvýšenej    ochrany    spotrebiteľa,    zvýšenia    komfohu,    kvality   alebo
bezpečnosti  pri  užívaní     dojednaných  služieb  zavádzajú   pre  Banku  nové  povinnosti,   ktorych   plnenie  si
vyžaduje zodpovedajúcu Úpravu obsahu  právneho vzťahu;

d)   zmenu  existujúcich technických  prostriedkov alebo vývoj  úplne  novych  prostriedkov v technologickej  oblasti,
prostredníctvom  ktorých  Banka  zabezpečuje  riadne  poskytovanie  služieb  v  rámci  tohto  zmluvného  vzťahu,
ak  taká  zmena  alebo  vý\ĺoj  má  priamy  dopad  na  zmluvný  vzt'ah  založený  touto  zmluvou  a  ktoré,  v záujme
zachovania    existujúceho   zmluvného   vzťahu    a riadneho    poskytovania    dojednaných    služieb   vyžadujú
zodpovedajúcu   úpravu   obsahu   právneho   vzťahu.   pre   zachovanie   rovnováhy   vyžaduje   zodpovedajúcu
úpravu  obsahu  právneho vzťahu;

3.4.2        Banka je oprávnená z vážneho objektivneho dôvodu aj  bez predchádzajúceho oznámenia jednostranne zmeniť
výšku  dojednaných  poplatkov  za  služby  podl'a  tejto  zmluvy.  Banka  označí  vážny  objektívny  dôvod  pre  zmenu

podmienok  zmluvy  v pÍsomnom  oznámeni  Zmluvnému  partnerovi,  v ktorom  ho  zároveň  informuje  o tom,  že  -
v prípade  jeho  nesúhlasu  so  zmenou  zmluvy  -  môže  Zmluvný  partner  túto  zmluvu  počas  primeranej  lehoty
určenej    Bankou   bezplatne   vypovedať   sokamžitou   účinnosťou.    Pokiaľ   Zmluvný   partner   túto   zmluvu   po
oznámení jej zmeny v zmysle tohto bodu v určenej  lehote nevypovie,  účinky zmeny zmluvy zostávajú v platnosti
odo dňa ich oznámenia.

3.4.3        Bez toho,  aby  boli dotknuté dojednanla  bodov 3.4.1.  a 3.4.2.  vyššie,  Banka je oprávnená z akéhokoľvek dôvodu
alebo aj  bez uvedenia dôvodu jednostranne zmeniť akékoľvek podmienky tejto zmluvy  (ako zmluvy uzavretej na



Frigova Lucia 
Vztahovy manaler pre s/t3trat, 

UniCredit Bank Czech Rep& 
poboaka zahranie 

and Slovakia, as., 
nienej banky, 

/ K813 33 Oratislava 
d Stevakia, a.s., 

banky 

dobu neureitt)), a to pisomnym oznamenirn Zmluvnemu partnerovi v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom 
mediu najneskOr 2 mesiace pied navrhovanYm dnom kinnosti tychto zmien, v ktorom ho zaroveri informuje 
o tom, ie — v pripade jeho nesUhlasu so zmenou zmluvy — moie Zmluvny partner Vito zmluvu v ureenej lehote 
bezplatne vypovedaf s okarniitou kinnostou. Pokiar Zmluvny partner ti..ito zmluvu pa oznameni jej zmeny 
v zmysle tohto bodu poeas plynutia 2-mesadnej lehoty nevypovie, plati domnienka, e Zmluvny partner zmeny 
prijal. 

3.5 ZmluvnY partner sa zavazuje zaplatil Banke za sluiby, ktore mu Banka poskytla v st)vislosti s touto zmluvou, 
bezodkladne po ich poskytnuti odmenu, poplatok alebo in platbu stanovent) pre takt) sluZbu podra zmluvy. 

3.6 Zmeny identifikaanych udajov tykajticich so Zmluvrieho partnere uvedenych v zahlavi zmluvy alebo zmeny 
identifikaanYch Cidajov spinomocnenych os6b uvedenych na podpisovom vzore Zmluvny partner/spinomocnene osoby 
oznamuji) Banke pisomne prostrednictvom stanoveneho formulara. Banka nasledne zale Zmluvnemu partnerovi 
prislu§nt) zmluvnt) dokumentaciu. 

3.7 Zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku; kaZda zmluvna strana dostane jedno vyhotovenie 
zmluvy s podpismi oboch zmluvnych stran. 

3.8 Suaastou tejto zmluvy st) nasledujuce prilohy: 
• Priloha a. 1 k Zmluve o prijimani platobnYch kariet prostrednictvom EFT/POS terminalov 
• Dohoda o vyuk'ivani EFT/POS terminalu na prijimanie platobnych kariet 
• Produktove obchodne podmienky pre prijimanie platobnYch kariet 
• V§eobecne obchodne podmienky na vykonavanie bankovich obchodov 

3.9 Zmluva nadobOda platnost a Odinnost dnom jej podpisu poslednou zo zmluvnych stran. 

Spracoval: 

V 	dna 
	

I( re,As/a 
	

JON 2022 v 	dna 	(3ret/Ki/c14,c_ 
	

3 0, Am 2022 

ava 
Knappova Petronela 
Mona2er SME centra - Small4rt"rpr JUDr. Daniel Hulin, Riaditer podniku 

0 

EKO-podnik verejnoprospe§nych slubeb 



Spracoval: 

V 	dna 
3r44154te3  0. JON 2022 

1/ 

140 Clod Knappova Petroneia 
Manaer SME centre-toy  & t7 

Frigova Lucia 	 -72- 

Vzfahovy mana2er pre small 

Coo UniCredit Bank 

PRiLOHA ë. 1 
k Zmluve o prijimani platobqch kariet 
uzatvorenej medzi 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, as., Zeletavska 1525/1, 140 92 Praha 4— Michle, IC: 649 48 242, 
zapisana v obchodnom registri Mestskeho sOdu v Prahe, oddiel: B, vloika Cislo: 3608 
organizadna zIoika: 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., poboaka zahranionej banky, Sancova 1/A, 813 33 Bratislava, 
ICO: 47 251 336, zapisana v obchodnom registri Okresneho sOdu Bratislava I. oddiel: Po, vlo2ka aislo: 2310/B 
(d'alej len „Banka") 

a 

Obchodne meno: 
Sidlo: 
Leo: 
Zapisana: 
V mene ktorej kona: 
Cislo detu Klienta: 

EKO-podnik verejnoprospe§nych sluiieb 
HalaSova 20, 832 90 Bratislava 
00491870 
MINVSR, StatistickY Orad SR 
JUDr. Daniel Hulin, Riaditer podniku 
SK04 5600 0000 0018 0570 7008 

1) Zoznam prevadzkarni 

Predajne miesto 
(nazov a adresa) 

Pooet 
POS 

Typ POS 
(IP. GPRS 

stacionarny, 
GPRS mobilnjr) 

Typ prevadzky 
(hotel, obuv. 	) 

Typ in§talacie 
(atandardna / expresna) 

Kontaktna osoba 
(zodpovedna za 

inatalaciu) 

Variabilny 
symbol 

(arm / me) 

IP parkomat §tandard nie 

2) Specifikacia sidiby 
• Transakane vypisy zasielane e-mailom na: faktury@ekovps.sk, pernecka@ekovps.sk  

Perioda yypisu: 	[z] Denny 
	

Ty2denny 
	 z Mesaany 

• Identifikaene Odaje na potvrdenke (platobny terminal d. 1): 
- riadok 1 (max 24 znakov): EKO — podnik VPS 
- riadok 2 (max 24 znakov): Parkovisko 8ancova 112 
- riadok 3 (max 24 znakov): 160: 00491870 
- riadok 4 (max 24 znakov): IC DPH SK2020887022 

V 
	

dna 
	 dcivc_ 3 a JON 2022 

JUDr. Daniel Hulin, Riaditer podniku 
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Unicredit Bank Czech  Republic and  Slovakia,  a.s.,

pobočka zahraničnej banky
EKO-podnik verejnoprospešných služieb
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©UnicreditBank

Dohoda o využívaní EFT/POS terminálu na prijímanie
platobných kaľiet
uzatvorená medzi

Unicreďt Bank Czech Republic and Slovakia, a.s„ Želetavská 1525/1,140 92 Praha 4 -Michle,  lč: 649 48 242,
zaplsaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe,  oddiel:  8, vložka čislo: 3608
organizačná zložka:
Unicredit Bank Czech  Republic and Slovakia, a,s.,  pobočka zahraničnej banky,  Šancová  1/A,  813 33  Bratislava,  lčo: 47
251336, zapísaná v obchodnom  registri Okresného súdu  Bratislava  1, oddiel:  Po, vložka číslo:  2310/8

(ďalej len „Banka")

a

Obchodné meno:           EKO-podnik verejnoprospešných služieb
Sídlo:                                     Halašova 20, 832 90 Bratislava
lčo:                                      00491870
Zápísaná:                           MINVSR, Štatistický úrad sR
V mene ktorej  koná:      JUDr.  Daniel  Hulín,  Riaditeľ podniku

len „Zmluvn artner"

1.       Predmetzmluvy
1.1      Banka   a   Zmluvný   partner   uzatvorili   Zmluvu   o   prijímaní   platobných   kariet   Visa,   Visa   Electron,   Mastercard,

Mastercard  Electronic,  Maestro  (ďalej  len „Zmluva o prijímaní kariet").
1.2     Predmetom   tejto   zmluvy  je  dohoda   zmluvných   strán   ospôsobe  využívania   EFT/POS   terminálu/ov   (ďalej   len

„terminály"),  ktoré si Zmluvný partner zaobstará od  ich dodávateľa na svoje náklady.
1.3    Zmluvný  partner  môže  využiť  možnosti  sezónneho  EFT  POS  terminálu.  V tomto  režime  bude  EFT  POS  terminál

deaktivovaný  na  predajnom  mieste Zmluvného  partneľa  a  bude Zmluvnému  partnerovi  účtovaný poplatok vo výške
6,31  €  mesačne  za  každý  EFT  POS  terminál  využívajúci  takto  zvolený  režim.  Každú  ďalšiu  aktjvácju/deaktiváciu
sezónneho  EFT POS terminálu je Zmluvný partner povinný oznámiť Banke formou žiadosti  na pobočke  Banky.

2.        Úhradanákladov
2.1    Všetky     náklady     spojené     skomunikačnými     poplatkami     súvisiacimi     sprijimaním     bezhotovostných     platieb

prostredníctvom platobných  kariet na termináloch  nesie Zmluvný partner.
2.2   Zmluvný  partner hradí  zo  svojho  bežné  náklady  spojené  s  použivaním  terminálu,  ktorými  sa  najmä  rozumie  nákup

spotrebného materiálu (papierové pásky do tlačiarne,  nákup čistiacich  karjet) a pod.

3.       Povinnosti zmluvného partnera
3.1.    Zmluvný   partner  sa  zaväzuje   použivat'  terminály   na   prijimanie   platobných   kariet  v  rámci   svojej   podnikateľskej

činnosti,  ktorá  je  uvedená  v predmete  Zmluvy  o  prijímani  platobných  kariet,  a  v prípade  stacionárnych  terminálov
na  adrese  obchodného  miesta,  ktoré je  uvedené v  príslušnej  zmluvnej  dokumentácii.  Zmluvný  panner  nesmie  bez
predchádzajúceho písomného súhlasu  alebo výzvy Banky vyradiť terminál z  prevádzky alebo ho prevádzkovať na
inom mieste,  než je uvedené v Prilohe č.  1  k Zmluve o prijímani  platobných  kariet.

3.2.   Zmluvný partner sa zaväzuje prevziať terminál a jeho prevzatie potvrdiť podpisom  inštalačného protokolu.  Prevzatie
je  platné  aj  v prípade,  že  ho  uskutočnila  akákoľvek  osoba  prítomná  na  obchodnom  mieste,  ibaže  by  pracovník
servisnej spoločnosti  musel vedieť, že na to nie je oprávnená.

3.3.   Zmluvný partner nesmie vykonávať žiadne úpravy alebo zásahy do terminálu.
3.4.     Zmluvný partner sa zaväzuje nezastaviť teminál alebo ho nezat'ažiť žiadnymi právami tretích osôb.

4.       Ukončeniedohody
4.1.   Táto dohoda zanikne súčasne so Zmluvou o prijimani  platobných  kariet.
4.2.   Banka je  oprávnená  odstúpit'  od  tejto  dohody  v pripade,  že  Zmluvný  partner  porušuje  svoje  povinnosti  stanovené

v  čl.  3.

4.3.   Banka i Zmluvný paítner majú právo ukončiť   využívanie   napríklad len jedného alebo viacerých terminálov.
4.4.   V prípade, že Zmluvný partner zmení  predmet svojej  čĺnnosti alebo ukončí svoju čjnnosť na obchodnom  mieste,  kde

je   terminál   nainštalovaný,   alebo   nastane   akákoľvek   iná   situácia,   z   ktorej   vyplynie,   Že   terminály   už   nebude
pravidelne využívať,  a nebude teda  schopný dosiahnuť obraty, je Zmluvný  partner povinný bez zbytočného odkladu
oznámiť túto skutočnost' Banke.

5.       Záveľečné ustanoveni a
5.1,   Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých  každá strana  si  ponechá  po jednom vyhotovení.
5.2.   Táto dohoda  nadobúda platnosť dňom  podpisu oboma zmluvnými stranami.
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5.3. Tato dohoda je neoddeliternou siteastou Zmluvy o prijimani platobnych kariet. 
5.4. Zmluvny partner nie je opravneny previest prava a povinnosti uvedene v tejto dohode na in9 subjekt bez 

predchadzajOcej pisomnej dohody $ Bankou. 
5.5. Tato dohoda nahradza v§etky doteraz platne Dohody o vyu2ivani terminalov uzatvorene v minulosti. 
5.6. Dodatky k tejto Dohode musia byt v pisomnej forme a musia byt podpisane oboma zmluvnymi stranami. 

V§etky oznamenia alebo ma kore§pondencia, ktora sa vy2aduje alebo je dohodnuta na zaklade tejto zmluvy, sa 
bude uskutoenovat v pisomnej podobe na adresy uvedene v zahlavi tejto Dohody. 

Spracoval: 

V 	dna 
vydrr.s/a.ve.,_ 3 0. JON 2022 

V 	dria c3ixvi4 /akc 3 0. JON 2022 

Knappova Petronela 
Manaier SME centra - Small Enterprits Br 

 

JUDr. Daniel Hulin, Riaditel 

UniCredit Bank Czech I Frigova Lucia 
Vztahovy mana2er pre small gi 

 

UniCredit Bank Czech Republic ds mr 	akia, a.s. 	 EKO-podnik verejnoprospe§nych slu2ieb 
organizaena zloika 
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PRODUKTOVÉ
OBCHODNÉ
PODMIENKY PRE
pRIJĺMANIE
PLAT0BNÝCH  KARIET

Unicredit Bank
Czech  Republic and  Slovakia, a.s.,

pobočka zahraničnej banky



CAST 1 - UVOD

I              ÚVODNÉ  USTANOVENIA

Tĺeto  Produktové  obchodné  podmienky  pre  prijímanie  platobných  karĺet  Unicredit  Bank  Czech  Republic  and  Slovakia,  a.s„  Želetavská  1525/1,140  92

::anhkac4ze-.h";ceh::,b',ľ;:::š|so;a4k::,z:psí:apnoáb:Í::Czhaohd,::Tnree,gásat:iwľešsat:::|:i#8V|:r:h3ei:ad,::::J:,.'vČ'g:k,a,č!S;oi35g,8íaopr:s:nni:avč:ácz::ždk#ri:;:sdti,i
Okresného  súdu  Bratislava  1,  oddiel;  Po,  vložka  číslo.   231o/B  (dálej  len  „banka"  a  „Produktové  podmíenky``)  tvoria   neodde[Ítel'nú  súčasť  „Zmluvy  o

prijímaní  platobných  kariet"  (d.alej  len  „zmluva")  a  záväzne  upravujú  práva  a  povinnosti  bankv  a  všetkých  o5Ôb,  ktoré  5  bankou  uzatvoria  zmluvu,  a

považujú   sa  teda   za  zmluvného   partnera   v  rámci   medzinárodných  5ystémov   príjemcov   platobných   kariet  VISA.  Mastercard   (d'alej   len   „zmluvný
partner").

2             VýKLAD  POuživANÝCH  POJMOV

2.1         Autorizáciaje  proces,  počas  ktoréhoje  overenä  platnosťplatobnej  karty  a  krytie  platby touto  platobnou  kartou.

2.2         Aiitentifikáciaje  proces,  počas  ktorého  sa  pomocou  hesla  overídížiteľ platobnej  karty  (len  v  prípade, ak  ide  o  30  secLJre  platobnú  kartu).

2.3         Autorizačné   centrum  je   miesto,   kde  sa   vykonáva   autorizácía   platby,   t.  j,   overenie   platnostĺ   platobnej   karty  a   overenie   krytia   platby  touto

pl6tobnou  kartou

2.4         Autorizačný   kód  je   štvor-  až   šesťmiestna   sekvencia   čísli[   alebo  číslic  a   písmen,   ktorá   sa   zmluvnému   partnerovi   poskvtne   ako   potvľclenie

súhlasu  s vykonaním  tran5akcie.

2.5         Autorizačný   limit  je   najvyššia   čiastka,   resp.  súčet  čĺastok,   ktoré  je   zmluvný   partner  oprávnený   prijať  j.ednou   platobnou   kartou   na  jednom

obchodnom  mieste  zmluvného  partnera  počas jedného  kalenclärneho  dňa  bez  predchádzajúcej  autoíizácie.

2.6         Cash  Back je  služba,  ktorä  iimožňuje  držitel'ovi  karty výber  hotovosti  vykonaný pri  transakcii  platobnou  kartou.

2.7         CVC2  (CVV2)je  kontíolný  kód, t.j.  posledné  tri  číslice  vytlačené  na  podpisovom  paneli  na  zadnej  strane  platobnej  kaíty.  (Card  verification  code

/ Value)

2.8         Doklad  totožnosti  znamená  občiansky  preukaz,  pas  alebo  lD  kartu v  prípade  krajiny Európskej  únie.

2.9         Držitel'  platobnej  kartyje  fyzická  osoba,  ktorá  sp[ňa  podmlenky  pre  vydanie  a  používanie  platobnej  karty  a  ktorej  meno  a  priezvísko  môže  byť

na  platobnej  karte  vyznačené  v dc)lnej  polovici  prednej  strany p`atobnej  karty.

2.10      EFT/POS terminäl je  zariadenie  určené  na  elektronické  spracovanie transakcĺí. Toto zariadenie  overí platobnú  kartu  a vyhotoví účtenku.

2.ii      CHIP/PIN transakciaje čipová tran5akcĺa  platobnou  kartou,  pri  ktorej  sa  požaduje zac)anie  piN.

2.i2      Kartové asociácie  sú  spoločnosti  vISA  lnternational, Mastercard  worldwĺde

2.i3      Mail/Phone  order  sú  platby  platobnou  kartou,  kedy  sú  identifikačné  Údaje  poskytnuté  držitel'om  platobnej  karty  pÍsomne  alebo  telefonicky  5

následným  písomným  potvrdením,  ktoré je  podpísané  držitel.om  platobnej  karty.

2.i4      0bchodní míesto je  miesto, na ktorom zmluvný partner prijíma bezhotovostné platby za tovar a služby.

2.i5      PCIDSS  (Payment Card  lndu5try  Data  Security Standard)  pred5tavuje  bezpečnostnú  normu  pre  platobné  karty založenú  kaítovými  asociäciam

a  spoločno5ťami.  Norma  je  určená  pre  organizácie,  ktoré  spracovávajú,  prenášajú  alebo  uchovávajú  dáta  o  držitel'och  p[atobných  kariet  a

kartových transakciách. Jej  ciel'om je zabránĺt' únikom  citlivých  dát  o  držiteťoch  platobných  kariet a  kartovým  podvodom.

2.i6      Platobnä  brána  e-commerce  je  sÚÓoÍ  sciftvéru,  hardvéru  a  organizačných  opatrení,  ktorý  zabezpečuje  komunikáciu  medzi  5vetom  verejnej

siete   internet  a   svetom   finančných   systémov  a   umožňuje  zmlwným   partnerom   prijímat.  na  svojich  webových   stránkach   (v  e-shopoch)

platobné  kaíty  (d'alej  len  „platobná  brána").

2.17      Platobnä  karta  je  plastová  karta  s  rozmerom  cca  85  mm  x   54  mm,  ktorá  svojím  vzhl'adom,  u5porĺadaním  údajov  a  ochrannými  prvkami

zodpovedá   z   lícovej   a   rubovej   strany  špecifikácii   príslušnej   kartovej   asocíäcie.   Platottná   karta   umožňuje   svojmu   držitel'ovi   bezhotovo5tné

platby za tovar a  služby a výber  hotovo5tí. Platobná  karta ostáva  majetkom  vydavatel'a  platobnej  karty a  držitel'ovi  platobnej  karty j.e wdaná
na  pouŽívanie   Platobné  karty  môžu  byť vyt)avené  kontaktným  čipom,  ale  aj  bezkontaktným  čipom,  ktoíých  prostľedníctvom  sa  uskutočňujú

transakcie.  Platobná  karta je  neprenosná.  Na  p[atobnej  karte  by  mala  byť  uvedená  informácia,  či  ide  o  kaľtu  debetnú,  kreditnú,  predplatenú

alebo  služobnú.

2.is      Platnost'  platobnej  karty je  doba,  počas  ktorej  je  držiteí  platobnej  karty  oprávnený  používať  pla{obnú  kartu  na  úhrady  tovaru  a  služieb  alebo

na  výber  hotovosti.  Doba  platnosti je  wznačená  v  dolnej  polovici  prednej  strany  platobnej  karty.  Udáva  sa  obdobím  platnosti  platobnej  karty

alebo  dätumom  ukončenia  platnostL  Platobná  karta  j.e  platná  clo  po5ledného  dňa  mesiaca  a  roka  vyznačeného  na  karte.  Platobná  karta

nesmie  byť prijatä  mimo  dobu  svojej  platnosti.

2.ig      Pokyny  pre  obchodníkov  príjĺmajúcich  platby  prostrednĺctvom  platobných  kariet je  dokument  obsahujúci  postupy  na  vykonávanie  transakcií

platobnýmĺ  kartami  prostredníctvom  platobných  terminälov.  Pokyny  sa  zmluvnému  partnerovi  odovzdajú  pri  Ínštalácĺi  platobného termĺná[u
r`a  základe  podpísaného  inštalačného  protokolu  a  zmluvný  partner  svojím  poc)pisom  zmluvy  potvrdzuje  prevzatie  týchto  Pokynov.  Banka  je

oprávnená  meniť ustanovenia  Pokynov s  okamžitou  účinnosťou.

2.2o      Predajný  doklad  je  potvrdenie  o  vykonaní  transakcie  na  mechanickom  snímači  (imprínteri),  na  ktorom  sú  zaznamenané  Údaje  o  platobnej

karte,  c)  držitel'ovi  platobnej  karty,  o  obchodnom  mie5te  a  o  cene  tovaru  alebo  služieb.  V  prípade  platobnej  brány  ide  o  záznam  o  vykonanej.

transakcii  obsahujúci  tieto  úclaje.  čiastku  transakcie,  druh  tovaru/služieb  hradený  platobnou  kartou,  dátum  transakcĺe,  číslo  objednävky  a  lp

adresu  držitel'a  platobnej  karty,

2.2i      Prevädzkovatel' v  prípade  transakcií prostrednĺctvom  platobnej  brány (e-ccimmerce) je  spoločnost. Global  Payments  Europe,  s.r.o.,  so 5Ídlom  V

0lšinách  80/626,100  00  Praha  10,  Českä  republika,  lč0  27  088  936, Spisová  značka  95419  [, Mestský  súd  v  Prahe

2.22      Predautorizácia  je  proces,  prĺ  ktorcm  sa  overuje,  či je  predložená  platobná  karta  platná  a  čÍ  je  finančne  krytä  preclpokladaná  čiastka  Útraty
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držĺtel.a  karty  (vykonaním  preclautorizácie  sa  zadaná čiastka  na  bežnom  účte  držitel'a  karty  dočasne  zablokuje).

2.23      Súhmný  Účtovný  doklad  je  sumámy  Účtovný  doklad  o  vykonaných  transakciách  na  obchodnom  mie5te  zmluvného  partnera  za  zúčtovacie

obdobie.

2.24      Domáca transakcia je transakcia vykonanä  kartou  vydanou v Slovenskej  republike  u  obchodníka  z  Slovenskej  republĺky.

2.25      Transakcia  znamenä  platbu  za  tovaí  a  služby  prostreclníctvom  platobnej  karty alebo výber  hotovosti.

2.26      Účtenka je  doklad  o  platbe  platobnou  kartou  prostredníctvom  EFT/  POS  terminálu,  podpľsaný  držitel'om  platobnej  karty  alebo  overený  PiN  (s

výnĺmkou  nĺektorých  bezkontaktných  platĺeb)  a  potvrdzujúci  prevzatĺe  tovaru  alebci  wužitie  s\užĺeb.

2.27      Vydavateľ  platobnej   karty  je   banka  alebo   iná   finančná   inštitúcía,   ktorá  je   oprávnená   vydávať  platobné   karty  VISA,   Mastercard.   Vydavatel'

platobnej  kartv je  súčasne  oprävnený  platobnú  kartu  zablokovat'.

2.28      Maskované  čís\o  platobnej  karty  je  číslo  platot)nej  karty,  kcle  je  časť  číslic  nahradený  inÝm  symbolom.  lde  o  bezpečnostný  prvok,  kedy  sa

zmluvnému  partnerovi  neuvádza  celé  číslcy  platobnej  karty.

3              PREDMET

3.1         Predmetom   týchto   Procluktových   podmĺenok  je   stanovenie   práv  a   povinností   Unicredít   Bank   Czech   Republic   and   Slovakia,   a.s.,   pobočka

zahraničnej   banky   (ďalej   len   „banka")   a  jej   zmluvných   partnerov   pri   prijímaní  platobných   kariet   asociácií  VISA   lnternational,   Mastercard

woľldwide  (konkrétne  VISA, VISA  Electron,  V  Pay,  Masteícard,  Maestro)  (ďalej  `en  „platobné  karty").  Špecĺfikácia  konkrétnych  platobných  kariet

týkajúca  sa  jednotlĺvého  zmluvného  partnera  je  uvedená  v  zmluve  o  prijímaní  platobných  karíet  v  časti  upravujúcej  províziu,  prí  ktorých  je

percentuálne  vyznačenä výška  prí5lušnej  provízie.

3.2

3.3

Banka je  oprávnená  tieto  Produktové  podmienky  zmeníť alebo  do  nich  doplnĺť nové  ustanovenia,  a  to  najmä  ak  ide  c)  ustanovenĺa  týkajúce  sa

predajných  dokladov  a  Íeklamäcií,  povinnosti  kontaktovať  autorizačné  centrum.  bezpečnostných  zásad  prí  spracovaní  informácií  o  cjržitel'och

platobných    kariet,   dojednania    pre   prĺjímanie    kariet    prostredníctvom    EFT/POS   termínálu   dojednania    pre    prijímanle    platobných    karíet

pro5tredníctvom  internetovej  platobnej  bräny  e-[ommerce,  bezpečnostných  zásad  prí  spracovaní  ĺnformácií  o  držitel'och  platobnÝch  kariet,
dojednania  pre  výplatu  hotovosti  a  transakcie  typu  „Quasi  Ca5h"  alebo  dojednania  pre  vykonávanĺe  transakcĺí  typu  „Mail/Phone  ordeť.  ak

vznikne  prímeraná  potreba  takej  zmeny  alebo  doplnenia,  napríklad  potreba  zmenit.  alebo  vý5lovne  upraviť  určité  práva  a  povinnosti  strán  v

nadväzností   na   zmenu   právneho   predpisu,   dostupných   technológií.   situácie   na   finančných   trhoch,   obchodnej   politiky   banky,   praviďel

kartový[h  asociáclí  alebo  PCIDSS.  Znenie  zmíen  a  doplnení  alebo  Úplné  znenie  takto  novelizovaných   ProdLiktových  podmienok  banka  zašle

zmluvnej  strane  najneskôr  2  mesiace  pred  dätumom  navrhovanej  Účinností takej  novelizácie. Ak zmluvná  strana  nebude  súhtasiť 5 navrhnutoii

novelizäcĺou  Produktových  podmienok,  je  oprávnená  z  tohto  dôvodu  wpovedať  príslušný  zmluvný  vzťah  s  okamžitou  Účinnost.c)u,  najneskôr

však   k   dátumu   prec)chádzajúcemu   dátumu   navrhnutej   novelizácie.   Ak   zmluvná   strana   takto   nevypovedá   zmluvný   vzt.ah,   nové   znenie

Produktových  podmienok  sa  stáva  záväzné  pre  uzavretý zmluvný vzťah  ako  zmena  pôvodne  dojednaných  podmienok zmluvného vzt'ahu,  a  tc)  s

účinnost.ou  odo  dňa  určeného  v prĺslušnej  novelizácii  Produktových  podmienok.

Ak  ide  o  zmenu  alebo  doplnenie   rámcovej  zmluvy  podl'a   príslušného   zákona,  postupuje   sa   podľa  ust.   3.2   nielen  v   prípade   zmeny  alebo

doplnenia  Produktových  podmĺenok, ale  aj  v  prípade  akýchkol'vek  iných  zmĺen  alebo  doplnenĺ zmluvných  podmĺenok  takej  rámcovej  zmluvy,  s

výnimkou  dohody  o  Úrokových  sadzbäch  a  výmemých  kuízoch.  kde  je  banka  oprävnená  kedykol.vek  jednostranne  a  bez  predchádzajúceho

oznámenia  zmenĺť  dohodu  strán  o  Úrokových  sadzbách  a  výmenných  kurzoch,  ak  je  zmena  založená  na  zmene  referenčných  saclzieb  alebo

výmenných  kurzov.

V  prípade,  že  sa  práva  a  povimosti  strän  upravené  týmito  Produktovýmí  podmienkami  zmenĺa  priamo  v dôsledku  zmeny  právnehc)  predpisu,
od  ktorého  sa  nemožno zmluvne  odchýliť,  nepostupuje  sa  podl'a  ust.  3.2. 0  takej  zmene  bLic)e  banka  informovať zmluvnú  stranu.

Jednotlivé   ustanovenia   Produktových   podmienok   sÚ   platné  v  kontexte   znenia  zmluvy.  V  prípade,  že  zmluvný   partner   niektoré  zariadenie

nemä  k dispozícĺi  alet)o  nevykonáva  niektoré  typy  transakcĺí,  ktoré  sÚ  uvedené  v  Produktových  podmienkach,  potom  5a  ho  tieto  ustanovenia

netýkajú.

POVINNOSTI A 0PRÁVN€NIA ZMLUVNÝCH  STRÁN

Banka  sa  zaväzuje,  že  wbaví zmluvného  partnera  na jeho  žiadosť EFT/POS  terminálom  a  nutným  propagačným  materiálom  v  primeranom
množstve.  Zmluvný  partner  si  môže  zaobstarať  EFT/POS termĺnál  na  svoje  vla5tné  nákladv  a  tieto zarĺadenia  musia  spíňať všetky technické  a

bezpečnostné  požiadavky  kartových  asociácíí.

a.2         Banka   sa   zaväzuje,  že   uskutoční  školenie   pracovníkov  zmluvného   partnera   na   präcu   s   platobnými   kartami   (netýka   sa   prípadu,   kedv   si

inštaláciu  EFT/POS terminálu vykonä  zmluvný  partĺier samcistatne).

4.3         Banka je  oprávnená  zablokovat' terminál.  príp.  platobnú  bränu  na  čas  nevyhnutne  potrebný,  ak  existuje  podozrenĺe  z  protíprávneho  konania

alebo  na  pokyn jec)nej  z  kartových  asociácií, a  súčasne  o  tom  informovat. zmluvného  partnera.

4.4         Banka je  oprávnená  v  prípade  podozrenia  na  podvoclné  transakcie  platobnými  kartami  ohlásiť  túto  skiJtočnosť  orgánom  činným  v  trestnom

konaní, vydavatel'ovÍ  platobnej  kaíty a  pľíslušnej  kartovej  asociäcĺi.

4.5         Zmluvný   partner   sa   zaväzuje,   Že   bude   za   všetky   plnenia   poskytované   clržitel'om   platobných   kariet   v   rámci   svojej   obvyklej   a   riadnej

podnikatel'skej  činnostĺ,  ktc)rá  je  uvedená  v  zmluve,  prijĺmat.  platby  platobnými  kartami  pod[a  Pokynov  a  v  súlade  s  týmíto  Produktovými

podmienkami,  príčom:

a)  bude  prijímat. platbv  platobnými  kartami  za  všetky  poskytované  plnenia  bez  obmedzenia  čiastky transakcie.

b) za  žiadnych  okolností  nebude  držitel'om  platobných  kariet  priamo  ani  nepriamo  poskytovat`  hotovosť,  pokial'  nejde  o  obchodné  miesto,  sa

realízuje  transakcia typu  Cash  Back.

c)  voči  banke  bude  uplatňovať len  transakcie  za  plnenia  poskytnuté  držitel'om  platobných  kariet samotným  zmluvným  partnerc)m
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4.6 Zmluvný  partner  sa  zaväzuje,  že  bude  prljímat'  len  také  platobné  karty,  ktoré  zodpovedajú  opisu  platobnej  karty  a  poclmienkam  jej  prijatia

uvedeným  v  Pokynoch,  s  osobitným  dôrazom  na  to, čĺ:

a)  platobná  karta  obsahuje  všetky  identifikačné  Údaje  a  bezpečnostné  prvky, ako  sú  opísané v  Pokynoch,

b)  identifikačné  Údaje a  bezpečnostné  pwky  neboli  viditel.ne  menené  alebo  poškodené,

c)  podpis  na  vystavenom   predajnom  doklade  zodpovedá   podpisu  na  platobnej  karte;  v  prípade  pochvbnostĺ je  zmluvný  partner  povinný

vyžiadat'   si   identifikačný   doklad   predkladatel.a   platobnej   karty   s   fotografiou.   Ak   držitel'   platobnej   karty   nepredloží   doklad   totožnosti,

zmluvný  partner  má  právo transakciu  nedokončiť/zrušiť,

d)  platobná  karta  sa  predkladá  pred  dätumom  ukončenia  platnosti  platobnej  karty.

Zmluvný  partner  sa  zaväzuje,  že  nebude   prijímať  platobné   kartv,   ktorých   platnost'  bola  zrušenä.  o  čcJm   bol  informovaný  zodpovedajúcim

oznámením  (pozri  ustanovenia  čl.  7  týchto  Produktových  podmienok).  Zmluvný  partner  sa  zaväzuje,  že  počas  celého  trvanía  zmluvy  bude
mat'  trvalo  a   na  viditel'ných   miestach  vystavené  embtémy  VISA,  Mastercard  informujúce  dížitel'ov  platotiných   karĺet  VISA,  Mastercard  o

možnosti  Úhrady  platĺeb týmito  platobnými  kartami.

4€        V  prípade,  že  banka  zmlu\/nému  p6rtnerovi  píisomne  oznámi,  že  EFT/P05 termĺnály nevyho\/iJjú  technkkým  alebo  bezpečnostným  štandarc)om

karto\/ých   asociáciĺ,   zmw\/ný   partner   je   povinný   v   stanovemj   lehote   \/ykonať   bankc)u   požadované   Úkony   na   Účely   od5tránenia   týchto

nedostatko\/.  V opačnom  prípade je  banka  oprávnená  odstúpiť ocl  zmlu\/y.

4.9         Zmlu\/ný partner sa  zaväzuje, že  bude  banke  v dostatočnom  predstihu  písomm  oznamovať\/šetky zmeny,  ktoré sa  môžu dotýkať podstatných

náležito5tí zmluvy  a  mať  vplyv  na jej  riadr"  plnenie  oboma  zmlwnýmí  stranamL  PÍsomm je  potom  povinný  banke  oznámíť zrne"  druhu
alebo  charakteru  to\/aru  alebo  služieb,  ktoré  ponúka,  zmenu  svojho  banl(o\/ého  spojenia,  5ídla,  adresy  obchodného  miesta,  Č  a  te\efonického

spojenĹa   Banka je  povinná  pÍsomne  informo\/ať zmlwného  partnera  o  zmene  názvu, 5ĺdla  a  lč.

4.10      Zmlu\/ný  partner  sa  zaväzuje,  že  nedá  k  dispozíciĺ  tretím  stranäm  poskvtnutý  EFT/POS teminál  anĺ  príštup  k  platobrmj  t)ráne  pn  e-commerce

trar"kcm
4.11      ZmluvnÝ  partner  a  banka  sa  zaväzujú, že  biJdú \/šetky  infórmácie  vyplývajúce  z tohto  zmluvného vzťahu  považovať za  prišne  dôverné  a  nebudú

ich  poskyto\/ať tretej  strane.  Za  tretiu  stranu  sa  nepo\/ažujú  karto\/é  asociácie,  ostatné  členské  banky  5ystémov  VISA.  Mastercard  ani  suQjekty

zabezpečujúce  centrálnu  databázu  zmluvných  partnerov,  u  ktorých  je   podozrer`ie  z  podvodného  konania    Banl(a  je  oprä\/nenä  odovzdävať

inforrnácie    súdom,    štátnemu    zastupiteťst\/u,    orgánom    štátnej    správy.    orgánom    činným    v trestnom    l(onaní    a  ostatným    subjektom,

defino\/aným  v  príslušnom  \/šeobecne  záväznom  právnom  predpise.

4.12      Zmluvný  paítner  sa  zaväzuje,  že  v  pÍípade,  že  bude  uplatňovať  rôzne  ceny  za  to\/ar  alebo  služby  pri  platbe  v  hotovosti  alebo  platobnými

kartami,   bude   o   tom   s\/ojich   zál(azníkov   informovať  vidĺteľným   spôsobom   vo   svojej   pre\/ádzl(arni.   Súčasne   sa   zaväzuje   vopred   písomne

ĺnformovať banku  o  tejto  skutočnostL

4.13      Ak  banke  vznik"   pomadá\/ka  za  zmluvným   partnercm  v  súvislosti  s   prijímaním   platobných  kariet,  je  banka   túto   pohĽadávkiJ  oprá\/nená

jednostranne započítať proti  nasledujúcim  platbám  "  ťarchu  zmluvného  partnera  aj  bez jeho  predchädzajúceho súhlasu   Ak zmu\/ný  paítrier
nemä  žiadr"  na5ledujú[e  platby, je  po\/inný  "  výzvu  banl(y  uhíaďť príslušnú  pohľadávku  na  účet  bankv  do  desĹatich  kalendárnych  dní

4.i4      Zmluvný  paítner  sa  za\/äzuje,  že  v  žiadmm  prípade  ne\/ysta\/í  dobropis  (nevykoná  kredit  objednávky)  bez  toho,  aby  bola  predtým  vykonanä

zodpo\/edajúca  pôvodnä  preclajná  transakcia  platobnou  kartou.

4.i5      Zmluvný partner 5a za\/äzuje, že  v žiadmm  prípade  neprijme  platbiJ  platobnou  kartou  ako  Úhradu  už e}(istujúceho  dlhu,

4.i6      Ak  banka  vyhodnotí  niektoré  transakcie  ako  riziko\/é, je  oprávnená  neuhrac)W zmluvnému  partnerovi  takéto  platby  platobnýmí  kartami.  Takéto

platby  budú  prijaté  len  na  inka5o  a  budú  zmliJvnému  partnerovi  uhradené  až  po  uplvnutí  časo\/ej  lehoty  iJrčenej  na  ot\/orené  reklamačné
konanie,  najcl\.hšie  však  počas  190  l(alendärnych  dní  odo  dňa  ich  doručenia.  Ak  banka  uhradí  takúto  platbu   pred  uplynutím  \/yššie  uvedenqj

lehoty   a   ak   rmbude   inkaso   platby   akceptované   \/yda\/ateľom   platobnej   karty,   banka   je   oprávnená   takto   uhradenú   čiastku   zúčtovať   z
r"sledujúcich  platieb na  tirchu  zmluvného  partnera  bez jeho  predchádzajú[eho  súhlasu   Ak zmliJvný partner  nemá  žíadrm  nasledujúce  platby,

je  po\/inný  m  dožiadaníe  banky  uhradiť prí5lušnú  pohľadá\/ku  na  Účet  banky  do  10  kalendámych  dní.

4.17      V  prípade,  že  je  tíansakcia  potvrdená  ako  podvodnä,  banka  je  oprávnená  vykonať  storno  transakcie  a  takto  uhradenú  čiastku  zúčtovať  na

ťarchu zmluvného  paftnera  bez jeho  predchädzajúceho  súhlasu

4.is      Banka  sa  zaväzuje  za5lať  zmluvnému  partnero\/ĺ  v  dohodnutej  fcwme  a  v  dohodnutom  termíne  \/ýpis  z  transakcíí  vyko"ných  platobnýmí

kartami  minímälne  lx  me5ačne  prostredníctvom  elektronickej  pošty  (e-mailom).  Zmluvný  partner  nie  je  oprävnený  bez  predchádzajúceho

písomného   súhlasu   banky   previesť   s\/oju   pohHdá\ĺku   vzníknutú   podľa   týchto   Produkto\/ých   podmienok   na   tretiu   osobu;   taký   pre\/od  je
neplatný  a  banka  nie jE  povinná  plníť tejto tretej  osobe.

4.19      Aktuálne   saclzby   medzibankovÝch   poplatkov   |interchange   feeľ   sú   pre   zmluvných   partnero\/   k   dispozícii   m   internetových   5tránkach

karto\/ýchasociäcííwww.mastercard.com_aww\^/.visaeuroDecom

4.20      Zmluvný  partner je  po\/inný  dodržiavať Produkto\/é  podmienky,  Pokyny  a  ustanovenia,  ktoré  mu  ukladá  dodatok,  prĺpadne  doplnenie  zmluvy,

alebo  sÚ  u\/edené  vo  formulári  zm\uvy  v  „Ďalšom  dojednanľ.  V  prípade.  že  zmluvný  partner  nebude  tieto  ustano\/enĹa  dodržĺavať,  môže  to

viesi. k \/ypovedaniu  zmluvy  medzi  bankou  a  zmlu\/ným  partnerom  a  prípadnému  \/ymáhaniu  \/zniknutých  škôd.
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5              PRljíMANIE  PIATOBNÝCH  KARIET PROSTREDNĺcTVOM  EFT/POS TeRMINÁLU

5.1 Zmluvný  partner,  ktorý je  na  základe  Dohody o  poskytnutí EFT/POS  terminálu  na  prijímanie  platobných  kariet vybavený bankou  na  prijímanie

platobných   kaíiet  EFT/POS  terminálom  alebo  ak  je  vybavený  EFT/POS  terminálom  iným   subjektom,  je  oprávnený  jeho  prostreclnícwom

príjímať  platby  platobnýmĺ  kartami  ako  úhradu  za  poskytnuté  plnenia.  Platbv  platobnými   kartami  VISA  Electron,  Maestro  za  poskytnuté

plnenia  možno  prijímat.  len  pomocou  EFT/POS  terminálu  riadnym  načítaním  Údajov  platobnej  karty  snímačom  magnetického  pľúžku  alebo
snímačom  čipu  EFT/  POS  terminálu  za  fyzickej  prítomnosti  držitel'a  platobnej  karty  a  za  predpokladu,  že  autorizácia  sa  wkonáva  „online"

spojením  terminálu   s  autorizačným  systémom   banky.  Zmluvný  partner  môže  vykonávať  tzv.  bezkontaktné  platby,  a  to  prostredníctvom
bezkcmtaktných  platobných  kariet  VISA  a  Ma5tercard,  ako  aj  mobilného  telefónu  s  technológiou  NFC  podporujúcou  Štandardy  Paypass  a

Paywave.  Bezkontaktné  platby  možno  vykonávať  na  EFT/POS termináloch,  ktoré  sú  vybavené  touto  te[hnológiou,  a  bezkontaktné  transakcíe

sa  vykonávajú  prĺložením  bezkontaktnej  platobnej  karty.  príp.  mobilného  telefónu  k bezkontaktnej  čítačke  EFT/POS terminálu.

5.2  Zmluvný   partner  je   povínný   vystavĺt'   držitel.om   F)latobných   kariet   za   poskytnuté   plnenia   účtenky   vytlačené   EFT/POS   terminá\om   a[ebo

pokladnic"  zmluvného  partnera.  Účtenka  riadne  podpísaná  držitel'om  platobnej  karty  alebo  potvrdená  zadaním  PIN  je  dokladom  o  vykonaní
príslušného  obchodu  a  o  uznaní  tohto  obchodu  držiteťom  platobnej  kartv  voči  zmluvnému  partnerovĺ.  Platobné  karty  použité  na  EFT/POS
terminálí  možno  verifikovat. aj  zadaním  PIN  kódu  držiteťom  platobnej.  karty.  Akékol'vek  následné  zmeny  Účtenky  (prepisovaníe,  dopisovanie  a

pod.)  majú  za  näsledok jej  ab5olútnu  nespôsobĺlosť slúžiť ako  taký  doklad. V  prípade,  Že  sa  tíansakcla  vykonáva  prostredníctvom  čipu,  obvykle
nĺe  je  nutný  podpĺs  Účtenky  (na   Účtenke  sa   nevytlačí  riadok  na  podpis).  V  niektorých   prípadoch  sa   na   Účtenke  vytlačí  tento  riadok,  v  tom

prípade  je  nutný  podpis  držitel'a  platobnej  karty.  V  žiadnom  prípacje  nie  je  povolené  vkladat.  Údaj.e  z  elektronických  platobných   kariet  VISA
Electron  a  Maestro  do  EFT/POS terminálu  manuálne  prostredníctvom  klávesníce terminálu  (tzv.  Key Entry transakcie).

5.3         Zmluvný   partner  je  oprávnený  v   prípade   chybného   zadania   PIN   umožnit.  držitel'ovi   tejto   platobnej   karty  ďalšie  opravné  zadanie.   Ak  anĺ

posledný  pokus  o  zadanie  PIN  nie je  akceptovaný  vydavate[om  platobnej  karty.  zmluvný  partner je  povinný  zrušiť započatú  tran5akciu,  vrátít'

platobnú  kartu jej  držitel'ovi  a  požiadat' ho o  iný spôsob  platby za  poskytnLité  plnenie  (inä  platobná  karta  alebo  hotovosť).

5.4         Zmluvný   partner  je   povinný   aj   v   prípade,   kedy   zadanie   PIN   prebehlo   Úspešne,   a`e   aj   napľiek  tomu   vydavateť   platobnej   kaľty   nepovolil

predmetnú  transakcíu,  zrušiť takú  transakciu.  V žiadnom  prípade  takú  transakciu  nie je  oprávnený  akÝmkol'vek  spô5obom  dcikončiť a  predložiť
banke  na  zúčtovanie.

5.5         Zmluvný  F]artner je  povĺnný  po5tupovať  podl'a  pokynov  zobrazených  ria  displejí  EFT/POS  terminálu  (napr.  kontaktovať  autorizačné  centrum,

zadržať platobnú  kartu atď.)

5.6         ZmliivnÝ  partner  môže  na  všetky  platby  vykonané  jednou  platobnou  kartou  na  jednom  EFT/POS  termináli  v jednom  momente  vy5taviť  len

jeden  preclajný  doklad  Jeden  nákup nemôže  byť rozdelený  na viacero transakcií (netýka  sa  CHIP/PIN  transakcĺí).

5.7         Ak  5a  platby  prijímajú  pomocou  EFT/POS  terminálu,  prenos  dät  z  prijatých  platieb  na  zúčtovanie  do  banky  sa  uskutočňuje  automatickv  po

Úspešnom  dokončení  transakcie.  Ak  sa  prenos  dát  nepodarí  riaclne  vykonať  a  zmluvný  partner  reklamuje  zúčtovanie  predmetnej  transakcie,

zmluvný  partner  je  na  zäklade  žiado5ti  banky  povinný  t)ez  zbytočného  odkladu,  najneskôr  však  do   5  bankových  dní  od  dátumu  doručenia

dožiadania.  odovzdat.  kópie  Účteniek  týkajúcĺch  sa  predmetnej  tran5akcie  riadne  vystavených  poďa  Pokynov.  V  prípade,  že  zmluvný  partner

využíva  elektronickú  archivácíu  Účteniek,  tak  v  prľpade  reklamácie  poskytne  zmluvný  partner  banke  elektronickú  verzíu  účtenky.  Elektronická

archivácia  Účteniek sa týka  len transakcií,  pri  ktorých je verifikácia  držitel'a  platobnej  karty wkonaná  na  základe  zadania  PIN.

5.8      Ak   zmluvný   partner   nepredložľ  vyžiadané   kópie   Účtenĺek   v   stanovenej   lehote   alebo   ak   sÚ   neúplné,   banka  je   oprávnená   neodkúpiť   a

zmluvnému  partnerovi  neuhradit' takéto  platby  platobnÝmi  kartamĺ.  Takéto  platby  budú  prijaté  len  na  inkaso  a  budú  zmluvnému  partnerovi
uhradené  až  po  uplynutí  ča5ovej  lehoty  určenej  na  otvorené  reklamačné  konanie,  najdlhšie  však  počas  stodevät.desiatich  kalendárnych  dní

odo  dňa  ich  doručenia.  Ak  banka  uhradí takúto  platbu  pred  uplynutím  vyššie  uvedenej  časovej  lehoty a  ak  nebude  inkaso  platby akceptované

vydavatel'om  platcibnej  karty.  banka je oprävnená  taktci  uhr3denú čiastku zúčtovať z  nasledujúcich  platieb  na ťarchu  zmluvného  partnera  bez

jeho   predchádzajúceho  súhlasu.  Ak  zmluvný  partner  nemá  žiadne  nasledujúce  platby,  je  povinný  na  dožiadanie  banky  uhradít.  príslušnú

pohl'adávku  na  Účet  banky  do  desiatich  kalendámych  dní.

5.9         V   prípade   vrátenia   peňazí  z   dôvodii   chybnej   tran5akcie   zo   strany  zmluvného   partnera  j.e   zmluvný   partner   povinný   požiadať  banku   o
vykonanĺe   storna  tejto  transakcie  bez  zbytočnéhc)  odkladii.  Vrätenie   peňazí  za  transakciu  vykonanú  platobnou  kaítou,  ktorá  je  z  dôvoclu

reklamácie   F]lnenia   dížitel.om   platobnej   karty   ná5ledne   rušená,   nesmie   zmluvný   partner   v   žiadnom   pÍípade   vykonať  v   hotovosti   aní

prevodom  na  účet.  Vráteníe  peňazí (kreditnú transakciu) je  potrebné  vykonať na  číslo  karty, z ktorej  bola zúčtovaná  pôvodnä  transakcia.

5.io      Ak  sa   platby  prijímajú   pomocou  EFT/POS  terminálu,  deň  doručenia   prijatých   platieb  na  zúčtovanie  znamená  deň   úspešného  vykonania

prenosu  clát z  EFT/POS termĺnálu  (Úspešné  vykonanie transakcie)  do  hostitel'ského  systému  bankv.

5.ii      Banka   pripĺše   zmluvnému   partnerovi   platby  z  platobných   kariet  na   Účet  vedený  v  banke   nasledujúci   bankový  deň   po  vykonaní  Úspešnej

tran5akcie.   V  prípade  vedenia  Účtu  v  inom  bankovom  ústave  budú  bezhotovostné  platby  z  platobných  kariet  odoslané  z  banky  nasledujúci

bankový  deň  po  Úspešnej  tran5akcie  do  clearĺngového  centra  Národnej  bankv  Slovenska.

PRIJĺMANIE PLAT0BNÝCH  KARIET PROSTREDNĺcTVOM  PIAT0BNEJ  BRÁNY (E-COMMERCE)

6              PRIJÍMANIE  PLAT0BNýcH  KARIET PROSTREDNĺcTVOM  PLAT0BNEJ  BRÁNY (E-COMMERCE)

6.1         Banka  zabezpečí  autorizácĺu  p(atieb  a  vykoná  pokus  o  autentifikáciu  platobnej  karty  prijatej  zmluvným  partnerom  od  držitel'ov  platobných

kariet ako  úhradu  za  poskytované  plnenia  podťa  týchto  Produktových  podmienok.

6.2         Zmluvný  partner je  povinný  overovať  podpis  prevádzkovatel'a  pri  všetkých  prichádzajúcích  správach.  Ak  zmluvný  partner  pri  prichácjzajúcej
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správe  s  odbornou  starostlivosťou  neoverí  podpis  Prevádzkovatel'a,  banka  nezodpovedá  za  škody  vznĺknuté  zmluvnému  partnerovi  z  akcií

vykonaných   na   základe   takej   5právy.   Žiacjnym   ustônovením   týchto   Produktových   podmienok   nie  je   dotknutá   úprava   vylúčenia   alebo

obmedzenia  zodpc)vednosti  banky  podľa  Všeobecných  obchodných  podmienok.

6.3         Zmluvný  partner  sa  zaväzuje,  že  pri  každejjednot(ivej  tran5akcii  bude  postupovať podl'a  stanovených  postupov a  praviďel,  ktoré  5Ú  dostupné

na  www stránkach  Prevádzkovateľa,  prípadne  podl'a  pokynov,  ktoré  zmluvný  partner do  Prevädzkovatel'a  ot)drží elektronickv  (e-mailom).

6.a         Podmienkou  uzavretia zmluvyje  účet slúžíaci  na vyúčtovanie  kartových  transakciízmluvného  partnera vedený v  banke.

6.5         Banka  môže  podmieniťuzavretie zmluvy zložením  zábezpeky v  banke vo  výške  stanovenej  bankou.

6.6      Banka  nezodpovedá  za  prípadné  poruchy  pri  wkonávaní platobných  tíansakcií,  ktoré  by  boli  spôsobené  nefunkčnost'ou  tých  využívaných  ča5tí

verejnej  dätovej  siete  internet,  ktoré  sÚ  mimo  jej  kontrolu,  banka  rovnako  nezodpovedá   za  kvalĺtu,  Úplnost.  a  vča5no5ť  dodávky  tovaru  a

služieb,  ktoré  sÚ  hradené  platbami  vykonanýmĺ  pomocou  služby  E-commerce  banky.  Banka  nene5ie  žiadnu  zodpovednosť za  akékol'vek  škody

vzniknuté   z  podvodných   konanĺ  zäkazníkov   zmluvného   partnera   alebo   v   prípade   podvodných   tľansakcíí  uskutočnených   prostredníctvom

internetu,  kedy  bola  spôsobená  škoda  na  strane zmluvného  partnera.

6.7         Vrätenie  peňazí  za  tran5akciu  vykonanú  p[atobnou  kartou,  ktorá  je  z  dôvodu  reklamäcíe  plnenia  držitel.om  platobnej  karty  ná5ledne  rušená,

nesmíe  zmluvný  partner  v  žĺadnom  prípade  vykonať  v  hotovosti  ani  prevodcm   peňazí  na  Účet.  Zm[uvný  partner  je  povinný  bezodkladne
vykonat' vrátenie  peňazí zo  zrušenej  transakcie  prostrednĺctvom  webového  rozhrania  (kredit  objednávky).  Zmluvný  partner  nesmie  oclmietnuť

Íeklamácĺu  z toho  dôvodu, že transakcia  bola vykonaná  platobnou  kartou.

6.8         V  prípade  vrátenia  peňazí zmluvným  partnerom  z  clôvodu  chybnej  transakcĺe je  zmluvný  partner  povinný  vykonať  storno  (akje  transakcia  len

autorizovanä)  alebo  kredit ot)jednávky  (ak  uŽ  pľebehlci  inkaso  peňazí)  bez  zbvtočného  odkladu.

6.9         Ak  sa  platby  prijímajú  prostrednĺctvom  internetovej  platobnej  t)rány  e-[ommerce,  píenos  dät  z  prijatých  platĺeb  na  zúčtovanĺe  do  banky  sa
uskutočňuje automaticky.

6.10      Ak sa  platby  prijĺmajú  pro5tredníctvom  ĺnternetovej  platobnej  brány e-commerce, deň  doručenia  prij.atých  platieb  na  zúčtovanie  znamená  deň

Úspešného   vykonania   prenosu   dát   z   platobnej   brány   clo   hostitel'ského   systému   banky.   Banka   pripíše   zmluvnému   partnerovi   platby   z

platobných  kôriet  na  Účet vedený v banke  nasledujúci  bankový deň  po vykonaní prenosu dát do  banky.

ČASŤ 111  -OSTATNÉ  USTANOVENIA

7               UCHOVÁVANIE  PREDAJNÝCH  DOKLADOV A ÚčTENIEK,  REKLAMÁCIE

7.i         Zmluvný   partner  je   povinný   uchovávat.   všetky   poclkladv   dokumentujúce   riadne   vykonanie   transakcie   počas   dvoch   rokov   od   wkonania

transakcie.  Zmluvný  partner  je  povinný  ponechat'  si  počas  najmenej  dvoch  rokov  od  času  vykonania  tíansakcie  kópie  všetkých  predajných

sumárnych  dokladov alebo  Účteniek, a  to aj  v  prípadE,  Že  originál  poskytne  na  vyžiadanie  tretĺm  stranám.

7.2         Ak   držitel'   platobnej   karty   namietne   nesprávnosť   čiastky   plnenia,   nesprávnosť   predajného   dokladu   alebo    inú   podstatnú    nesprávnosť

uskutočneného  obchodu  alebo  ak  banka  vyhoclnotĺ niektoré  transakcie  ako  rĺzikové, je  zmluvný  partner  povinný  na  dožiadanie  banky  odovzdať

banke  do  5  bankových  dní odo  dňa  doručenia  jej  dožiadania,  prípache  podl.a  termínu  určeného  bankou,  všetky  podklady  týkajúce  sa  takého

obchodu,  príp. transakcie.

7.3         Ak zmluvný  partner tieto  podklady  nepredložív 5tanovenej  lehote  alebo  ak  budú  tieto  podklady  neúplné  alebo v  prípade,  že  sa  banke  nepodarí

uspokojivo  objasniť  námietku  držitel'a  platobnej  karty  ani  na  základe  dokumentov jej  oc)ovzdaných  zmluvným  partnerom,  a  v  dôsledku  toho

vzniknú  problémy  s  ĺnkasom  čiastky  od  držitel'a  platobnej  karty,  je  banka  oprävnenä  započítat.  príslušnú  čiastku  ako  svoju  poMadávku  voči

zmluvnému  partnerovĺ  proti jeho  akejkol.vek  tran5akcli  vykonanej  platobnou  kartou,  ktorä  vznĺkla  po  uplatnení  námietky  držitel'om  platobnej

karty. V  takom  prípade je  banka  oprávnená  neuhradiť príslušnú transakciu  a  zmluvný  partner  sĺ  v  rämci  reklamačného  konania  musí záležitost'

s  kupujúcim -držitel'om  platobnej  karty -vybavit' iným  spôsobom.  K takému  postupu  nie je  nutný žiadny ďalšĺ súhlas zmluvného  partnera.

7.4         Ak  držitel.  platobnej  karty  reklamuje  tľansakciu  platobnou  kartou  na  úhradu  tovaru  zasielaného  poštou, je  obchodný  partner  povinný  zaslat.

tovar  takým  spôsobom,  aby  mohol jednoznačne  preukázať,  že  zásĺelka  bola  doručená  a  komu  (napr.  podpísanou  doručenkou).  Ak je  vopred

jasné,  že  dodacĺa  lehota  tovaru  bude  dlhšĺa  než  30  kalendárnych  c)ní  od  dátumu  transakcie  platobnou  kartou, je  obchodný  partner  povlnný

preukázatel'ne  oboznámiť  dížitel.a  platobnej  karty  s  dátumom  doručenia  tovaru  (t. j.  clátum  doručenia  tovaru  musí  byť  uvedený  v  zmliwe  o
zaslaní tovaru  alebo  v  pĺsomnej  korešpondencii).  Celková  dodacia  lehota  tovaru  nesmie  prekročiť  lehotu  120  kalendärnych  dní  od  dátumu

vykonania  transakcĺe  platobnou  kartou.  V  prípade,  že  obchoclný  pôrtner  neposkytne  dôkaz  o  riacĺnom  doručení objednaného  tovaru.  alebo  ak

bude  držiteť platobnej  karty  ľeklamovat.  poškodenĺe  zásielky  a  reklamácie  bude  v  rámci  pravidiel  kartových  spoločností vyrĺešená  v  prospech

držitel'a  platobnej  kartv, je  banka  oprávnenä  požadovať náhradu  škody oc!  obchodného  partnera.

7.5         Zmluvný   partner  je   povínný  vybavovať  sťažnosti,   reklamácie   a   iné   námietky  týkajúce   sa   ním   poskytnutých   plnení  priamo   s   držĺtel'mi

platobných  kariet.

7.6         Ak  je   zmluvnému   partnerovi   omylom   poukázaná   Úhrada,   ktorá   mu   nenäleží,   banka  je   opíávnená   taktci   uhradenú   čiastku   zúčtovat'   z

nasledujúcich   platieb  na  ťarchu  zmluvného  partnera   bez  jeho  predchädzajúceho  súhlasu.  Ak  zmluvný  partner  nemá  žiadne  nasledujúce

platby, je  povinný  na  dožiadanie  banky  uhradit'  prĺslušnú  pohl.adávku  na  účet  bankv  do  10  kalendárnych  clní od  takého  dožiadania.  Porušeníe
tohto  ustanovenia  môže  viest. k  ukončeníu  zmluvnéhc) vzťahu  zo  strany  banky.

Zmluvný  partrier je  povinný  po  prijatí  akéhokol'vek  písomného  alebo  iného  oznámenia  banky  o  po5kytnutých  plneniach,  resp.  o  vykonanom

zúčtovaní  týchto   plnení  vykonať  kontrolu   5právno5ti   všetkých   údajov.  Zmlwný   partner  je   povinný  pÍsomne   reklamovať  nezrovnalosti   v

zúčtovaní  plnenia  u  banky  bez  zbytočného  odkladu  po  Ích  zistení,  najneskôr  však  do  13  mesiacov  odo  dňa  vzniku  nezrovnalostl.  Deň  vzniku

nezrovnalosti  znamená  deň  spracc)vania  predmetnej  transakcie  v  banke.  Ak  zmluvný  partner  nereklamuje  nezrovnaĹostĺ  v  stanovenej  lehote,

mä  sa  za  to,  že  5  oznámenýmĺ  Údajmi  súhlasí.



SIJHRN  PožlADAvlel( KARTOVÝCH  SPOIOČNOSTí STANOvumcICH  BEZPEČN05TNÉ ZÁSADV PRI  SPRACOVANĺ lNFORMÁclĺ 0

DRŽITEĽOCH  PIAT0BNýcH  KARIET

Zhluvný  partner  je  povinný  dodržiavať  Payment  Card  lndustr\/  Data  Securw  Standards  (dälej   len  PCIDSS)  a  postupo\ĺať  v  súlade  s  ním

P+a\/idlá    a    povinno5ti    vyplývajúce   z   P[lDSS   vrátam   všetl(ých    aktuálnych    dokumentov    sÚ    k   dispozícii    na    intemetových    stránkach'

httos://\^M/w.ocisecurit\/standards.orq/ -origĺnálny text a  htto://www.Dcistandarcl cz/ -českÝ  preklad.

Zmluvný   partner   sa   za\täzuje   ĺmplementovať  opatrenú   na   zabľánenie   Úniku   alebo   zneužitiu   dát   o   zäkazníkoch   \/yplývajúclch   z   PCDSS,

p|ĺpaclne  \/ykonať nápra\/u  pri  tých  systémo\/ých  pr\/koch  a  postupoch,  ktoré  sú  v  rozpore  s  PCIDSS,  a  to  v lehote  dohodnutej  s  bankou.

Zmluvný  partner je  povinný  upovedomĺť  banku  o  všetký[h  poskyto\ĺateľcm  služieb,  s  ktorými  zdieľa  Údaje  o  držfteľoch  platobných  karľet  a

pTpaclne   däta   transakcií   (t.  j.   napr.   sprostredkovateľa   letecl(ých,   ubyto\/acích   a   ĺ.   rezer\/ácií,   poskyto\/ateľa   platobngj   brány,   spoločnosti
webhostingu,  sprostredko\/atera  \/emo5tných  programov,  Cau  centra  a  i)   Zmlu\/ný  partner je  povinný  zabezpečiť,  aby  poskytovatelú  služieb,

klorí  pre  zmluvného  partnera  spracová\/ajú,  ukladajú  alebo  prenášajú  dáta  o  držiteloch  kariet,  prípadne  däta  o  tíansakciách,  sÚ  v  súlade  s

Pcmss.

8.4      Zmluvný  partner  sa  zaväzuje  poskytnúť  banke  plnú  súčinnosť  prĺ  kontrole  plnenia  PCIDSS  podmienok,  a  to  u  zmluvného  partnera,  ako  aj  u

poskytovatel'a  služieb,  ktorý  pre  zmluvného  partnera  spracováva,  ukladá  alebo  prenáša  däta.  Zmluvný  paítner,  prípadne  poskytovate[  služby
na  vyžiadanĺe  preclloží posúdenie  súladu  s  podmienkami  PCIDSS,  a  to v  rozsahu  stanovenom  pravĺdlami  PCIDSS.  Zmluvný  partner  sa  zaväzuje

poskytnúť rovnakú  súčinnosť tĺež  prĺ  kontrolách  zo strany  kartových  asociácií.

8.5         Zmluvnému  partnerovi  nepatľĺ zo  strany  banky  náhrada  za  prípadné  náklady  spojené  s  plnením  povínno5tívyplývajúcich  z  pcIDSs  vľátane  ich

ĺmplementácie.

8.6         Ne5Úlad  s  pravidlami  pcIDSs  alebo  prípadná  nespolupráca  pri  kontrole  môžu  mať  za  následok  finančné  sankcie  zo  strany  kartových  asociácĺí

alebo ďalších  tretích  strán. Tieto  prípadné  sankcie je zmluvný  partner povinný  banke  uhradit. bez zbytočného  odkladu.

8.7         Zmluvný  partner je  banku  povĺnný  bezodkladne  informovat. o  zistenom  úniku  alebo  zneužití  dát  o  zákazníkoch  alebo  transakciách.  Banka  je

oprávnená  túto  informácíu  zdieľať s  kartovými  asociácíami,  štátnymi  orgánmí  a  relevantnýmí  tretímĺ  stranamí.  Zmluvný  paľtner  ručí v  plnom

rozsahu za  prípadné  škodv,  ktoré  utrpí bankči  alebo tretía  strana  v dôsledku  neskorého  nahlásenia  únĺku  dát.

8.8         Zmluvný  partnerje  povinný  uchovávať  čľsla  platobných  kariet  a  ďalšie  dáta  drži`el'ov  kariet  (t. j.  meno  držĺtel.a  platobnej  karty,  dátum  konca

platnosti  platobnej  kaľty)  podl'a  pravidiel  PCIDSS.

8.9         Ak  zmluvný  partner  uchováva  úplné  číslo  p`atobnej  karty  po  autorizácii  (napr.  kópie  Účteniek  pri  wbraných  typoch  obchodníkov,  objednávky

typu  Mail/Phone Order),  prípadne  5poločne  5 ďalšími  dätami  držitel.a  platobných  kariet,  musí tak robiť v súlade  s  nasledujúcĺmi  pravĺdlami:

a)  Zmluvný  partner  musí fyzicky zabezpečit. (zamknút)  všetky  papĺerové  a  elektronické  médĺä  ob5ahujúce  dáta  držitel'a  platobnej  karty tak, aby

nemohlo  na5tať ich  odcudzeníe  a  zneužitĺe.

b)  Zmluvný  partner  nesmie  zasielať  Úplné  číslo  platobnej  karty  technoló§iami  pre  zasielanie  koncových  spräv  používatel'om  (e-maĺ|  instant

mes5aging, chat)

c)  Zmluvný  partner  nesmie  vytvärať  v`astné  zoznamy  čísel  kariet  opi5ovanĺm   Údajov  z  platobných  kariet  alebo  Úcjajov  z  kópií  predajných

dok'adov.

d)  Zm[uvný  partner  musí  udržiavať  prísnu  kontrolu  vnútornej  i  externej  distribúcie  akéhokol'vek  druhu  médií,  ktoré  obsahujú  dáta  držiteťov

platobných  kariet.  Médiá je  potrebné  označiť ako  „dôverné"  a  v  prípade  nutnosti  ich  zasielať  bezpečným  kuriérom  alebo  Ínou  dodávkovou
metódou,  ktorá  môže  byt' w5ledovaná  (napr. doporučená  pošta).

e) Zmluvný  partner  je  povinný  udržíavať  prísnu   kontrolu   uchovávania  a   prí5tupncisti   zodpovedných   osôb   k  médiäm,   ktoré  obsahujú   dáta

držitel'ov  platobných  kariet.

f)  Zmluvný  partneí  je  povinný  zničíť  médiá  ob5ahujúce  dáta  držĺtel'ov  platobných  kariet  po  uplynutĺ  archivačnej  lehoty  takoii  metódou,  aby

däta  držiteľov  platobných  kariet  nemohli  byť rekonštruované  (5kartácia, spálenĺe),  a  viesť písomnú  evidencíu  archĺvácie  a  skartácĺe,

8.10      Zmluvný  partner  nesmíe  žiadnym  spôsobom  uchovávat. tzv.  citlivé  overovacíe  cláta  po  autorizácii.  a  to v  elektronickej,  papierovej  ani  hlasovej

podobe.  Citlivé  overovacie  dáta  sú;  dáta  z  magnetického  prúžku  alebo  čipu  karty,  kontrolný  overovací  kód  CVV2/CVC2  a  osobné  identifikačné
číslo  PIN.

8.1i      V  prípade,  že  porušením  týchto  ustanovení vznikne  banke  škoda  (napr. v  dôsledku  uplatnenia  sankcíí zo  stľany  kartových  asocĺácií,  NBS,  Úradu

na  ochranu  osobných  údajov), zmluvný  partner sa  zaväzuje  na  zäklade  pÍsomnej  výzvy  uhíadiť banke  túto  škodu.

8.12      Zmluvný  partner  sa  zaväzuje,  že  nebude  používat'  pôvodné  heslá  dodávatel'ov  svojich  aplikáciľ  v  žiadnej  sieti,  systéme  ani  používatel'skom

prostreclí.   ktoré   by   mohlo   obsahovať  dáta   držite[ov   platobných   kariet.   Každý   používateľ  systémov   zmluvného   partnera   mu5í   použľvat'
unĺkätne  používatel'ské  mer\o  a  hes[o.

čASŤ IV -OS0BITNÉ  DOJEDNANIA

9              0S0BITNÉ  DOJEDNANIA PRE „CASH ADVANCE" VÝPIATU  HOTOVOSTI  V P0BOČKÁCH  BANl(Y A TRANSAl(CIE TYPU  „QUASI  CASH"

(ZMENÁREŇ,  KAsĺNO,  STÁVKOVÁ  KAN[ELÁRIA)  REALIZOVANÉ  PLAT0BNOU  KARTOU

9.i         Zmlwný  partner,  ktorýje  opíávnený  držitel.om  platobný[h  kariet  poskytovať službu  „Quasi  cash"  (zmenáreň,  kasĺno,  stávková  kancelária) je

povinný postupovat. podl.a  Pokvnov a  na  predaj.ný doklad  /  účtenku  dokladujúcu  takúto transakciu  zapísať na  miesto  na  to  určené:

a)  štvorčíslie  vytlačené  nad  alebo  pocl  prvými  štyrmi  číslicami  čísla  platobnej  karty, tzv.  „BIN.', ak je  uvedené  na  karte,

b) meno  držĺtel'a  platobnej  karty (v prípade,  že  na  karte  nie je,  dopíše  sa  meno  predkladatel'a),

7



c)  čĺslo  a typ  kontrolovaného  identjfikačného  dokladu  (pas,  OP  a  pod.),

d)  krajinii  vydania  dokladu,

e) dokedy je  identĺfíkačný  doklad  platný.

10           0SOBITNÉ  DOJEDNANIA PRE WKONÁVANIE TRAN5AKcll. TVPU

„MAIL/PHONE  ORDER"

io.i      Zmluvný  partner,  ktorý je  oprävnený  vykonávať  transakcie  tvpu  Mail/  Phone  order,  musí  dodržiavať  záväzné  podmĺenky  uložené  bankou  v

„Ďalšom  dojednaní"  zmluvy  alebo v dodatku/doplnení zmluvy.

10.2      Zmluvný  partner  nieje oprávnený v  rámci  vykonávania  transakclí

„Mail/Phone  order"  používat' internetové  stránky.

10.3      Platobné  karty VISA  Electron  a  Maestľo  nie  sÚ  určené  na vykonávanie  transakcií typu  „Maíl/Phone  order"

11           0SOBITNÉ      DOJEDNANIA      PRE      VYKONÁVANIE      TRANSAl(Clĺ      NA      SAM00BSIUŽNÝCH      TERMINÁLOCH      (PARl(AUTOMATV,

TAN KAUTOMATY ATĎ.)

ii.i      Zmluvný  partner,  ktorýje  oprävnený  prijímat'  platobné  karty  na  samoobslužných  termináloch,  musí  dodržiavať  zäväzné  podmienkv  uložené

bankou  v  „Ďalšom  dojednaní"  zmliiw  alebc)  v  dodatku/  doplnení  zmluvy,  ktoré  sa  týkajú  najmä  pravidelnej  fyzickej  kontroly  zaríadení  a

zabezpečenĺa  kamerc)vých  záznamciv.

12           0SOBITNE DOJEI)NANIA PRE vyKONAVANIE TRANSAKcn Typu  cASH  BACK

iz.i      Zmluvný  partneľ,  ktorý  je  oprävnený  vykonávať  výplatu  hotovosti  prostíedníctvom  služby  Cash  back,  mu5í  dodržiavať  záväzné  podmĺenkv
uložené  bankou v  „Ďalšom  dojec)naíir`  zmluvy alebo v dodatku/doplnení zmluvy.

13           0SOBITNÉ  DOJEDNANIA PRE UBYTOVACIE SLUŽBV

i3.i      HoteLová rezeľvačná sLužba (Hotet Reservatlon servíce)

a)  Ak   zmluvný   partner  akceptuje   ako   garancĺu   za   hotelovú   rezerváciu   platobné   karty  VISA,   V15A   Electron.   Masterc:ard,   Maestro   (d'alej   len

platobné  karty), je  povinný  participovat' na  poskvtovaní služby „Hotel Reservation  Service".

b) Zmluvný  partner je  povinný  na  vykonanĺe  hotelovej  rezerväcie  získať od  držiteľa  platobnej  karty jeho  meno,  číslo  a  platnosť platobnej  karty,

trvalé   bydlisko,   telefónne   číslo.   dátum   prĺchodu,   dátum   oclchodu.   Zmluvný   partner   sa   zaväzuje,   že   pri   rezerväcii   ubytovania   nebude

požadovať CVV2/CVC2  kód.

c)  Zmluvný  partner je  povinný vyčíslíť cenu  rezervovaného  ubytovania a  stanovit. presný názov a  adresu  ubytovacieho  mĺesta.

d)  Zmluvný  partner  je  oprávnený  predložit.  na  zúčtovanie  dodatočné  alebo  upravené  poplatky  zahŕňajúce  len  dane,  poplatky  za  ubytovanľe,

jedlo  alebo  nápoje  (konzumácia  minibaru)  a  poplatok za  parkovanie,  pokial' držitel' platobnej  karty súhlasil  so  zodpovednost.ou  za  dodatočné
alebo  upravené  poplatky.

e) Dodatočné   alebo   upravené   poplatky   musia   bvť  zúčtované   na   vrub   účtu   držĺteíči   platobnej   karty   do   90   kalendärnych   dní  od   dátumu

prísliišnej  transakcie.

f)  Zmluvný  partner je  povinný  vyhotoviť  na  dodatočné  alebo  upravené  poplatky  predajný  doklad,  kde  na  mieste  na  podpls  držitel'a  platobnej

karty  uveclie  slová  „Signature  on  File"  (príp.  „S.O.F "),  a  kópiu  poslať držĺtel'ovi  platobnej  karty na  adresu  uvedenú  na  hotelovom  účte  alebo v

obchodnej  knihe.

g)  Zmluvný  partner  beríe  na  vedomie,  že  transakcia  „Signature  on  File" je  zmluvným  partnerom  vykonanä jedno5tranne,  bez  preukázateľného
súhlasu  držitel'a  platobnej  karty  a  banka  za  takúto  transakciu  neručí a  prijme ju  len  na  inkaso.  Ak  držitel'  platobnej  karty  takúto  transakcíu

odmietne  uznat'  a  uhradiť,  nie  je  banka  povínná  oc)kúpit'  takúto  pohl'adávku  od  zmluvnéhc)  partnera,  a  ak  už  bola  uhradená  zmluvnému

partnerovi,   banka   je   oprávnená   príslušnú   čĺastku   zrazit`   vo   výške,   v   ktorej   bola   uhradená,   bez   predchádzajúceho   súhlasu   zmluvného

partnera,  a  to  z  akýchkol'vek  platieb,  ktoré  prijme  v  jeho  pro5pech  (platíeb  nasledujúcich  po  dni,  kedy  sa  dozvedela  o  neuznaní  transakcie
držitel'om  platot)nej  kaľty).

h) Zmluvný  partner je  povinný  ĺnformovat.  držĺtel.a  platobnej  karty  o  tom,  že  ak  nebude  hotelová  rezervácia  vopred  riadne  zrušená  alebo  ak

nenastane  registräcia  do  termínu  „Che[k-out  tíme"  v  deň  nasledujúcĺ  po  dni  plánovanéhc)  príchodu,  bude  na  ťarchu  držitel'a  platobnej  karty

zúčtovaná  čiastka  vo  výške  ceny ubytovania  za jednu  noc.

i)  Zmluvný   partner  je   povínný   poskytnút'  rezervačný   kód   a   iipozorniť  držitel.a   platobnej   kartv,   aby   ho   starostlivo   uschoval   pre   prípadnú

reklamáciu.

j)  Zmluvný  partner je  povinný  Ústne,  príp.  na  požiadaníe  písomne  potvrdíť držitel'ovi  platobnej  karty  správnosť mena  držitel'a, čĺsla  a  platnosti

platobnej   karty,   rezervačného   kódu,   presnej   adresy   ubytovacíeho   miesta,   opisu   poskvtovaných   služieb   na   základe   objednávky   držitel'a

platobnej  karty a  akýchkol'vek dälších  iníormácií týkajúcich  sa  hotelovej  rezervácie.

k)  Zmluvný  partner  je  povimý  akceptovať  akékol'vek  zrušenie  hotelovej  rezervácie  uskutočnené  pred  termínom  uvedeným  v  pravidlách  pre

zrušenie  hotelovej  rezervácie.

1)  Zmluvný  partner  nie je  oprävnený požadovať oznámenie  o  zrušení hotelovej  rezervácie skôr  než  72  hodín  pred  dňom  plánovaného  príchodu.

m) Ak je  hotelová  rezewäcia vykonaná  počas  72  hodín  pred  dňom  plánovaného  príchodu,  zmluvný  partner  nie je  oprávnený  stanovíť konečný
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termín   pre   zrušenie  hotelovej   rezerväcie   skôr   než  o   18.00   hodĺne   mĺestneho   času  v  deň   príchodu  alebo  v  deň,  na   ktorý  je  vykonaná

zäväzná  rezervácia.

n) Ak   zmluvný   partner   požaduje   zrušenie   hotElovej   rezewäcie   pred   18.   hodinou   miestneho  času   v   deň,   na   ktorý  je  vykonanä   záväzná

rezervácia,  je  povinný  zaslať  držitel'ovĺ  platobnej  karty  pravicllá  pre  zÍušenie  hotelovej   rezervácie  vrátane  dátumu  a   času,  kedy  zanikne

právo  na  zrušenie.

o) V  prípade  riadneho  zrušenia  hotelovej  rezervácie je  zmluvný  partner  povinný  poskytnút' stornovací kód  a  upozornit' držitel'a  platobnej  karty,

aby  ho  starostlivo  u5choval  pre  prípadnú  reklamáciu.

p) Zmluvný   partr\eí  je   povinný   Ústne,   príp    na   požiadanie   písomne   potvrdiť   držitel'ovi   platobnej   karty   5právnosť   mena   držĺtel'a,   čísla   a

platnosti  platobnej  karty,  stomovacieho  kódu  a akýchkcwek ďalších  informácíí týkajúcich  5a  hotelovej  rezervácie.

q)  Ak  držitel'  ptatobnej.  karty  nevyužije  alebo  nezrušĺ  hotelovú  rezerváciu  do  vopred  určeného  termínu.  je  zmluvný  partner  povinný  držat.
rezervované  izby k dĺspozícli  cjo termínu

n[heck-out  time"  nasledujúceho  dňa.  Potom je  zmluvný  partner oprávnený  vystaviť predajný  doklad  na  čiastku  zodpovedajúcu  ubytovaniu
ria  jednu  noc  vrátane  aplikovatel'nej  dane.  Predajný  doklad  musí  obsahovat.  meno  držitel'a,  číslo  a  platnosť  platobnej  kaľty  a  na  mieste

určenom   na   podpis   držiteľa   platobnej   karty   slovä   „No-Show"   (na   predajný   doklad   nesmie   zmluvný   partner   uviesť   CVV2/CVC2   kód).

Zmluvný  partner je  povinný vykonať autorizáciu  čĺastky a  predložit' predajný doklad  na  zúčtovanĺe  podl.a  Produktových  podmienok.

ľ) Zm\uvný   paítner   berie   na   vedomie,   že   transakcia   „No-Show"  je   zmluvným   partnerom   vykonaná  jednostranne,   bez   preukázatel'ného

5úhlasu   držitel'a   platobnej   karty  a   banka   za   takúto   transakcíu   neručí  a   prijme  ju   len   na   inkaso.  Ak   držíter  platobnej   karty  transakciu

odmietne  uznať  a  uhradit.,  nie je  banka  povinná  túto  tran5akciu  zúčtovať.  Ak  banka  uhradí takúto  transakciu, je  oprávnená  takto  uhraclenú

čiastku  zúčtovať z  nasledujúcich  p(atieb  na  t'archu  zmluvného  paítnera  bez jeho  predchádzajúceho  súhlasu,  a  to  z  akýchkoťvek  transakcií,

ktoré  prijme v jeho  prospech  (transakcie  na5ledujú[e  po  dni,  kedy sa  dozvedela  c)  neuznaní transakcie  držĺtel'om  platobnej  kartv).

s)  Ak   potvídené   ubytovanie   nie  je   k   dispozícii,  je   zmluvný   partner   povinný   poskytnúť  držítel.ovi   p\atobnej   karty   bezplatne   porovnatel.né

ubytovanie   na  jednu   noc  v   ĺnom   ubytovacom   zariadení,  ak  5a  vyžacluje,   3-minútový  telefonický   hovor.  zaslanie  spräw  a  dopravu  do

náhraclného  ubytovacieho zariadenia.

13.2      Platba vopľed (Prioritv check-out service)
a)     Zmluvr`ý  partner je  oprávnený  poskytovať službu  „Priority  Check-out 5ervice"  len  na  základe výslovnej  dohody  s  bankoii.

b) Ak  držitel`  platobnej  kartv  požiada  o  túto  službu,  je  zmluvný  partner  povimý  ako   Úhradu  za   poskytnutý  tovar  a   služby  prijímať  všetky

platobné karty

c)  Zmluvný  partner je  povinný:

1.  Požiadať  clržítel'a  platc)bnej  karty,  aby  vyplnil,  podpísal  a  vrátil  zmluvnému  partnerovi  Príority  Check-out  zmluvu,  ktorá  musí  obsahovat.
na5ledujúce  údaje:
•Úcjaje  vyrazené  na  platobnej  karte  (t. j.  meno  držĺtel'a, číslo a  platnosť platobnej  kar{y).
•näzov ubytovacieho miesta,
•mesto  a  štát,  kde  sa  ubytovacie  miesto  nachädzat

•čiastku transakďe s  uvedením  meny,
•dátum  transakcĺe,

•opis  tovaru  a  služieb  (nepovinné),

•miesto  na  podpi5 cjržitel'a  platobnej  karty,

•miesto  na  dátum check-in date,
•miesto  na  dätum check-out date,
•miesto  na  číslo  izby,

•miesto  na  podpis zmluvného  partnera.

•dátum  a  čiastku  autorizácĺe  a  autorizačný  kód  (ak bol  pridelený),

•uviest' svoju  poštovú  adresu,  na  ktorú  mu  zmluvný  partner  zašle  kópiu  hotelového  Účtu.

2.  Vyhotoviť  predajný  doklad.   ktorý  musí  zahŕňať  celkovú   čiastku   na   Úhrac)u  a   slová   „Príoíitv  Check-out"   na   mie5te   určenom   na   podpĺs
držjtel'a  platobnej  karty.

3.  Skontrolovat.  wplnenú  Priority  Check-out  zmluvu  a  ui5tiť  sa,  že  číslo  platobnej  karty  je  totožné  s  číslom  platobnej  karty  na  predajnom
doklade.

4.  V   súlade   s   Produktovými   podmienkamí   a   Pokynmĺ   pre   obchodníkov   prijímajúcĺch   platby   prostredníctvom   platobných   kariet  vykonať
autorizäciu čiastky a  predložlť predajný doklad  na  zúčtovanie.

d)  Na  žiadosť  držítel'a  platobnej  karty  je  zmluvný  partner  povinný  poskytnúť  kópiu  predajného  dokladu,  účet  Íozpísaný  podl'a  jednotlivých

položiek  a  podpĺsanú  Prĺority  Check-out  zmluvu.  a  to  bud. na  mieste,  alebo  poštou  do  3  bankových  c)ní  po  dni  odchodu  držitel'a  platobnej
karty.

e) Zmluvný   paľtner  je   povinný   uchovávat.  Účet   rozpísaný   podľa  jednotlivých   položlek   a   podpísanú   Priority   Check-out  zmluvu   najmenej   6

mesiacov  po  dátume  transakcie.

f)  Zmluvný  partner je  oprävnený  predložít.  na  zúčtovanie  dodatočné  alebo  upravené  poplatky  zahŕňajú[e  len  dane,  poplatky  za  ubytovanie,

jedlo  alebo  nápoje  (konzumácí6  minibaru)  a  poplatok  za  parkovanie,  pokíal' držitel' platobnej  karty  5Úhlasil  so  zodpovednostbu  za  dodatočné
alebo  upravené  poplatky`

g)  Dodatc)čné   alebo   upravené   poplatky   musia   byť  zúčtované   na   vrub   Účtu   držitel'a   platobnej   karty  do   90   kalendámych   dní  od   dátumu

príslušnej  transakcie

h) Zmluvný  partner je  povinný  vyhotoviť  na  doclatočné  alebc)  upravené  poplatky  predajný  doklad,  kcle  na  mĺeste  na  podpis  držĺtel.a  platobnej

karty  uvedie  slová  „Sígnature  on  Fľleu  (príp.  „S.0.F."), a  kópiu  poslat. držiteľovi  platobnej  karty  na  adresu  uvecĺenú  na  hotelovom  účte  alebo v

obchodnej  knĺhe.

9



i)  Zmluvný  partner  berie  na  vedomĺe.  že  transakcia  „Signature  On  File" je  zmluvným  partneľom  vykonaná jednostranne,  bez  preukäzatel'ného

súhlasu  dľžitel'a  platobnej  karty  a  banka  za  takúto  tíansakcíu  neručí a  prijme  ju  len  na  Ínkaso.  Ak  dľžitel'  platobnej  karty  takúto  transakciu

odmietne  uznať  a  uhradit.,  nie  je  banka  povĺnná  odkúpit'  takúto  pohl'adávku  od  zmluvného  partnera,  a  ak  iiž  bola  uhľadená  zmluvnému

partnerovi,   banka   je   oprávnená   príslušnú   čiastku   zraziť   vo   výške,   v   ktcyrej   bola   uhradená,   bez   pľedchádzajúceho   súhlasu   zmluvného

partnera,  a  to  z  akýchkoťvek  platĺeb,  ktoré  prijme  v jehc)  prospech  (platieb  nasledujúcich  po  dni,  kedy  sa  dozvedela  o  neuznaní tľansakcie
držĺtel'om  p(atobnej  karty).

14           0S0BITNÉ  DOJEDNANIA PRE  POŽIČOVNE VOZIDIEl

i4.i      Zmluvný   partner  je   povinný  získat'  od  držiteťa   platobnej   karty  VISA,  VISA   Electíon,  Maestro   (ďalej   len   platobné   karty)  jeho   meno,  číslo  a

platnosť platobnej  karty, trvalé  bydlisko  a  telefónne číslo.

14.2      Zmluvný  partner  môže  vykonat' odhad  čiastky transakcie  na  Účely  predautorizácie  platobnej transakcie  na  základe  na5ledujúcich  Údajov:

a)  dížky výpožičnej  dobv  udanej  držitel'om  platobnej  karty,

b) výpožĺčnej  sadzby.

c)  aplĺkovateľnej  dane,

d)  sadzby za  najazdený  kilometer a  predpoklac)anej  prejdenej  vzdĺalenosti.

Čiastka  transakcie  predbežne  vypočítaná  zmluvným  partnerom  nesmie  zahŕňat.  náklady  pokrývajúce  potenciálnu  dopravnú  nehodu  alebo

čiastku  spoluúčasti  na  poistnom  plnení.

1a.3      Zmlwný  partner  je  oprávnený  predložit'  banke  na  zúčtovanie  dodatočné  alebo  upravené  poplatky  zahŕňajúce  len  dane,  pohonné  hmoty,

poistenie,  požičovné,  poškodenie  vypožĺčaného  vozidla,  pokutv  za  nesprávne  parkovaníe  a  iné  dopravné  prie5tupkv,  pokial.  držitel.  platobnej
karty 5Úhlasil so  zodpoveclnosťou  za  dodatočné  alebo  upravené  poplatky.

14.a      Dodatočné  alebo  upravené  poplatky  musia  byť zúčtované  na  vrub  účtu  držĺtel'a  platobnej  karty  do  30  kalendárnych  dní od  dátumu  príslušnej

transakcíe.

ia.5      V  pÍípade  zaúčtovania  Úhrady  pokuty  za   ne5právne  parkovanie  alebo  dopravný  priestupok  je  zmluvný  partner   povinný  poskytnúť  banke

dokumentäciu   od   prí5lušného   štátneho  orgänu   vrátane   registračného   čísla   vypožĺčaného   vozidla,   času   a   miesta   priestupku,   porušeného

zákona  a  člastky  pokiitv v  miestnej  mene.

14.6      V  prípade zaúčtovania  úhradv  poškodenia  vozic)la je zmluvný paľtneí  pc)vinný  poskytnúť banke  všetky  nasledujúce  dokumenty'

a)  kópiu  zmlwy  o vypožičaní vozidla,

b) odhäd  nákladov  na  opravu  poškoc)enia  vozic)la  uskutočnený  autorizovaným  servísným  zariadením,  ktoré je  oficiálne  oprávnené  vykonávat.

opravy v  krajine,  kde  má  sídlo  zmluvný  partner,

c)  správii  Štátneho orgánu  o  dopravnej  nehode  (ak je  k dĺspozícĺi),

d)  dokument  preukazujúcĺ  súhlas  držitel'a  platobnej  karty  s  Úhradou  náklac)ov  za  opravu  poškocjeného vozid`a jeho  platobnou  kartou,

e) akýko[vek d'alší vhodný dokument, ktorý  preukazuje  zodpoveclno5t. držitel'a  platobnej  karty.

f)  kópíu  poistnej  zmluvy  zmluvného  partnera,  pokial.  zmluvný  partner  požaduje,  aby  dížitel'  platobnej  karty  uhradil  čiastku  spoluúčastĺ  na

poistnom  plnení.

14.7      Zmluvný   partner  je   povinný   na   doc)atočné   poplatky   (napr.   za   parkovanie,   ktoré   neboli   zahrnuté   v   pôvodnej   faktúre   /   vyúčtovaní)   alet)o

upravené   poplatky   (napr.   na   faktúre   bola   zaúčtovaná   spotreba   benzínu,   ktorá   by   bola   vyššia  vo  finálnom   vyúčtovaní)   vyhotoviť  predajný

doklad,  kde  na  mieste  na  podpis  držite['a  platobnej  karty  uvedie  slová  „Signature  on  Fĺle"  (príp.  „S.0.F.").  a  kópiu   poslať  držitel'ovi   platobnej

karty  na  adresu  uvedenú  v  nájomnej  zmluve  alebo v obchodnej  knihe,

i4.8      Zmluvný  partner  berie  na  vedomie,  že  transakcia  „Signature  On  File"  je  zmluvným  partnerom  vykonaná  jednostranne,  bez  preukäzateľnéhci

súhlasu   držitel'a   platobnej   karty  a   banka   za   takúto   transakciu   nezodpovedá   a   prijme  ju   len   na   inkaso.  Ak  držitel.  platobnej   karty  takúto

transakciu  odmíetne  uznat'  a  uhradíť,  resp.  ak j.u  bude  reklamovat',  nie je  banka  povinná  zaúčtovať  takúto  transakciu,  a  ak  už  bola  uhradená

zmluvnému    partnerovĺ,   banka   je   oprávnená   príslušnú   čiastku   zraziť   vo   výške,   v   ktorej    bola   iihradená,   bez   predchädzajúceho   súhlasu

zmluvného  partnera,  a  to  z  akýchkoľvek  platiet),  ktoré  prijme  v  jeho  prospech   (platieb  nasledujúcĺch  po  dní,  kedy  sa  dozvedela  o  neuznaní

transakcie držiteíom  platobnej  karty),  príp. je oprávnená  požadovať od  zmlwného partnera jej  vrätenie.

14.9      Zmluvný   partner   berie   na   vedomie,   že   nesmle   požadovat.  platbu   vopred   („Advance   oeposĺt'`)   ako   záruku   na   poškodenie   vozidla.   Takáto

transakcia  nebude  platnä  ani  v  prípade,  že  t)ude  potvrdená  PIN  alebo  podpjsom  držitel.a  platobnej  karty. Ak  bude  takäto transakcia  zúčtovaná  a

držitel' platobnej  kartv takúto transakciu  odmietne  uznať a  uhradíť,  resp. ju  bude  reklamovat.,  nie je  banka  povínná  zaúčtovať takúto transakciu,

a   ak   už   bola   uhradená   zmluvnému    partnerovi,   banka   je   oprávnená    príslušnú   čiastku   zraziť   vo   výške,   v    ktorej    bola    uhradená,   bez

predcháclzajúceho  súhla5u  zmluvného  partnera,  a  to  z akýchkol'vek  platieb,  ktoré  prijme  v jeho  prospech  (platieb  nasledujúcich  po  c)nĺ,  kedy 5a
dozvedela  o  nei/znaní transakcĺe  držitel'om  platobnej  karty),  príp. je  oprävnená  požadovat' od  zm(uvného  partnera jej  vrátenie.

15           0S0BITNÉ  00JEl)NANIA  PRE  E-COMMERCE

0bmedzenie dostupnosti all(ohoLickýcli nápojov osot)ám mladším ako 18 rokov

i5.i     Zmluvný  partner  sa  zaväzuje  ku  dňu  začĺatku  prijímania  platobných  kariet  upraviť  svoje  ob[hc)c)né  podmienky  v  tom  zmysle,  že  pri  predaji

alkoholických  nápojov  nebudú  kúpne  zmluvy  uzatvárané  s  osobamĺ  mladšími  ako  18  rokov  a  pred  odovzdaním  predmetu  kúF)y  bude  zisťc)vať

(napr.  prostredníctvom   pracovníkov  zásielkovej  služby)  dátum   narodenia   kiipujúceho   (resp.  osoby  preberajúcej  zásĺelki/).  Ak  takto   nebude

preukázaný  dostatočný vek  kupujúceho,  bude  sa  kúpna  zmluva  považovať za  zrušenú  a  tovar  sa  vrátí  zmluvnému  partnerovi.
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15.2 ZmluvnY partner je povinnY banke na po2iadanie preukazat, e pri danej transakcii bola vykonan5 kontrola veku klienta. Tao skutodnost 
zmluvnY partner preukke predloienim koala odovzdavacieho protokolu (dordenky), na ktorej bude yyznaeenY vek preberajtkej osoby a 
oznaeenie identifikadneho dokladu, na ktoreho zaklade bola vykonana kontrola veku. 

15.3 ZmluvnY partner sa zavazuje, 2e v pripade objedn5vok na zasielanie alkoholickYch napojoy mimo Ozemia eskej republiky bude overovat, 
je dovoz alkoholickYch napojav v zamOtanYch destinaciach povolenY, pripadnY zakaz bude regpektovaf a pripadne objedn5yky do tychto 
kern( bude odmietat V tomto zmysle upravi svoje obchodne podmienky ku dnu zatiatku prijimania platobnYch kariet. 

15.4 ZmluvnY partner sa zavkuje viditerne umiestnif na internetovYch strankach svojho obchodu upozornenie. e predaj alkoholickYch napojoy 
osobam mladgim aka 18 rokov je zakkany. 

15.5 ZmluvnY partner berie na vedomie, e v pripade poruknia zakazu predaja alkoholickych napojoy osobarn mladgm ako 18 rokov, pap. do 
krajin, kde je predaj alkoholickych napojov zakkany, vystavuje banku riziku sankcii zo strany kartovYch asociacii. V pripade, e banka bude 
povinna zaplatif sankciu z tYchto dovodov, zmluvny partner sa zavkuje bezodkladne uhradit takto sposoben0 'kodu banke. 

eAsf v — zAvER 

16 	ZANIK ZNILUVY 
16.1 	Zmluva sa dojednava na dobu neurdit0. Ktorakorvek zo zmluvnYch stran mole ttito zmluvu yypovedat, a to aj bez udania dovodu. 
VYpovedna lehota pre vYpoved podanti zmluvnYm partnerom je tri mesiace. VYpovedna lehata pre vypoved' zo strany banky je tri mesiace. 
VYpoved' musi byt pisomna, pram yYpovedna lehota zadina plynOt v prvY den mesiaca nasledujOceho pa mesiaci, v ktoram bola yYpoved 
dordena druhej zmluvnej strane dopordenou pokovou zasielkou. VYpoved sa povaiuje za dorden0 3. bankovY den pa jej odoslani na 
adresu prishAnej zmluvnej strany. Vktky ustanovenia tYchto ProduktovYch podmienok sCi Oeinne a pre zmluvne strany zavkne podas celeho 
priebehu yYpovednej lehoty. ZmluvnY partner je a2 do dna nastedujOceho pa skodeni platnosti zmluvy povinny akceptovat predloiene 
platobne karty v sulade s tYmito ProduktovYmi podmienkami. 

16.2 Banka je opravnena s okam2itou Geinnosfou odstOpie od zmluvy, ak zo strany zmluvneho partnera zisti hrube poruknie zmluvy, a to najrna: 

a) ak banka dostane stainost dr2iteCa platobnej karty, e zmluvnY partner pri diastkach pod ur.ditO hranicu odmieta prijaf platobnO kartu, 

b) ak zmluvnY partner nedodriiava stanovene lehoty a postupy, 

c) ak sa vyskytujO opakovane opravnene reklam5cie vodi zmluvnernu partnerovi zo strany dditerov alebo yydavateCov platobnYch kariet 
alebo zo strany kartovYch asociacii; od zmluvy mono tie 2 okam2ite odstOpit na pokyn prislugnej kartovej asociacie, 

d) u zmluvneho partnera nebola pdas predchadzajtkich 3 mesiacov vykonana iiadna transakcia prostrednictvom platobnej karty, 

e) na strane zmluvneho partnera nastan0 skutoenosti, ktore ma2u mat' vplyv na pinenie akehokorvek zavazku zmluvneho partnera vodi 
banke z akYchkorvek zmluvnYch vzfahov, uzavretYch medzi zmluvnYm partnerom a bankou, d'alej ten „zavazok", (napr. navrh na 
vyhlasenie konkurzu, navrh na zat'atie rekrukturalizacie, navrh na zadatie exekdneho konania, vstup do likvidacie, zadatie trestneho 
stihania a pod.) a/alebo dajde zo strany Klienta k nepineniu a/alebo k omgkaniu s pinenim zavazku. 

16.3 Banka je opravnena s okam2'itou Odinnostou odstOpit od zmluvy v pripade, ie zmluvny' partner prestane sp(haf podmienky kladene na 
zmluvnYch partnerov kartovYmi asociaciami alebo bezpeenostnYmi kriteriami banky, napr. z dovodu obsadenia svojichtatutarnych organov 
alebo z1o2enim spolodnikov atcf., zmluvna strana berie na vedomie, 2e banka je opravnena odstOpit od tejto zmluvy podfa prisltAnYch 
ustanoveni VkobecnYch obchodnYch podmienok. 

16.4 Banka je d'alej opravnena odstupit od zmluvy s okarniitou dinnostou bez udania dovodu v lehote do troch mesiacov od uzavretia zmluvy. 

16.5 Pri zaniku zmluvy je zmluvny partner povinny banke bez zbytdneho odkladu vratif yktky dokumenty, tladoviny, propagaEne materialy a 
vgetky poZlean6 alebo prenajaté zariadenia na prijimanie platobncich kariet. 

17 	ZAVERENE USTANOVENIA 

17.1 Tieto Produktove podmienky sU platne ad 20. aprila 2022. 
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