
  
 

Strana 1 of 13  Verzia 3.0 – 150326 

 

Borgun | Ármúli 30 | 108 Reykjavík | Island | +354 560 1699 | www.borgun.com 

 

 
 
  
 

Obchodné podmienky 
Zmluvy o prijímaní platobných kariet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Strana 2 of 13  Verzia  3.0 – 150326 

 

Borgun | Ármúli 30 | 108 Reykjavík | Island | +354 560 1699 | www.borgun.com 

Obsah 
 

1.Definície ............................................................................................................................................................................. 3 
Príjemca ........................................................................................................................................................................... 3 
Služby Príjemcu ................................................................................................................................................................ 3 
Ohrozenie údajov o účte .................................................................................................................................................. 3 
Bankový deň ..................................................................................................................................................................... 3 
Karta ................................................................................................................................................................................. 3 
Číslo kartového účtu ........................................................................................................................................................ 3 
Držiteľ karty ...................................................................................................................................................................... 3 
Metóda overenia držiteľa karty (CVM) ............................................................................................................................. 3 
Bez prítomnosti karty ....................................................................................................................................................... 3 
Vydavateľ kariet ............................................................................................................................................................... 3 
Kartové systémy ............................................................................................................................................................... 3 
Znaky kartových systémov ............................................................................................................................................... 4 
Spätné zúčtovanie ............................................................................................................................................................ 4 
Poplatok za spätné zúčtovanie ......................................................................................................................................... 4 
Odpočet............................................................................................................................................................................ 4 
Obchodné označenie (DBA názov) ................................................................................................................................... 4 
Nadmerná aktivita ............................................................................................................................................................ 4 
Poplatky ........................................................................................................................................................................... 4 
Účet Refundácií hazardu .................................................................................................................................................. 4 
Brána ................................................................................................................................................................................ 4 
Nezávislý obchodný zástupca (“ISO”) ............................................................................................................................... 4 
Výmenný poplatok ........................................................................................................................................................... 4 
Zmluva o prijímaní platobných kariet ............................................................................................................................... 4 
Obchodník ........................................................................................................................................................................ 4 
Kód kategórie obchodníka (MCC) ..................................................................................................................................... 4 
Transakcie na základe elektornickej/ telefonickej objednávky (MO / TO) ....................................................................... 4 
Získanie prostriedkov / Výherná platba ........................................................................................................................... 4 
Štandardy PCI / DSS .......................................................................................................................................................... 4 
Spracovateľ ...................................................................................................................................................................... 4 
Služba rýchlej platby (QPS) ............................................................................................................................................... 5 
Refundácia ....................................................................................................................................................................... 5 
Príslušná daň .................................................................................................................................................................... 5 
Pohyblivá rezerva ............................................................................................................................................................. 5 
Poplatky kartových systémov ........................................................................................................................................... 5 
Servisné poplatky ............................................................................................................................................................. 5 
Poskytovateľ služieb (SP) .................................................................................................................................................. 5 
Zápočet ............................................................................................................................................................................ 5 
Zúčtovacia mena .............................................................................................................................................................. 5 
Dátum vysporiadania ....................................................................................................................................................... 5 
Hodnota vysporiadania .................................................................................................................................................... 5 
Sadzobník ......................................................................................................................................................................... 5 
Transakcia ........................................................................................................................................................................ 5 
Poplatok za spracovanie transakcie ................................................................................................................................. 5 
Potvrdenie o transakcii .................................................................................................................................................... 5 
Hodnota transakcie .......................................................................................................................................................... 5 
Externý spracovateľ (TPP) ................................................................................................................................................ 5 

2. Mlčanlivosť, Informácie o účte a zabezpečenie informácií o transakciách ....................................................................... 5 
3. Prijímanie kariet - Štandardy kartových systémov ............................................................................................................ 6 
4. Autorizácia Transakcií ....................................................................................................................................................... 6 
5. Transakcie a podania ......................................................................................................................................................... 7 
6. Proces vysporiadania ........................................................................................................................................................ 8 
7. Odpočty a zápočty ............................................................................................................................................................. 9 
8. Uchovávanie a získavanie záznamov ................................................................................................................................. 9 



 

Strana 3 of 13  Verzia  3.0 – 150326 

 

Borgun | Ármúli 30 | 108 Reykjavík | Island | +354 560 1699 | www.borgun.com 

9. Spätné zúčtovanie ............................................................................................................................................................. 9 
10. Použitie Značky kartového systému a člena .................................................................................................................. 10 
11. Zodpovednosť ............................................................................................................................................................... 10 
12. Postúpenie .................................................................................................................................................................... 10 
13. Trvanie a ukončenie zmluvy .......................................................................................................................................... 10 
14. Dodatky ......................................................................................................................................................................... 11 
15. Vyššia moc ..................................................................................................................................................................... 11 
16. Ostatné ustanovenia ..................................................................................................................................................... 12 
17. Internetová stránka Obchodníka ................................................................................................................................... 12 
18. Osobitné požiadavky pre Kasína / Obchodníkov v oblasti hazardu ............................................................................... 12 

Tieto Obchodné podmienky platia na vzťah medzi 
spoločnosťou Borgun hf. (ďalej len ako "Príjemca") a 
Obchodníkom predávajúcim tovar a/alebo služby, ktorý 
je oprávnený umožniť svojim zákazníkom nákup 
prostredníctvom platobných kariet, (ďalej len ako 
"Obchodník"), 
 
pričom : 
 
– Príjemca, ako Člen kartového systému ("Člen 

kartového systému), má licenciu na prijímanie 
transakcií Obchodníka a k ich spracovaniu na účely 
zúčtovania a vysporiadania; 

– tieto Obchodné podmienky v platnom znení sú 
súčasťou Zmluvy o prijímaní platobných kariet 
medzi Príjemcom a Obchodníkom. 
 

Obchodník požiadal Príjemcu o prijímanie transakcií 
Obchodníka a ich spracovanie na účely zúčtovania a 
vysporiadania na základe Zmluvy o prijímaní platobných 
kariet a týchto Obchodných podmienok. Príjemca s 
týmto prijímaním súhlasí. Tieto Obchodné podmienky, 
ktoré možno meniť, sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 
o prijímaní platobných kariet a všetky odkazy v týchto 
Obchodných podmienkach na Zmluvu o prijímaní 
platobných kariet takisto odkazujú na tieto Obchodné 
podmienky. Pojmy s veľkým písmenom použité v 
Zmluve o prijímaní platobných kariet majú tam, kde to 
kontext dovoľuje, rovnaký význam ako v týchto 
Obchodných podmienkach. 

1.Definície 
1.1 Všetky pojmy vymedzené nižšie v jednotnom čísle 

zahŕňajú aj množné číslo a naopak. 
1.2 Nadpisy v Zmluve o prijímaní platobných kariet a v 

týchto Obchodných podmienkach sú použité iba 
pre ľahšiu orientáciu, nemajú vplyv na ich 
interpretáciu. 

1.3 Pokiaľ nie je uvedené inak, akýkoľvek odkaz na 
akúkoľvek osobu v tomto dokumente sa týka aj jej 
právneho nástupcu, postupníka a nadobúdateľa 
práva. 

1.4 Akékoľvek pojmy s veľkým písmenom použité v 
týchto Obchodných podmienkach, ktoré nie sú 
definované v tomto dokumente, majú, pokiaľ to 
kontext dovoľuje, rovnaký význam ako pojmy 
použité v Zmluve o prijímaní platobných kariet 
a/alebo v Štandardoch kartového systému. 

1.5 V Zmluve o prijímaní platobných kariet, kde to 
kontext dovoľuje, majú tieto pojmy nasledovné 
významy: 

Príjemca 
Člen kartového systému, ktorý, v súlade so zmluvou 
s Obchodníkom, prijíma údaje vzťahujúce sa k 
transakciám Obchodníka a spracováva údaje pre účely 
zúčtovania a vysporiadania. 

Služby Príjemcu 
Služby poskytované Príjemcom Obchodníkovi na základe 
Zmluvy o prijímaní platobných kariet. 

Ohrozenie údajov o účte  
Udalosť, ktorá má priamo alebo nepriamo za následok 
zverejnenie  údajov o účte alebo neoprávnený prístup k 
údajom. 

Bankový deň 
Deň, kedy sú banky v Reykjavíku a  Slovenskej republike 
otvorené pre účely podnikateľskej činnosti a 
obchodovania v európskych menách. 

Karta 
Platná platobná karta vydaná na základe licencie 
Kartového systému. 

Číslo kartového účtu 
Číslo účtu hlavného držiteľa karty embosované alebo 
zakódovaného na karte. 

Držiteľ karty 
Osoba, ktorej bola karta vydaná, prípadne je oprávnená 
danú kartu používať. 
Metóda overenia držiteľa karty (CVM) 
Metóda overenia držiteľa karty (napríklad podpis, 
elektronický podpis, online osobné identifikačné číslo 
[PIN] alebo PIN v režime offline), ktorá je podporená 
použitím EMV čipovej karty. 
Bez prítomnosti karty 
Transakcia, ktorá je uskutočnená bez prítomnosti tak 
Držiteľa karty, ako aj samotnej karty Držiteľa karty na 
mieste predaja, ako napríklad transakcie na diaľku (non-
face-to-face). Príkladom takýchto transakcií sú poštová 
objednávka, objednávka po telefóne, samoobslužný 
terminál (CAT), elektronický obchod transpondéra. 

Vydavateľ kariet 
Člen kartového systému, ktorý vydáva karty v súlade s 
Kartovým systémom. 
Kartové systémy 
Visa Europe Limited, Visa Inc., MasterCard Worldwide 
alebo ďalšie podobné Kartové systémy oznámené z času 
na čas Príjemcom. Každý takýto systém je Kartový 
systém. 
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Znaky kartových systémov 
Výhradné kombinácia názvov, symbolov a farieb, ktoré 
vizuálne reprezentujú identitu značky. Štandardy 
kartových systémov 
Kartové systémy zverejnia štandardy s ohľadom na 
svojich členov a aktivity, ktoré používajú a/alebo inak 
obsahujú akékoľvek znaky Kartových systémov. Kartové 
systémy majú výhradné právo vykladať a vymáhať 
Štandardy kartových systémov. 

Spätné zúčtovanie 
Definovaný proces, kedy môže Vydavateľ kariet 
požadovať plné alebo čiastočné vrátenie sumy 
transakcie od Príjemcu, ktorý môže následne túto sumu 
požadovať od Obchodníka. 

Poplatok za spätné zúčtovanie 
Príjemcom určená a účtovaná sadzba Obchodníkovi za 
každú transakciu spätného zúčtovania. 

Potvrdenie o vrátení prostriedkov 
Akékoľvek elektronické alebo papierové záznamy, ktoré 
Obchodník môže využiť na účely zaznamenania vrátenia 
prostriedkov z transakcie. 

Odpočet 
Akákoľvek suma, ktorú je Príjemca oprávnený odpočítať 
od transakčnej hodnoty transakcií, či už podľa Zmluvy o 
prijímaní platobných kariet (najmä podľa článku 7 týchto 
Obchodných podmienok) alebo podľa zákona. 

Obchodné označenie (DBA názov) 
Označenie pod ktorým vystupuje Obchodník v 
obchodnom styku. Pod týmto označením bude 
ponúkaná zákaznícka podpora a bude uvedené pri 
všetkých transakciách s Držiteľmi kariet. 

Nadmerná aktivita 
V prípade, že v priebehu kalendárneho mesiaca 
presiahne Spätné zúčtovanie Obchodníka 1% 
Transakčnej hodnoty spracovaných Transakcií a/alebo 
podvodné transakcie Obchodníka prekročia 1,5% 
transakčnej hodnoty spracovaných transakcií a/alebo 
hodnota Refundácií a/alebo vrátenia prostriedkov 
prekročí 5% transakčnej hodnoty spracovaných 
Transakcií. 

Poplatky 
Servisné poplatky, Poplatky za Spätné zúčtovanie, 
Poplatky za spracovanie Transakcií a akékoľvek ďalšie 
sumy alebo poplatky splatné Obchodníkom Príjemcovi 
na základe Zmluvy o prijímaní platobných kariet alebo 
podľa Sadzobníka. 

Účet Refundácií hazardu 
Účet zriadený Príjemcom výhradne pre Obchodníka 
prevádzkujúceho hazardné internetové stránky, 
umožňujúci pripísať výhry späť na Kartu 
prostredníctvom Účtu. 

Brána 
Sieťový uzol určený na prepojenie s inou sieťou, ktorá 

používa odlišné protokoly. Brána môže obsahovať 

zariadenia, ako sú prekladače protokolov, zariadenie na 

prispôsobenie impedancie, prevodníky rýchlosti, 

lokalizácia porúch alebo prevodníky signálov, ktoré sú 

potrebné na zabezpečenie interoperability systému. 

Vyžaduje tiež vytvorenie vzájomne prijateľných 

administratívnych postupov medzi oboma sieťami. 

Nezávislý obchodný zástupca (“ISO”) 
Poskytovateľ služby vedený v Kartovom systéme, ktorý 
poskytuje služby ISO programu. Služby ISO programu 
zahŕňajú najmä získavanie Držiteľov kariet a/alebo 
Obchodníkov, Zákaznícku podporu Držiteľov kariet 
a/alebo Obchodníkov bez prístupov k údajom o účte 
a/alebo údajom o Transakciách, obchodné vzdelávanie a 
školenia a rozširovanie POS terminálov. 
B-Payment je registrovaným nezávislým obchodným 
zástupcom spoločnosti Borgun a  vykonáva podľa tejto 
dohody niektoré povinnosti spoločnosti Borgun, ako 
napríklad Zákaznícku Podporu. 

Výmenný poplatok 
Poplatok, ktorý sa priamo alebo nepriamo (t.j. 

prostredníctvom tretej strany) uhrádza za každú 

transakciu medzi Vydavateľom kariet a Príjemcom, ktorí 

sa zúčastňujú na platobnej transakcii viazanej na kartu. 

Zmluva o prijímaní platobných kariet 
Zmluva o prijímaní platobných kariet uzatvorená medzi 
Príjemcom a Obchodníkom, spolu s akýmikoľvek 
dodatkami a prílohami, vrátane týchto Obchodných 
podmienok. 

Obchodník 
Predajca alebo akákoľvek iná právnická osoba / fyzická 
osoba podnikateľ, ktorá uzavrie zmluvu s Príjemcom 
ohľadom prijímania platobných kariet, ak sú riadne 
predložené, ako platbu za tovary a služby. 

Kód kategórie obchodníka (MCC) 
Štvormiestny kód slúžiaci na identifikáciu typu 
Obchodníka zapojeného do transakcie. Tieto kódy, 
určené Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu, 
sa používajú v odvetví platobného styku vo všetkých 
typoch správ a výkazov. 

Transakcie na základe elektornickej/ 

telefonickej objednávky (MO / TO) 
Transakcia iniciovaná elektronicky alebo telefonicky (bez 
fyzickej prítomnosti platobnej karty) na ťarchu alebo v 
prospech účtu platobnej karty. Pozri Bez prítomnosti 
karty. 

Získanie prostriedkov / Výherná platba 
Transakcie iniciované Členom kartového systému na 
jeho účet alebo na účet jedného z jeho Obchodníkov, 
výsledkom ktorého je pripísanie prostriedkov na číslo 
kartového účtu. 

Štandardy PCI / DSS 
PCI / DSS je súbor medzinárodných bezpečnostných 
štandardov vydaných Výborom pre bezpečnostné 
Štandardy v odvetví platobných kariet (PCI SSC - 
Payment Card Industry Security Standards Council). 
Štandardy PCI/DSS boli vytvorené pre spoločnosti, ktoré 
spracúvajú kartové platby, aby pomohli zabrániť 
podvodom s kreditnými kartami pomocou zvýšenej 
kontroly dát a rizík ich ohrozenia. 

Spracovateľ 
Osoba v zmluvnom vzťahu s Príjemcom spracovávajúca 
pod jeho menom transakcie pre autorizáciu a/alebo 
zúčtovanie. 
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Služba rýchlej platby (QPS) 
Program spoločnosti MasterCard vytvorený za účelom 
napomáhania rozširovania prijímania platobných kariet, 
ktorý je zameraný na hotovostne orientované segmenty 
trhu, ako napríklad fast-foody, kiná a parkoviská. 

Refundácia 
Opak nákupnej transakcie, teda vrátenie hodnoty 
transakcie v prípade, že Držiteľ karty vráti tovar alebo 
zruší predplatené služby. 

Príslušná daň 
Akákoľvek daň alebo poplatok vrátane DPH, ktorá sa 
vzťahuje na akékoľvek poplatky, ktoré Príjemca účtuje 
Obchodníkovi a odvádza príslušnému úradu. 

Pohyblivá rezerva 
Fond zozbieraný ako časť hrubej sumy všetkých 
transakcií, ktorý sa udržiava ako premenlivá rezerva, ako 
je určené v týchto Obchodných podmienkach. 

Poplatky kartových systémov 
Poplatky zavedené Kartovými systémami na platobné 

transakcie viazané na kartu. 

Servisné poplatky 
Poplatky platené Obchodníkom Príjemcovi na základe 
dohody medzi stranami za služby poskytované podľa 
Zmluvy o prijímaní platobných kariet. 

Poskytovateľ služieb (SP) 
Inštitúcia poskytujúca určité definované služby pre 
jedného či viacerých členov. Poskytovateľ služieb musí 
byť registrovaný v Kartovom systéme a môže vykonávať 
iba tie Programové služby, na ktoré je registrovaný. 

Zápočet 
Akákoľvek suma, ktorú je Príjemca oprávnený započítať, 
či už na základe Zmluvy o prijímaní platobných kariet 
(vrátane časti 7 týchto Obchodných podmienok) alebo 
podľa zákona, proti akejkoľvek sume, ktorú Príjemca 
dlhuje Obchodníkovi. 

Zúčtovacia mena 
Mena použitá na zúčtovanie s Obchodníkom stanovená 
v Zmluve o prijímaní platobných kariet. 

Dátum vysporiadania 
Dátum na zaplatenie hodnoty transakcie podľa výpočtu 
v súlade s ustanoveniami Zmluvy o prijímaní platobných 
kariet a týchto Obchodných podmienok. 

Hodnota vysporiadania 
Čistá suma vyjadrená v Zúčtovacej mene Obchodníka, 
ktorá je výsledkom zúčtovania transakcií a Refundácií 
zmenšená o všetky Odpočty a Zápočty. 

Sadzobník 
Dokument uvádzajúci sumu poplatkov splatných 
Obchodníkom Príjemcovi, ktoré nie sú stanovené v 
Zmluve o prijímaní platobných kariet 

Transakcia 
Úkon Medzi Držiteľom karty a Obchodníkom, ktorého 
výsledkom je vystavenie Potvrdenia o transakcii alebo 
Potvrdenie o vrátení prostriedkov. 

Poplatok za spracovanie transakcie 
Pevne stanovená suma za každú schválený/ 
vysporiadanú transakciu a pevne stanovená suma za 
každú zamietnutú/neplatnú transakciu. 

Potvrdenie o transakcii 
Elektronický alebo papierový doklad o transakcii, vydaný 
na mieste predaja, slúžiaci ako dôkaz o kúpe tovaru 

alebo služby Držiteľom karty od Obchodníka, ktorý 
zaplatil kartou. 

Hodnota transakcie  
Hrubá hodnota vyjadrená v zúčtovacej mene 
Obchodníka. Je výsledkom odovzdania Transakcií a 
Refundácií k zúčtovaniu. 

Externý spracovateľ (TPP) 
Poskytovateľ služieb registrovaný v Kartovom systéme, 
ktorý poskytuje služby programu TPP. Služby programu 
TPP zahŕňajú najmä nakladanie s terminálmi, smerovanie 
autorizácií, prípravu a odosielanie hlasových pokynov, 
spracovávanie vysporiadaní, oslovovanie Obchodníkov, 
ochranu pred podvodmi, prípravu výkazov Držiteľov 
kariet a Obchodníkov a spracovanie spätného zúčtovania.  
 

2. Mlčanlivosť, Informácie o účte a 
zabezpečenie informácií o transakciách  
  
2.1 Príjemca je výhradným vlastníkom všetkých údajov a 
informácií, ktoré obsahujú jeho systém a/alebo sú 
obsiahnuté v magnetickom prúžku/mikročipe kariet. 
Využitie vyššie uvedených údajov je však obmedzené na 
použitie len priamo alebo nepriamo v mene Obchodníka 
a len pre účely stanovené v Zmluve o prijímaní platobných 
kariet. Príjemca sa pri výkone týchto práv a povinností 
riadi všetkými platnými zákonmi na ochranu údajov, zaistí 
zabezpečenie všetkých údajov, oprávnenosť ich 
spracovania a dodržuje pravidlá uchovávania a 
spracovávania údajov. 
2.2 Obchodník je povinný dodržiavať prísnu mlčanlivosť 
vo vzťahu k informáciám o Držiteľovi karty a o 
Transakciách. Obchodník je povinný neustále dodržiavať 
všetky Pravidlá ochrany údajov. 
2.3 Obchodník splnomocňuje Príjemcu odovzdať 
Potvrdenia o transakciách a akýchkoľvek údájov alebo 
iných informácií, ktoré sa k Potvrdeniam o transakciách 
alebo ku kartovým systémom vzťahujú, akémukoľvek 
splnomocnenci Príjemcu či inej strane, ak je to potrebné 
na splnenie povinností Príjemcu vyplývajúcich zo Zmluvy 
o prijímaní platobných kariet alebo povinností Príjemcu 
ako Člena kartového systému. 
2.4 Všetky tretie strany poskytujúce spracovateľské 
služby Obchodníkom, ako napríklad prevádzkovanie 
terminálov, smerovanie autorizácie, zachytávanie 
elektronických údajov a príprava zúčtovacích údajov, 
musia byť registrované v Kartovom systéme. Obchodník 
nesmie využiť služby externých spracovateľov bez 
povolenia Príjemcu. Obchodník nesmie informovať 
žiadnu tretiu stranu o predmete či obsahu Zmluvy o 
prijímaní platobných kariet. Obchodník je ďalej povinný 
zabrániť šíreniu informácií týkajúcich sa mena Držiteľa 
karty alebo čísla kartového účtu akejkoľvek neoprávnenej 
tretej strane. Obchodník nie je oprávnený uchovávať 
žiadne iné údaje z magnetického prúžku. 
2.5 Obchodník musí zabezpečiť, aby jeho činnosť bola v 
súlade so Štandardmi PCI DSS, ktoré sú uvedené na 

webovej stránke www.pcisecuritystandards.org/ 
Príjemca si vyhradzuje právo vyžiadať si od Obchodníka 
potvrdenie, že sa podrobil PCI scanningu (QSV) a/alebo 
každoročnému hodnoteniu. Obchodník musí zabezpečiť, 
aby všetky zariadenia slúžiace k zberu, prenosu a/alebo 
uchovávaniu citlivých informácií o Držiteľovi karty boli 
PA-DSS certifikované. 
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2.6 Obchodník je zodpovedný za zaistenie bezpečnosti 
údajov o platobných kartách pri ich spracovaní a 
uchovávaní. Obchodník má zabezpečiť, aby spracovanie, 
uchovávanie a likvidácia údajov bola v súlade so 
Štandardmi PCI DSS, či už s údajmi nakladá Obchodník 
sám alebo využíva externú firmu (outsourcing). 
Obchodník je povinný dodržiavať bezpečnostné pokyny 
Príjemcu s tým súvisiace. 
2.7 Obchodník je povinný bezodkladne upozorniť 
Príjemcu na akékoľvek narušenie bezpečnosti alebo na 
podozrenia o narušení bezpečnosti alebo ohrozenie 
údajov o Kartách. V prípade Ohrozenia údajov o účte 
môžu Príjemca a /alebo Kartový systém požiadať o 
vykonanie nezávislého forenzného vyšetrovania 
forenzným špecialistom PCI SSC (FPI) za účelom zistenia 
príčiny, rozsahu, dĺžky a dôsledkov Ohrozenia dát o účte 
alebo potenciálnom Ohrození dát o účte. Pokiaľ zo 
záverov vypracovaných odborným pracovníkom vyplynie, 
že Obchodník nedodržal Štandardy PCI DSS v čase 
narušenia bezpečnosti či počas Ohrozenia údajov o účte 
a že toto narušenie alebo ohrozenie bolo dôsledkom 
nedodržania Štandardov, uhradí Obchodník všetky škody 
a/alebo náklady na vyšetrovanie a všetky súvisiace 
analýzy. 
2.8 Obchodník je povinný, na žiadosť Príjemcu, povoliť 
oprávneným orgánom a/alebo vyšetrovateľom prístup 
k vybaveniu Obchodníka a jeho systémom. 
2.9 Obchodníci prijímajúci platby Kartou cez internet sú 
povinní využiť systém 3D Secure a majú povinnosť 
zabezpečiť, aby čísla kreditných kariet boli zašifrované v 
čase ich prenosu a uloženia. 
2.10 Príjemca môže kedykoľvek požiadať Obchodníka o 
predloženie jeho auditovaných finančných výkazov 
a/alebo akýchkoľvek iných výstupov z due diligence a 
kreditového skóringu a Obchodník je povinný takejto 
požiadavke bez zbytočného odkladu vyhovieť. Všetky 
internetové Transakcie musia byť správne zakódované 
ako Transakcie elektronického obchodu. 
2.11 Príjemca nebude informovať tretie strany o 
obchodných transakciách prebiehajúcich medzi 
Držiteľom karty a Obchodníkom, a ak to nebude 
vyžadovať zákon, nevyzradia žiadne informácie o 
obchodných transakciách Obchodníka žiadnej tretej 
strane. Príjemca však vždy môže informovať Kartový 
systém o jednotlivých transakciách a/alebo o celkovom 
obrate Obchodníka na špecifickej Karte alebo Kartách. 
 

3. Prijímanie kariet - Štandardy kartových 
systémov 
 

3.1 Príjemca bude spracovávať iba tie Transakcie, u 
ktorých bola v mieste prevádzky Obchodníka, ako 
prostriedok na zaplatenie za tovary/ služby poskytované 
samotným Obchodníkom, použitá Karta. Obchodník 
nesmie, bez osobitného splnomocnenia Príjemcom, 
odosielať Transakcie na spracovanie Bez prítomnosti 
karty. Obchodník nesmie odosielať na spracovanie 
Transakcie za žiadne iné tovary alebo služby, ako tie, 
ktoré sú definované v pôvodnej žiadosti Obchodníka, 
v zmenovom formulári od Obchodníka alebo inak 
schválené Príjemcom. 
3.2 Obchodník vykonáva svoju činnosť v súlade s 
miestnymi zákonmi a Štandardmi kartových systémov. 
Obchodník nesmie odoslať na spracovanie žiadne 

nelegálne Transakcie alebo Transakcie, ktoré by mohli 
spochybniť dobré meno Kartových systémov a/alebo 
Príjemcu, alebo môžu vytvoriť negatívny obraz o 
značkách Kartových systémov. Na internetových 
stránkach Kartových systémov sú pre Obchodníkov 
uvedené nasledovné Štandardy kartových systémov. 
- Informácie o Pravidlách MasterCard a najvhodnejšie 
postupy pre Obchodníkov sú dostupné na 
www.mastercardmerchant.com 
- Informácie o Pravidlách Visa a najvhodnejšie postupy 
pre Obchodníkov sú dostupné na: 
http://usa.visa.com/download/merchants/rules_for_vis
a_merchants.pdf 
3.3 Obchodník súhlasí s akceptáciou všetkých platných 
Kariet predkladaných Držiteľom karty, ktoré sú vydané 
v rámci EÚ a sú regulované v tej istej kategórií 
výmenných poplatkov, bez rozdielu. Obchodník nesmie 
odmietnuť akceptáciu Karty na základe identity 
Vydavateľa karty alebo Držiteľa karty. Obchodník sa 
zdržiava všetkých postupov, ktoré diskriminujú alebo 
odrádzajú od používania Kariet, ktoré majú byť prijímané 
na základe tejto dohody a postupov zvýhodňujúcich 
akúkoľvek inú formu platby, pokiaľ nie je takýto postup v 
súlade s európskymi/miestnymi zákonmi. Obchodník nie 
je povinný prijímať debetné karty ako podmienku 
prijímania kreditných kariet a naopak. Obchodník nie je 
povinný prijímať komerčné karty vydané v EÚ. 
3.4 Pri transakciách s prítomnosťou Karty si Obchodník 
ponecháva možnosť inštalovať automatické mechanizmy 
do terminálu, ktoré vykonajú prednostný výber určitej 
platobnej značky alebo platobnej aplikácie v prípade 
kariet, na ktorých je spoločne umiestnených niekoľko 
značiek (co-badged cards). Avšak Obchodník nesmie 
brániť Držiteľovi karty, aby nahradil takýto automatický 
prednostný výber. 
3.5 Obchodník nesmie, priamo ani nepriamo, žiadať od 
Držiteľa karty zaplatenie doplatku alebo akejkoľvek časti 
zľavy Obchodníka či akýchkoľvek súbežných finančných 
poplatkov v spojení s Transakciami, pokiaľ nie je takýto 
postup v súlade s európskymi / miestnymi zákonmi. 
3.6 Obchodník je oprávnený účtovať si poplatok (ako 
napríklad bona fide provízie, poštovné, poplatok za 
expresné platbu / službu či príplatok za platbu kartou) v 
prípade, že je poplatok uvalený na všetky podobné 
Transakcie, bez ohľadu na spôsob platby. Obchodník je 
preto povinný prezentovať svoje ceny zákazníkom ako 
konečné (pokiaľ obchodník neponúka všeobecnú zľavu), 
a nie je oprávnený k nim pridávať akúkoľvek sumu v 
prípade, že sa zákazník rozhodne platiť Kartou, pokiaľ nie 
je takýto postup v súlade s európskymi / miestnymi 
zákonmi. Obchodník nesmie stanoviť minimálnu alebo 
maximálnu výšku Transakcie pre prijatie platby Kartou. 
3.7 Obchodník sa zodpovedá Príjemcovi v prípade, že 
nedodržiava pravidlá alebo Štandardy kartových 
systémov. Takéto nedodržiavanie môže mať za následok 
pokutu alebo zlé hodnotenie zo strany Kartového 
systému. 

 
4. Autorizácia Transakcií 
 

4.1 Floor Limit Obchodníka je maximálna hodnota jednej 
Transakcie, ktorú Obchodník môže vykonať bez 
predchádzajúcej autorizácie zo strany Príjemcu.  
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Floor Limit Obchodníka v rámci Zmluvy o prijímaní 
platobných kariet je 0 (nula) - pre všetky Transakcie. 
Obchodník musí žiadať o autorizáciu pre všetky 
Transakcie. 
Príjemca si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Floor 
Limit Obchodníka, ako aj právo stanoviť rôzne limity pre 
každý Kartový systém stanovený v Zmluve o prijímaní 

platobných kariet a v týchto Obchodných podmienkach. 
4.2 Príjemca prevádzkuje autorizačný systém, ktorý je 
prístupný prostredníctvom priameho spojenia za pomoci 
elektronickej komunikácie. Obchodník má možnosť 
nadviazať on-line autorizačné spojenie medzi jeho 
predajným systémom či terminálom a systémom 
Príjemcu. Toto spojenie bude slúžiť na autorizáciu každej 
Transakcie, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Obchodník má 
zabezpečiť, aby jeho vybavenie používané na pripojenie 
sa k systému Príjemcu zodpovedalo a bolo nainštalované 
v súlade so Štandardami kartových systémov a Zmluvou 
o prijímaní platobných kariet. 
4.3 Obchodník je povinný vyžadovať autorizáciu pre 
každú hodnotu Transakcie presahujúcu Floor Limit 
Obchodníka. 
4.4 Pre účely internetových a MO/TO transakcií musí 
Obchodník získať od Držiteľa karty nasledujúce 
informácie: 
a) Číslo kartového účtu; 
b) Dátum vypršania platnosti karty; 
c) CVC2 / CVV2 kód (iba internetové, MO/TO 

transakcie); 
d) Meno a iniciály Držiteľa karty; 
e) Adresa pobytu Držiteľa karty (ak je to vhodné); 
f) Korešpondenčná adresa (ak je to vhodné a ak sa líši 

od adresy pobytu) ; 
g) SecureCode alebo Verified by Visa (iba pre 

internetové transakcie); 
h) ďalšie informácie poskytované Príjemcom písomne 

Obchodníkovi. 
4.5 Všetky informácie, okrem tých, ktoré sú uvedené v 
bodu 4.4. písm. c) a g), budú uchované. 
4.6 Príjemca, na svoje vlastné náklady, zriadi autorizačné 
centrum, ktoré je v prevádzke 24 hodín denne, na účely 
prijatia manuálnych žiadostí o autorizáciu a komunikáciu. 
Na tento účel má Príjemca právo poveriť ďalšie vhodné 
centrá pre manuálnu autorizáciu kdekoľvek na svete. 
Žiadosť o autorizáciu na prijatie Transakcie Držiteľa karty 
môže byť urobená kontaktovaním povereného 
autorizačného centra Príjemcu. 
4.7 V prípade, že Príjemca alebo ním poverené 
autorizačné centrum poskytne autorizačný kód cez 
telefón, musí byť tento autorizačný kód zaznamenaný na 
Potvrdení o transakcii. 
4.8 Udelenie autorizácie zo strany Kartových systémov 
pred samotným spracovaním Transakcie nie je zárukou 
platnosti tejto Transakcie a takáto Transakcia môže stále 
podliehať Spätnému zúčtovaniu v súlade so Štandardami 
Kartových systémov. 
4.9 Príjemca si vyhradzuje právo obmedziť alebo zakázať 
prijímanie Kariet či mien v prípade okolností, nad ktorými 
Príjemca nemá kontrlu. Takéto okolnosti môžu zahŕňať 
okrem iného: 
a) prípad uvalenia devízových kontrol, prípadne 

existencia iných miestnych zákonov či regulácie 
zakazujúcich export Transakcie či údajov Transakcie 
do zahraničia; a/alebo 

b) prípad, že Príjemca či Obchodník majú podozrenie, 
že Držiteľ karty, Karta alebo Číslo kartového účtu 
boli, alebo potenciálne môžu byť, zapojené do 
podvodných aktivít či podvodov s vyhotovením 
tovaru a služieb, alebo sa nepodarí zabezpečiť 
platbu za predaný tovar a služby v čase splatnosti; 
a/alebo 

c) prípad Nadmernej aktivity Obchodníka; a/alebo 
d) prípad, kedy Obchodník nepostupuje v súlade so 

Zmluvou o prijímaní platobných kariet a alebo so 
Štandardmi kartových systémov. 

4.10 Obchodník je povinný dodržiavať miestne zákony pri 
výkone práv a povinností, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o 
prijímaní platobných kariet a bezodkladne upozorniť 
Príjemcu na akékoľvek okolnosti brániace mu v plnení 
týchto povinností. 
 

5. Transakcie a podania 
 

a) 5.1 Pri každom predaji v rámci niektorého z 
Kartových systémov vydá terminál Obchodníka 
elektronické Potvrdenie transakcie. Kópia 
Potvrdenia transakcie musí byť vystavené Držiteľovi 
karty, pokiaľ to neodmietne, alebo pokiaľ sa 
nejedná o Transakciu typu Quick Payment Service 
alebo bezkontaktnú Transakciu, ktorej hodnota je 
rovnaká alebo menšia ako limit pre využitie jednej z 
metód overenia Karty. Po každej vykonanej 
Transakcii elektronického obchodu sa musí na 
obrazovke zobraziť stránka s Potvrdením o 
transakcii určená na vytlačenie. V prípadoch 
Transakcií elektronického obchodu a iných 
Transakcií, pri ktorých nie je Držiteľ karty fyzicky 
prítomný, môže byť kópia potvrdenia na žiadosť 
Držiteľa karty zaslaná e-mailom alebo iným 
spôsobom elektronicky. 
5.2 Na každú jednu Transakciu musí vyhotoviť 
terminál Obchodníka Potvrdenie o transakcii. Každé 
vyhotovené Potvrdenie o transakcii musí obsahovať 
minimálne:Obchodné označenie, ulicu, mesto a 
štát / krajinu Obchodníka; 

b) Druh transakcie (maloobchod, predaj, úver, výplata 
hotovosti, Refundácia); 

c) Hlavné číslo účtu karty (PAN) zobrazujúce avšak len 
posledné štvorčíslie. Všetky predchádzajúce číslice 
musia byť zamenené za znaky typu "X," "*," alebo 
"#," ktoré nie sú ani prázdnymi znakmi, ani 
číslicami; 

d) Cenu každého tovaru a služby, kúpeného alebo 
vráteného, vrátane uplatneného zdanenia, v 
dostatočnom rozsahu pre identifikáciu Transakcie; 

e) Hodnotu Transakcie (alebo sumu) zobrazenú v 
mene Transakcie; 

f) Dátum realizácie Transakcie (alebo dátum prípravy 
zúčtovania); 

g) Pri Transakciach s Kartou čitateľný odtlačok 
(imprint) Karty (pokiaľ je embosovaná) alebo 
elektronický záznam čítačky magnetického prúžku 
alebo čipu alebo manuálne poskytnuté údaje o 
Karte; 

h) Autorizačný kód, s výnimkou kreditných Transakcií; 
i) Pri čipovej Transakcii označenie aplikácie a podľa 

uváženia Príjemcu tiež certifikát Transakcie (v 
úplnom znení) a súvisiace údaje; 
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j) Primeraný priestor na podpis zákazníka, pokiaľ 
nebola realizovaná prostredníctvom PIN kódu, ako 
Metóda overenia držiteľa karty (CVM) alebo pokiaľ 
nie je potrebná žiadna takáto Metóda overenia 
držiteľa karty (priestor na podpis sa vyžaduje iba na 
kópiách Obchodníka pri Transakcii s Kartou); 

k) Podpis Obchodníka (iba pri  kreditných 
transakciách;) 

 
Potvrdenie z elektronického obchodu musí navyše 
obsahovať informácie o online adrese Obchodníka. 
5.3 Obchodník musí všetky Refundácie týkajúce sa 
Transakcií realizovať formou Potvrdenia o vrátení 
finančných prostriedkov a nie formou hotovosti alebo 
šekom, pokiaľ to tak nevyžaduje zákon alebo Štandardy 
Kartových systémov. 
5.4 Potvrdenie o vrátení finančných prostriedkov môže 
byť vydané len v súvislosti s Transakciami a musí 
obsahovať informácie v rozsahu podľa bodu 5.2. 
5.5 Každé Potvrdenie o vrátení finančných prostriedkov 
musí byť vydané v pôvodnej mene Transakcie a v hodnote 
pôvodnej Transakcie alebo jej časti. 
5.6 Obchodník zašle Príjemcovi alebo poverenému 
zástupcovi Príjemcu zhrnutie všetkých Transakcií v 
šifrovanom elektronickom formáte dohodnutom medzi 
Obchodníkom a Príjemcom. Správa musí spĺňať 
nasledujúce požiadavky: 
a) Každé podanie musí obsahovať informácie podľa 

bodu 5.2 pre každú Transakciu, spoločne s číslom 
Obchodníka, alebo v prípade písomnej dohody 
s Príjemcom môže obsahovať aj menej informácií  

b) Zaslanie daného zhrnutia Transakcií sa musí 
uskutočniť do troch Bankových dní po dni realizácie 
Transakcie a musí byť vždy vo formáte v súlade s 
požiadavkami Kartových systémov. 

5.7 V prípade, že elektronické podanie nespĺňa 
požiadavky Kartových systémov, alebo v prípade, že 
informácie o Transakcii v ňom uvedené neumožňujú 
poskytnúť Držiteľovi karty prehľad o jeho Transakciách, 
alebo v prípade, že je zistený problém v systéme 
elektronických platieb Obchodníka, Príjemca o tom 
informuje čo najskôr Obchodníka. V takom prípade je 
Obchodník povinný urobiť nové podanie do siedmich (7) 
dní od pôvodného podania. Ak Obchodník urobí nové 
podanie po danej sedemdňovej lehote, je zodpovedný za 
všetky Spätné zúčtovania vzniknuté v súvislosti s podaním 
a zanikne mu oprávnenie náhrady Spätného zúčtovania 
od Príjemcu. 
5.8 Aby sa predišlo pochybnostiam, Obchodník znáša 
všetky náklady v celkom rozsahu, vrátane nákladov za 
služby Externých spracovateľov, týkajúce sa plnenia 
povinností Obchodníka v článku 5 týchto Obchodných 
podmienok. 
5.9 Obchodník berie na vedomie, že podľa Služieb 
Príjemcu, má Príjemca právo prijímať platby z Kartových 
systémov týkajúce sa Transakcií a Obchodník si nemôže 
uplatňovať žiadne priame nároky voči Kartovým 
systémom týkajúce sa prijímaných Transakcií. 
5.10 Prvotné schválenie Transakcie a platba Príjemcom 
nemajú byť alebo sa nemajú považovať za záväzné 
s ohľadom na platnosť Potvrdení o transakciach. Príjemca 
si vyhradzuje právo odmietnuť Potvrdenie o Transakcii, ak 
je neplatné. 
 

6. Proces vysporiadania 
 

6.1 Podľa ustanovení Zmluvy o prijímaní platobných 
kariet Príjemca zaručuje Obchodníkovi vysporiadanie 
všetkých Transakcií uskutočnených v súlade so Zmluvou o 
prijímaní platobných kariet. Príjemca prevedie na 
Obchodníkom uvedený bankový účet Hodnotu 
vysporiadania všetkých Transakcií. Bez toho, aby boli 
dotknuté ustanovenia bodu 6.6, má Obchodník právo len 
na hodnotu vysporiadania týkajúcu sa Transakcií po 
Dátume vysporiadania takýchto Transakcií, bez ohľadu na 
to, či (a) Príjemca dostane prostriedky z Kartových 
systémov týkajúce sa Transakcií pred vyrovnaním a/alebo 
(b) Príjemca informoval Obchodníka o hodnote 
vysporiadania a/alebo hodnote transakcií alebo o 
prostriedkoch držaných Príjemcom týkajúcich sa týchto 
Transakcií. Prostriedky držané Príjemcom týkajúce sa 
Transakcií nie sú vkladom Obchodníka u Príjemcu a 
nepodliehajú úrokom. 
6.2 V prípade, že si Obchodník želá zmeniť svoju banku 
alebo bankovú pobočku, urobí tak pomocou podpísaného 
formulára, ktorý neodvolateľne umožňuje, aby 
vysporiadanie bolo zaplatené na účet uvedený vo 
formulári. 
6.3 Príjemca pripraví v súvislosti so zaplatením sumy 
vysporiadania list/oznam o vysporiadaní, ktorý sprístupní 
Obchodníkovi. List/oznam o vysporiadaní obsahuje 
informácie o zaplatenej sume, informácie o sume 
všetkých zrazených Poplatkoch, výmenný kurz a sumu 
Transakcie pred konverziou (ak je to vhodné), referenčný 
dátum pripísania sumy platobnej operácie na Účet pre 
vysporiadanie, rovnako ako prehľad faktúr a Transakcií 
zahrnutých do vysporiadania. 
6.4 Poplatky, ktoré majú byť uhradené Príjemcovi 
Obchodníkom za služby poskytované na základe Zmluvy 
o prijímaní platobných kariet, sú určené v tabuľke 
"Servisný poplatok" v Zmluve o prijímaní platobných 
kariet alebo v Sadzobníku poplatkov. Príjemca si 
vyhradzuje právo meniť výšku poplatkov za služby. 
Takéto zmeny musia byť riadne oznámené v súlade 
s článkom 15.. 
6.5 Pri vyrovnávaní sa s Obchodníkom si Príjemca 
odpočíta všetky prislúchajúce poplatky, špecifikované v 
článku 7 týchto Obchodných podmienok. V prípade, že 
prostriedky získané Príjemcom z Kartových systémov 
týkajúce sa Transakcií nie sú v mene vysporiadania, 
prevedie Príjemca také prostriedky do Zúčtovacej meny 
podľa dostupného trhového kurzu najneskôr ku dňu 
vysporiadania. Obchodník uhradí Príjemcovi všetky 
náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s prevodom 
prostriedkov Zúčtovacej meny. 
6.6 Príjemca môže pozastaviť nezaplatené a/alebo 
nadchádzajúce vysporiadania s Obchodníkom v 
nasledujúcich prípadoch: 

a) v prípade porušenia Zmluvy o prijímaní 
platobných kariet a/alebo Štandardov kartových 
systémov zo strany Obchodníka, vysporiadanie 
môže byť pozastavené dovtedy, kým nebudú 
splnené všetky záväzky vyplývajúce z porušenia, 
alebo 

b) v prípade podozrenia Obchodníka z podvodu 
alebo možného porušenia Zmluvy o prijímaní 
platobných kariet a / alebo Štandardov kartových 
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systémov, vysporiadanie môže byť pozastavené 
do doby skončenia vyšetrovania, alebo 

c)  v prípade, že Spätné zúčtovanie, Refundácia 
a/alebo podvodné aktivity môžu vystaviť 
Príjemcu, podľa jeho presvedčenia, úverovému 
riziku, môže byť vysporiadanie pozastavené do 
doby skončenia vyšetrovania, alebo 

d)  v prípade, keď sa Príjemca oprávnene domnieva, 
že prostriedky, ktoré má Obchodník získať 
v súvislosti s Transakciami v najbližších 
niekoľkých týždňoch, nepokryjú Obchodníkove 
záväzky za dané obdobie, ako napríklad 
akékoľvek Poplatky, Spätné zúčtovanie či 
Refundácia, môže byť vysporiadanie pozastavené 
dovtedy, kým si je Príjemca istý, že prostriedky, 
ktoré má Obchodník obdržať v súvislosti s 
Transakciami v najbližších niekoľkých týždňoch, 
pokryjú všetky Obchodníkove záväzky v danom 
období. 

e)  v prípade, že má Obchodník finančné ťažkosti, 
ktoré by mohli, podľa názoru Príjemcu, spôsobiť 
Príjemcovi stratu, môže byť vysporiadanie 
pozastavené až do obdobia, kedy sa finančné 
ťažkosti prekonanajú.  

 
Obdobie pozastavenia platby určuje Príjemca výhradne 
na základe vlastného uváženia. 

 
7. Odpočty a zápočty  
 

7.1 Príjemca si pripočíta ku transakčnej Hodnote 

Transakcií, nižšie uvedené sumy za predpokladu, že 

neboli už predtým zaplatené Príjemcom Obchodníkovi: 

a) Poplatky; 
b) Akékoľvek sumy v súvislosti so Spätným 

zúčtovaním; 
c) Refundácie; 
d) Príslušné dane; 
e) Vyrovnanie v prípade nesprávneho vysporiadania 

alebo porušenia ustanovení Zmluvy o prijímaní 
platobných kariet. 

7.2 Príjemca si odpočíta od transakčnej Hodnoty 

Transakcií, Poplatky za predpokladu, že neboli už 

predtým zaplatené Obchodníkom Príjemcovi Poplatky; 

 

Všetky vyrovnania na základe článku 7.1 a 7.2 musia byť 

písomne zaznamenané Príjemcom. Všetky sumy 

odpočítané či pridané k hodnote Transakcie na základe 

tohto článku sú považované za splatné v deň vykonania 

daného odpočítania. 

7.3 Príjemca je oprávnený požadovať od Obchodníka 

zálohovú platbu, ak existuje podozrenie, že Obchodník 

nie je schopný si splniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto 

Zmluvy o prijímaní platobných kariet, najmä všetky 

záväzky súvisiace s reálnym a/alebo potenciálnym 

Spätným zúčtovaním po ukončení Zmluvy, poplatky po 

ukončení Zmluvy, ako aj všetky Poplatky a splatné alebo 

očakávané odškodnenie Príjemcu Obchodníkom.  

7.4 Príjemca je oprávnený bez predchádzajúceho 

upozornenia započítať si akékoľvek záväzky, ktoré má 

Obchodník voči Príjemcovi na základe Zmluvy o prijímaní 

platobných kariet, s akýmikoľvek zostatkami Obchodníka 

na akýchkoľvek Účtoch Obchodníka vedených Príjemcom 

alebo vedených na meno Obchodníka a s akýmikoľvek 

Hodnotami vysporiadania splatnými Obchodníkovi. 

7.5 V prípade opakovaného porušenia ustanovení Zmluvy 

o prijímaní platobných kariet, týchto Obchodných 

podmienok a/alebo Štandardov kartových systémov zo 

strany Obchodníka, má Príjemca právo započítať si 

akékoľvek vysporiadanie, ktoré Príjemca dlhuje 

Obchodníkovi, proti akýmkoľvek sumám, ktoré dlhuje 

Obchodník Príjemcovi v súvislosti s takýmto porušením. 

7.6 Obchodník nemá žiadne právo započítať si, alebo 

zadržať platby Príjemcovi v súvislosti s akoukoľvek sumou 

splatnou Obchodníkovi zo strany Príjemcu. 

 

8. Uchovávanie a získavanie záznamov 
 

8.1 Obchodník má povinnosť uchovávať pôvodné 
čitateľné kópie všetkých Potvrdení o transakciách, 
zákazníckych objednávkach, záznamoch z elektronických 
údajov a/alebo Potvrdení o vrátení prostriedkov v 
súvislosti s odoslanými Transakciami a akýmikoľvek 
ďalšími Refundáciami vykonanými na základe Zmluvy o 
prijímaní platobných kariet a týchto Obchodných 
podmienok po dobu piatich (5) rokov. Obchodník nesmie 
žiadnym spôsobom ani za žiadym účelom uchovávať 
CVC2 / CVV údaje. 
8.2 Príjemca môže Obchodníka požiadať, aby mu poskytol 
kópie Potvrdení o transakciách a/alebo akúkoľvek inú 
dokumentáciu či údaje, ako napríklad zákaznícku 
objednávka, záznamy elektronických údajov, a/alebo 
Potvrdenie o vrátení prostriedkov vzťahujúce sa k 
odoslanej Transakcii a akékoľvek ďalšie Refundácie 
urobené na základe Zmluvy o prijímaní platobných kariet 
a týchto Obchodných podmienok. Obchodník poskytne 
tieto kópie Príjemcovi do dvadsiatich (20) Bankových dní 
od prijatia takejto žiadosti. Príjemca si vyhradzuje právo 
pozastaviť platbu alebo požadovať vrátenie platby 
akejkoľvek Transakcie, u ktorej nie je Obchodník schopný 
dostatočne preukázať zákonnosť takejto Transakcie. 
 

9. Spätné zúčtovanie 
 

9.1 Obchodník bude informovaný o akomkoľvek Spätnom 
zúčtovaní v súvislosti s akoukoľvek uskutočnenou 
Transakciou. V prípade, že si Obchodník želá podať 
sťažnosť, musí to oznámiť Príjemcovi do siedmich (7) dní 
od doručenia oznámenia o Spätnom zúčtovaní. 
9.2 Príjemca bude uchovávať dokumenty o Spätnom 
zúčtovaní počas 45 kalendárnych dní od Dátumu 
Spätného zúčtovania, počas ktorých môžu byť vydané 
Obchodníkovi na jeho žiadosť. 
9.3 Príjemca poskytne Obchodníkovi akékoľvek 
relevantné informácie, rovnako ako potrebnú súčinnosť v 
rozsahu, v akom bude Obchodník žiadať, na účely 
spätného získania akejkoľvek platby týkajúcej sa 
Transakcie, pri ktorej došlo k spätnému zúčtovaniu. 
9.4 V prípade že Kartový systém uloží Príjemcovi pokutu z 
dôvodu, že pomer Spätného zúčtovania Obchodníka k 
celkovým predajom Obchodníka je vyšší, ako sú Kartové 
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systémy ochotné akceptovať, všetky pokuty, Poplatky 
alebo náklady znáša Obchodník a zároveň budú následne 
odpočítané z vysporiadania Obchodníka. 
 

10. Použitie Značky kartového systému a 
člena 
 
10.1 Pokiaľ nebude dohodnuté s Príjemcom inak, súhlasí 
Obchodník s vystavením a uverejnením (a následným 
vystavovaním a uverejňovaním) propagačných značiek 
a iných materiálov schválených Príjemcom na vhodnom 
viditeľnom a verejne prístupnom mieste. Obchodník 
môže použiť názvy a logá schválené výhradne Príjemcom 
na označenie druhov Kariet, ktoré sa prijímajú na účely 
platieb. Tieto musia byť vystavené prinajmenšom 
rovnako vhodne, ako propagačné značky či iné materiály 
iných Kartových systémov. Obchodník nepoužije žiadne 
iné materiály odkazujúce na Príjemcu či na Kartové 
systémy bez povolenia Príjemcu. Príjemca potvrdzuje, že 
je oprávneným užívateľom obchodnej značky či loga 
Kartových systémov a súhlasí s odškodnením Obchodníka 
vyplývajúceho z užívania obchodnej značky a loga v 
súlade so Zmluvou o prijímaní platobných kariet a 
Štandardmi Kartových systémov. 
10.2 Obchodník nie je povinný vystavovať propagačné 
značky či akékoľvek iné materiály v prípade, že sa nejedná 
o predaj služieb či tovaru verejnosti, alebo je také 
vystavenie zakázané obchodnými pravidlami. 
 

11. Zodpovednosť 
 

11.1 Obchodník súhlasí s odškodnením Príjemcu v 
prípade straty, reklamácie, žaloby, škody, záväzku, 
pokuty, penalizácie či výdavkov (vrátane primeraných 
právnych nákladov), ktoré vznikli Príjemcovi v dôsledku 
nedbanlivého, úmyselného, protiprávneho či neopráv-
neného konania Obchodníka, jeho splnomocnencov a 
zástupcov (alebo ich zamestnancov) v súlade so Zmluvou 
o prijímaní platobných kariet. Obchodník prehlasuje a 
súhlasí, že odškodnenie podľa predchádzajúcej vety je 
nad rámec všeobecných právnych nárokov, ktoré 
Príjemca môže mať voči Obchodníkovi v prípade 
porušenia zmluvy. Takým nárokom môže byť najmä nárok 
na náhradu škody. 
11.2 Obchodník súhlasí s tým, že Príjemca je, podľa 
rozumného uváženia, oprávnený prijať, spochybniť, 
urovnať či sa inak vysporiadať s akýmkoľvek nárokom, 
údajným nárokom, stratou či záväzkom vzneseným proti 
nemu a nie je v tejto súvislosti nijako zaviazaný alebo 
zodpovedný Obchodníkovi. 
11.3 Obchodník potvrdzuje, že Príjemca nie je za žiadnych 
okolností zodpovedný za žiadne následne vzniknuté 
škody Obchodníkovi (najmä za ušlý zisk). Obchodník ďalej 
prehlasuje, že okrem povinnosti Príjemcu zaplatiť 
Hodnotu vysporiadania Transakcie načas, siaha celková 
zodpovednosť Príjemcu za všetky straty, nároky a škody 
vyplývajúce z porušenia Zmluvy o prijímaní platobných 
kariet len do výšky Poplatkov, ktoré zaplatil Obchodník 
Príjemcovi za posledných dvanásť (12) mesiacov 
predchádzajúcich takémuto porušeniu. 
 

12. Postúpenie 
 

 12.1 Obchodník nemá právo postúpiť či previesť žiadne 
svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o 
prijímaní platobných kariet bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Príjemcu. 
12.2 Príjemca má právo postúpiť či previesť svoje práva a 
povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o prijímaní platobných 
kariet bez súhlasu Obchodníka. Príjemca si ďalej 
vyhradzuje právo na plnenie svojich povinností 
prostredníctvom splnomocnencov a subdodávateľov. 
Každý takýto splnomocnenec či subdodávateľ musí 
vystupovať pod menom Príjemcu, pričom Príjemca 
zostáva zodpovedný za zmluvný vzťah s Obchodníkom. 
 

 

13. Trvanie a ukončenie zmluvy 
 

13.1 Strany sú viazané aktuálnym znením Obchodných 

podmienok Príjemcu po dobu trvania Zmluvy o prijímaní 

platobných kariet. 

13.2 Zmluva o prijímaní platobných kariet platí na dobu 

neurčitú a môže byť vypovedaná bez udania dôvodu 

ktoroukoľvek zo strán. Výpovedná lehota pre Obchodníka 

je jeden (1) mesiac. Výpovedná lehota pre Príjemcu je dva 

(2) mesiace. Výpoveď musí byť písomná, pričom 

výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď zaslaná 

druhej zmluvnej strane prostredníctvom prevádzkovateľa 

poštových služieb sa považuje za doručenú tretí pracovný 

deň po jej odoslaní. 

13.3 Strany súhlasia, že ktorákoľvek strana ( "Strana A") 

má právo písomne vypovedať zmluvu s okamžitou 

účinnosťou voči druhej strane ( "Strana B") v prípade, že: 

a) Platba na základe Zmluvy o prijímaní platobných 
kariet neprebehla zo Strany B do dňa splatnosti a 
táto skutočnosť nebola zo Strany B napravená ani 
do štrnástich (14) dní od upozornenia Stranou A 
a/alebo; 

b) Strana B poruší akékoľvek iné ustanovenie Zmluvy 
o prijímaní platobných kariet a nenapraví ho, ani v 
prípade, že takéto porušenie možné napraviť je, do 
štrnástich (14) dní od upozornenia Stranou A. V 
prípade zanedbateľného porušenia sa táto lehota 
predlžuje na tridsať (30 ) dní; a / alebo; 

c) Strana B odmieta určité ustanovenia Zmluvy o 
prijímaní platobných kariet; a / alebo; 

d) nastane jedna alebo viac z nasledujúcich situácií vo 
vzťahu ku Strane B: 
1. Je podaný návrh alebo je rozhodnuté o 

likvidácii Strany B,  
2. Strana B ukončí podnikateľskú činnosť  
3. Je podaný návrh na riešenie úpadku 

pomocou konkurzu Strany B, 
4. Zodpovední zástupcovia Strany B podajú 

návrh na dobrovoľné vyrovnanie, 
5. Strana B sa vyrovná alebo chce vyrovnať 

so svojimi veriteľmi, 
6. Strana B je neschopná plniť svoje 

záväzky, 
7. ten, v ktorého prospech bolo zriadené 

zabezpečenie, získa do držby majetok 
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Strany B, alebo je imanie Strany B 
zverené do rúk správcu alebo správcu 
konkurznej podstaty, 

8. je vyhlásený správca alebo administrátor 
majetku alebo časti majetku Strany B 
alebo jej podniku, alebo 

9. nastane akákoľvek situácia podobná 
vyššie uvedeným v akejkoľvek jurisdikcii 
vo vzťahu ku Strane B. 

 
Odhliadnuc od bodu 13.3 písmeno d), Príjemca nemôže 
ukončiť Zmluvu o prijímaní platobných kariet, ak bolo 
začaté konkurzné konanie voči Obchodníkovi a takéto 
ukončenie je zakázané zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze 
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
13.4 Príjemca má právo vypovedať Zmluvu o prijímaní 
platobných kariet okamžite doručením písomného 
upozornenia Obchodníkovi v prípade, že: 
a) nastala Podstatná zmena v povahe podnikania 

Obchodníka; a/alebo 
b) Obchodník predá celý majetok alebo podstatnú 

časť svojho majetku a /alebo 
c) Obchodnk sa zlúči s inou spoločnosťou a/alebo 

dôjde k zmene kontroly Obchodníka a/alebo 
d) zistí, že Obchodník porušil Štandardy Kartových 

systémov, platných zákonov alebo predpisov; a / 
alebo 

e) Obchodník, či už svojou činnosťou alebo 
nečinnosťou, spôsobí čokoľvek, čo podľa Príjemcu 
môže poškodiť značku alebo dobré meno Príjemcu, 
a/ alebo 

f) nastane akákoľvek iná udalosť, alebo sled udalostí, 
či už vzájomne súvisiacich alebo nesúvisiacich 
(najmä neoprávnený predaj kariet, Nadmerná 
aktivita a/alebo Refundácia, indície poukazujúce na 
podvodné Transakcie, akákoľvek výrazná 
nepriaznivá zmena v obchodných aktívach alebo 
zmena finančnej situácie Strany), ktorá môže podľa 
Príjemcu, s prihliadnutím na jeho politiku riadenia 
rizík, ovplyvniť schopnosť Obchodníka dodržať 
všetky svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o 
prijímaní platobných kariet. 

13.5 V prípade vypovedania Zmluvy o prijímaní 
platobných kariet zo strany Príjemcu na základe 
ustanovení bodov 13.3 alebo 13.4 Obchodník berie na 
vedomie, že Príjemca môže byť požiadaný, aby podával 
správy o Obchodníkovi Kartovým systémom. Obchodník 
tymto prejavuje svoj Súhlas s takýmto informovaním zo 
strany Príjemcu a v súvislosti s takýmto informovaním 
nemôže podať voči Príjemcovi sťažnosť. 
13.6 Ukončenie zmluvy v žiadnom prípade neovplyvní 
záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s výpoveďou a ani tie, 
ktoré vznikli pred výpoveďou. Ukončenie Zmluvy o 
prijímaní platobných kariet neovplyvní Účet Refundácií 
hazardu. Tento zostáva v prevádzke a v súvislosti s nímsi 
Príjemca uplatňuje svoje práva podľa článku 19 týchto 
Obchodných po ukončení zmluvy. 
13.7 Po ukončení zmluvy o prijímaní platobných kariet 
zostávajú ustanovenia článkov 2, 9, 11 a bodu 18.3 týchto 
Obchodných podmienok, rovnako ako ustanovenia 
rozhodného práva a riešenie sporov Zmluvy o prijímaní 
platobných kariet a ďalšie ustanovenia platné a účinné aj 
po ukončení zmluvy. 

 

14. Dodatky 
 

14.1 Obchodník súhlasí s tým, že Príjemca môže meniť 

Zmluvu o prijímaní platobných kariet, Sadzobník a tieto 

Obchodné podmienky, najmä pokiaľ ide o ustanovenia 

týkajúce sa Poplatkov, sadzieb a iných platieb.  

14.2 Upravené znenie treba poslať Obchodníkovi 

najmenej dva mesiace predtým, ako má zmena znenia 

vstúpiť do platnosti, tak ako je stanovené v upravenom 

znení. Oznámenie prostredníctvom emailu alebo 

zabezpečeného online bankového systému B-Online sa 

považuje za dostatočné a zaväzujúce pre Obchodníka. 

14.3 V prípade, že Obchodník nesúhlasí so zmenou 

Zmluvy o prijímaní platobných kariet, môže zmluvu 

písomne vypovedať s okamžitou platnosťou, najneskôr 

však k poslednému dňu predchádzajúcemu dňu vstupu 

nového znenia Zmluvy o prijímaní platobných kariet do 

platnosti.                                                                                                          

14.4. V prípade, že Obchodník zmenu neodmietne, nové 

znenie sa považuje za odsúhlasené obidvomi stranami a 

stane sa platným a záväzným pre obe strany v očakávaný 

deň vstupu do platnosti.   

14.5 Dohoda o úrokových sadzbách a výmenných kurzoch 

sa môže jednostranne Príjemcom zmeniť kedykoľvek a 

bez predchádzajúceho oznámenia, v prípade, že je takáto 

zmena založená na zmene referenčných sadzieb alebo 

výmenných kurzov. 

14.6. V prípade, že sa práva a povinnosti strán zmenia 

priamo v dôsledku zmeny právnych predpisov, od ktorých 

sa nemožno odchýliť, ustanovenia bodov 15.1 až 14.7 

týchto Obchodných podmienok neplatia. O takejto 

zmene bude Príjemca Obchodníka Informovať. 

 

15. Vyššia moc 
 

15.1 Príjemca nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za 
stratu, škodu či výdavky plynúce priamo alebo nepriamo 
z neplnenia alebo omeškania záväzkov vyplývajúcich zo 
Zmluvy o prijímaní platobných kariet spôsobené 
okolnosťami mimo jeho kontrolu ("Udalosť spôsobená 
Vyššou mocou"), ktoré zahŕňajú, bez akéhokoľvek 
obmedzenia všeobecnosti tohto pojmu, okrem prípadov, 
kedy Príjemca nepreukázal dostatočnú opatrnosť, vojnu 
alebo iný zásah ozbrojených síl, terorizmus, povstanie a 
výtržnosti, občianske nepokoje, sabotáž, vandalizmus, 
nehodu, zlyhanie elektronických, telekomunikačných či 
iných zariadení, požiar, záplavu, pôsobenie prírodných síl, 
štrajk, výluku alebo iné priemyselné vady (bez ohľadu na 
zainteresovanosť zamestnancov Príjemcu), legislatívne 
alebo administratívne zásahy. 
15.2 V prípade udalosti spôsobenej Vyššou mocou má 
Príjemca právo podľa jeho vlastného uváženia pozastaviť 
účinnosť Zmluvy o prijímaní platobných kariet alebo ju 
ponechať v platnosti. V prípade pozastavenia účinnosti sa 
Strany stretnú (prípadne budú komunikovať cez 
prostriedky najvhodnejšie pre obe strany), aby dané 
okolnosti prerokovali s cieľom uspokojivého riešenia. 
Príjemca podstúpi všetky kroky, možné za danej situácie, 
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aby nebola narušená jeho schopnosť plniť si záväzky 
vyplývajúce zo Zmluvy o prijímaní platobných kariet. 
 

16. Ostatné ustanovenia 
 

16.1 Zmluva o prijímaní platobných kariet spoločne s 
týmito Obchodnými podmienkami tvorí neoddeliteľnú 
súčasť dohody medzi Obchodníkom a Príjemcom vo 
vzťahu k predmetu uvedenom v tejto Zmluve a v týchto 
Obchodných podmienkach a akékoľvek predchádzajúce 
dohody s podobným obsahom sa ku dňu účinnosti Zmluvy 
o prijímaní platobných kariet okamžite rušia s výnimkou 
práv a povinností vzniknutých na základe týchto dohôd. V 
prípade, že budú niektoré ustanovenia Zmluvy o prijímaní 
platobných kariet vyhlásené za neplatné, nezákonné či 
nevymožiteľné, neovplyvní sa tým platnosť, zákonnosť či 
vymožiteľnosť iných ustanovení. Zmluva o prijímaní 
platobných kariet bude potom platná tak, ako keby dané 
ustanovenia neexistovali a dané ustanovenia budú 
nahradené vzájomné prijateľnou formuláciou, ktorá sa 
bude stranám najlepsie hodiť k danému ustanoveniu. 
16.2 Vzdanie sa nároku vyplývajúceho z porušenia Zmluvy 
o prijímaní platobných kariet nemožno považovať za 
vzdanie sa iných nárokov z porušenia Zmluvy. V prípade, 
že si Príjemca neuplatní alebo zmešká uplatnenie svojich 
práv vyplývajúcich zo Zmluvy o prijímaní platobných 
kariet zo strany Príjemcu, nepovažuje sa to za vzdanie sa 
týchto práv zo strany Príjemcu. Príjemca má právo najmä 
vypovedať Zmluvu o prijímaní platobných kariet 
kedykoľvek po vzniku takéhoto práva, bez ohľadu na to, 
či stále existujú okolnosti, vďaka ktorým toto právo 
vzniklo. 
16.3 Orgánmi dohľadu nad činnosťou Príjemcu v oblasti 
poskytovania platobných služieb je Úrad pre finančný 
dohľad, so sídlom Katrinartuni 2, 105 Reykjavik, Island a 
Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 
813 25 Bratislava, ktorým je Obchodník oprávnený podať 
sťažnosť. 
16.4 Príjemca a Obchodník sa dohodli, že ustanovenia 
slovenského zákona č. 492/2009 Z. z.o platobných 
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
ako „zákon o platobných službách“) uvedené 
v ustanovení § 98 ods. 1 zákona o platobných službách sa 
neuplatňujú. 
 

Osobitné Požiadavky pre internetových 
obchodníkov na obchodníkov v oblasti 
hazardu. 
 
17. Internetová stránka Obchodníka 
 

17.1 Ak má Obchodník povolenie prevádzkovať 
Transakcie Bez prítomnosti karty a prijíma Platby Kartou 
prostredníctvom internetovej stránky, musí takáto 
stránka obsahovať: 
– logá kariet v plnom farebnom prevedení ako znak 

prijímania daných kariet, 
– úplný popis tovaru alebo služieb ponúkaných na 

predaj Obchodníkom na internetovej stránke, 
– reklamačnú o Refundačnú politiku, 

– tlačidlo "kliknúť pre prijatie" alebo iný doklad 
osvedčujúci prijatie reklamačnej/Refundačnej 
politiky zo strany Držiteľa karty, 

– informácie o kontakte na zákaznícku podporu, 
vrátane e-mailovej adresy aj telefónneho čísla, 

– adresu trvalého sídla Obchodníka, 
– informácie o Mene transakcie, 
– informácie o exportných obmedzeniach (ak sú 

známe), 
– spôsob doručovania, 
– politiku ochrany osobných údajov, 
– Nnázov alebo označenie štátu, v ktorom sa 

nachádza obchod Obchodníka v okamihu ponuky 
platobných možností Držiteľovi karty, 

– možnosti zabezpečenia a spôsob prenosu dát 
súvisiacich s Kartou, 

– zobrazenie obchodných podmienok Obchodníka 
počas procesu objednávky, buď: 
- na obrazovke potvrdenia o nákupe spolu 
s celkovou hodnotou transakcie, alebo v rámci 
sekvencie internetových stránok navštívených 
Držiteľom karty  
 

17.2 Príjemca môže od Obchodníka, ktorý prijíma platby 
kartou cez webovú stránku, požadovať účasť v 3D Secure 
systéme. 
17.3 Obchodník nepoužije žiadne iné provízne (affiliate) 
programy za účelom zvýšenia návštevnosti svojej 
internetovej stránky bez súhlasu Príjemcu. Príjemca si 
môže kedykoľvek vyžiadať kópie Zmluvy o prijímaní 
platobných kariet s Obchodníkovými províznymi 
(affiliate) programami.. 
 

18. Osobitné požiadavky pre Kasína / 
Obchodníkov v oblasti hazardu 
 

18.1 Ak Obchodník prevádzkuje kasíno alebo iný 
hazardný podnik, musí mať platnú licenciu alebo iné 
vhodné povolenie na prevádzku svojho podniku v súlade 
s miestnymi právnymi predpismi v krajine, kde sa 
nachádza hlavné miesto podnikania.  
18.2 V nádväznosti na vyššie uvedené požiadavky k 
webovým stránkam v bodu 17.1, musí internetové kasíno 
/ Obchodník v oblasti hazardu zverejňovať na svojich 
webových stránkach tieto informácie: 
– vyhlásenie "Hazard cez internet môže byť vo vašej 

krajine nezákonný; v takom prípade nemáte 
oprávnenie používať Vašu platobnú kartu k 
uskutočneniu týchto Transakcií." 

– vyhlásenie, že Držiteľ karty musí poznať legislatívu 
upravujúcu on-line hazard vo svojej krajine. 

– vyhlásenie o zákaze účasti neplnoletých. 
– úplný popis nasledujúceho: 

- Pravidlá hry 
- Storno podmienky 
- Pravidlá vyplácania výhier 

– vyhlásenie odporúčajúce Držiteľovi karty ponechať 
si kópiu Potvrdení o transakciách a pravidiel 
podmienok Obchodníka; 

– identifikačné číslo Príjemcu. 
18.3 Obchodník môže požadovať od Držiteľa karty, aby 
poskytol identifikáciu cudzej krajiny, v ktorej sa fyzicky 
nachádza v čase uskutočnenia Transakcie. Obchodník si 
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musí zaznamenanú odpoveď uchovať spolu s číslom účtu 
Držiteľa karty, hodnotou Transakcie a dátumom jej 
uskutočnenia. Tieto informácie musia byť uložené 
minimalne po dobu jedného (1) roka od uskutočnenia 
transakcie a musia byť na vyžiadanie poskytnuté 
Príjemcovi. 
18.4 Internetové kasíno / Obchodník v oblasti hazardu si 
nesmú pripísať výhru alebo nepoužité žetóny či inú 
hodnotu použiteľnú pre hazard, okrem prípadov, kedy 
boli predtým schválené Príjemcom na vydávanie výhier 
či nepoužitých žetónov na Visa karty cez kredit a na 
MasterCard cez program výplat výhier spoločnosti 
MasterCard. 
 
Internetové kasína/Obchodníci v oblasti hazardu, ktorí 
boli schválení Príjemcom na vydávanie výhier či 
nepoužitých žetónov na Visa karty cez kredit a na 
MasterCard karty cez program výplaty výhier 
spoločnosti MasterCard musia vykonať platby v 
súvislosti s výhrami či nepoužitými žetónmi cez ich Účet 
Refundácií hazardu. Obchodník posiela prostriedky na 
Účet Refundácií hazardu vopred, buď elektronicky 
Príjemcovi alebo zadá Príjemcovi, aby urobil vklad 
vysporiadania na Účet Refundácií hazardu splatného 
Príjemcom v prospech Obchodníka podľa Zmluvy o 
prijímaní platobných kariet. 
Keďže za zabezpečenie dostatočných prostriedkov 
zodpovedá Obchodník, budú všetky žiadosti o pripísaní 
prostriedkov v prípadoch, kedy prostriedky na Účte 
Refundácií hazardu chýbajú alebo sú nepostačujúce, zo 
strany Príjemcu zamietnuté. Príjemcove práva vo vzťahu 
k Účtu Refundácií hazardu trvajú aj po ukončení Zmluvy 
o prijímaní platobných kariet do doby, kedy prebehnú 
všetky Transakcie vyžadujúce výplatu výhier či 
nepoužitých žetónov a nemajú spôsobilosť vytvoriť nové 
nároky zo strany Držiteľa karty na výplatu výhier či 
nepoužitých žetónov. 
 
 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.. 
mája 2017. 

 


