Umowa ramowa o świadczenie usług płatniczych
zawarta zgodnie z paragrafem 31 ust. 4 i nast. Ustawy nr 492 Dz.U. Republiki Słowackiej z 2009 r. o usługach płatniczych
i uzupełnieniu niektórych ustaw (zwanych dalej „Ustawa”)
pomiędzy:

Instytucją płatniczą:
Siedziba:
Siedziba oddziału w Republice Słowackiej:
REGON:
Organ rejestrowy :
Numer pozwolenia Narodowego Banku Słowacji:
Adres e-mail:
Organ nadzoru:
w reprezentacji:

Payment Institution NFD a.s.
Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa
———
46 847 162
Sąd Okręgowy Preszów, oddział Sa, nr 10486/P
ODB-10851/2014-7
info@pay-institution.eu
helpdesk@pay-institution.eu
Narodowy bank Słowacji
Ing. Peter Zágora
(w dalszej części dokumentu zwana jako „Instytucja płatnicza“)
a

Klientem: (nazwa firmy / imię i nazwisko): ______________________________________________________
Adres stałego zamieszkania / miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: ________________________________________
Adres siedziby firmy/adres miejsca prowadzenia dzialalności: ______________________________________________________
Adres zameldowania na pobyt czasowy: _______________________________________________________________________
Nr PESEL / REGON:
____________________________ Rodzaj i numer dowodu osobistego: ________________________
Data urodzenia:
____________________________
Obywatelstwo:
_____________________________
Organ rejestrowy :
_________________________________
Numer rejestrowy: _____________________________
Osoba reprezentująca: _________________________________
Adres e-mail:
_________________________________ tel.: _____________________________________________
Główny przedmiot prowadzonej działalności: ___________________________________________________________________
(w dalszej części dokumentu zwanym jako „Klient“)

1.

Dane podstawowe niezbędne do realizacji usług płatniczych:
Rachunek płatniczy Klienta:
Osobisty (Home)
Biznes (MasterPay)
Biznes (BonoPay)
Waluta: ___________________
Zbiorczy rachunek bankowy Instytucji płatniczej:
Unikalne dane identyfikujące do wyżej określonego rachunku płatniczego: …………………………………………

•
•
•
•

1.
2.

3.

I. Postanowienia umowy:
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług płatniczych przez Instytucję płatniczą na rzecz Klienta, przede
wszystkim założenie i prowadzenie rachunku płatniczego dla Klienta i przeprowadzanie operacji płatniczych.
Instytucja płatnicza niniejszym przydziela dane dostępu do wewnętrznej strefy klienta tzw. system Internet Banking
(bankowość internetowa), za pośrednictwem której klient może wydawać zlecenia płatności, a instytucja płatnicza będzie realizować zlecenia klienta. Kody dostępu przekazywane są za pośrednictwem zabezpieczonej wiadomości e-mail
na adres podany przez klienta z potwierdzającym linkiem internetowym w celu autoryzacji adresu e-mail klienta.
Za moment przyjęcia zlecenia płatniczego uważa się moment, w którym Instytucja płatnicza przyjęła zlecenie płatnicze,
które zostało wprowadzone bezbłędnie oraz potwierdzone przez klienta. Jeżeli moment przyjęcia nie wypada w dzień
roboczy, zlecenie płatnicze uważa się za przyjęte w kolejny dzień roboczy. W przypadku gdy klient złoży zlecenie płat-

4.
5.
6.

7.

8.

9.

nicze w dniu roboczym, nie później niż przed końcem dnia roboczego, po upływie którego każde przyjęte zlecenie płatnicze uważa się za przyjęte w następny dzień roboczy, w myśl OWH dojdzie do realizacji zlecenia płatniczego.
Strony umowy oświadczają, że zgadzają się z treścią OWH, które stanowią nieodłączną część niniejszej umowy
i zostały przekazane obu stronom, wraz ze wszystkimi załącznikami i częściami OWH.
Okres ważności: Umowa jest zawarta na okres nieokreślony; wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jej podpisania przez
strony umowy.
Prawa i obowiązki niewymienione w niniejszej umowie są regulowane OWH, Kodeksem handlowym, Ustawą i innymi
przepisami prawnymi obowiązującymi w Republice Słowackiej. Klient oświadcza, że został zaznajomiony z treścią OWH
i obowiązującym cennikiem, podczas podpisania umowy otrzymał po jednym egzemplarzu OWH, Warunków reklamacji
oraz Cennika, wyraża zgodę na ich treść i zobowiązuje się ich przestrzegać.
Spór wynikający z umowy lub w związku z nią może zostać rozstrzygnięty :
a) Pozasądowe:
I. Spory konsumenckie związane ze świadczeniem usług płatniczych , powstałe między klientem - konsumentem a
instytucją płatniczą mogą być rozstrzygane przez klienta - konsumenta za pośrednictwem podmiotów ADR wpisanych na listę podmiotów ADR prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej.
II. Przez mediatora zrejestrowanego w rejestrze mediatorów prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej, zasada dobrowolności mediów.
III. Postępowanie nie ma wpływu Sądu Arbitrażowego, zarejestrowanego na liście stałych Sądów Arbitrażowych właściwych do rozstrzygania sporów konsumenckich , prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej pod warunkiem , że wyrażą one swoja zgodę oddzielnie w klauzuli arbitrażowej w niniejszej umowie.
Klauzula Arbitrażowa : podpisując, klient wyraża zgodę, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, w tym spory dotyczące jej ważności, interpretacji lub anulowania, będą rozstrzygane przed Stałym Sądem Arbitrażowym Słowackiego Związku Bankowego w Bratysławie zgodnie z jego podstawowym prawem wewnętrznym. Strony zastosują
się do orzeczenia Organu Arbitrażowego. Jego decyzja będzie wiążca dla stron. Zgodnie z tym postanowieniem klient
zgadza się aby wszystkie spory były rozstrzygane przed Stałym Sądem Arbitrażowym Słowackiego Związku Bankowego i zgadza się z jego regulaminem: Wyrażam zgodę ............................. Jeżeli klient nie zgadza się , że spory wynikające ze stosunków prawnych ustanowionych w niniejszej umowie będą rozpatrywane przez Stały Sąd Arbitrażowy
Słowackiego Stowarzyszenia Bankowego co oznacza, że klauzula arbitrażowa nie wymaga podpisu klienta.
b) sądowo przed Sądem
Bez podania powodu Klient może wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, a Instytucja
płatnicza z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. W przypadku uzasadnionego wypowiedzenia umowy strony
umowy postępują zgodnie z warunkami określonymi w OWH, część C.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Częścią umowy
jest wzór podpisu Klienta i osób, które mają upoważnienie do rachunku Klienta. W przypadku rachunku typu Biznes
Handlowy, również specyfikacja danych o kliencie. W myśl OWH część E, Instytucja płatnicza ma prawo wprowadzić
zmiany w OWH lub zupełnie je zmienić, a Klient, w przypadku niewyrażenia zgody na aktualizację OWH, ma prawo
odstąpić od niniejszej Umowy natychmiast, bez okresu wypowiedzenia, bez opłaty, jeszcze przed wprowadzeniem autoryzowanej zmiany OWH.

Obydwie strony umowę przeczytały, rozumieją jej treść, a na znak zgody i szczerej woli potwierdziły ją swoimi podpisami.

Miejscowość ……………………………… dnia ...............

Miejscowość ………………….…..…………… dnia .............

W imieniu Instytucji płatniczej:

Klient:

……………………………………………..
Payment Institution NFD a.s.
v.z.: Ing. Peter Zágora

....................................................

