Umowa ramowa w sprawie świadczenia usług płatniczych
zawarta na podstawie § 31 ust. 4 i nast. ustawy nr 492/2009 Z.z. w sprawie usług płatniczych i zmian i uzupełnień w
niektórych aktach (dalej „ustawa”)
pomiędzy:

Instytucja płatnicza:
Siedziba:
Siedziba oddziału na

Payment Institution NFD a.s.
Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa

Słowacji:
REGON:
Rejestracja w rejestrze
handlowym:
Numer autoryzacji NBS:
Adres e-mail:

----------46 847 162

Organ nadzorczy:
Przedstawiciel:

Sąd Rejonowy Prešov, sekcja Sa, sygn. 10486 / P
ODB-10851/2014-7
info@pay-institution.eu
helpdesk@pay-institution.eu
Narodowy Bank Słowacji
Ing. Ľuboš Kozák
Ing. Katarína Košalková
(zwana dalej „Instytucją płatniczą”)
i

Klient: (imię i nazwisko) __________________________________________________________________
Adres stały: _________________________________________________________________________________________
Adres do korespondencji: ______________________________________________________________________________
Adres zamieszkania czasowego: _________________________________________________________________________
REGON/PESEL:
_______________________ Rodzaj i numer dowodu tożsamości ______________________________
Data urodzenia:
_____________________________
Narodowość:
_____________________________
Adres e-mail:
_________________________________ Tel.: ______________________________________
(zwany dalej „Klientem”)

Podstawowe dane niezbędne do realizacji usług płatniczych:

1.
•
•
•
•

Rachunek płatniczy klienta:
Osobisty (Personal)
Biznes (MasterPay)
Biznes merchant
Waluta:
Konto bankowe inkasa instytucji płatniczej:
Niepowtarzalny identyfikator rachunku płatniczego określonego powyżej: ……………………………………

X

I.
1.
2.
3.

4.

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług płatniczych przez instytucję płatniczą na korzyść klienta.
W oparciu o niniejszą umowę utworzone zostaje konto płatnicze dla klienta.
Instytucja płatnicza niniejszym wydaje również instrument płatniczy - bankowość internetową. Niniejszym
przypisuje dane dostępu do wewnętrznej strefy klienta - bankowość internetowa, za pośrednictwem której
klient będzie dokonywał bezgotówkowych transakcji płatniczych - przelewy środków za pomocą pojedynczego
lub stałego zlecenia płatniczego, a Instytucja Płatnicza wykona zlecenia klienta. Dane dostępu są przekazywane
za pośrednictwem bezpiecznej wiadomości e-mail wprowadzonej przez klienta z potwierdzającym łączem
internetowym (linkiem) w celu weryfikacji adresu e-mail klienta.
W tym samym czasie instytucja płatnicza wydaje klientowi BonoPay - portfel internetowy, aplikację
mobilną, za pomocą której klient może złożyć zlecenie płatnicze bezgotówkowych przelewów środków do
innego klienta instytucji płatniczej lub czytając wygenerowany kod QR sprzedawcy (klienta merchanta instytucji
płatniczej) dla dostarczonych towarów, usług.

5.

Poprzez funkcje portfela internetowego BonoPay i funkcji BonoCard klient wprowadza zlecenie płatnicze w celu
wypłaty środków z karty płatniczej wydanej przez inną instytucję finansową w celu doładowania konta
płatniczego jako portfel internetowy. Usługa ładowania jest świadczona przez posiadacza karty eCard S.A.

6.

Przez moment otrzymania zlecenia płatniczego rozumie się moment, w którym instytucja płatnicza otrzymała
zlecenie płatnicze, które zostało poprawnie wprowadzone i autoryzowane przez klienta. Jeżeli moment
otrzymania nie jest dniem roboczym, zlecenie płatnicze uznaje się za otrzymane następnego dnia roboczego.
Jeżeli klient prześle zlecenie płatnicze w dniu roboczym, najpóźniej przed końcem dnia roboczego, po którym
każde otrzymane zlecenie płatnicze uznaje się za otrzymane następnego dnia roboczego, zlecenie płatnicze
zostanie wykonane według OWH.

7.

Instytucja płatnicza może również dostarczać Klientowi inne produkty i usługi na jego żądanie lub na podstawie
oferty zaakceptowanej przez Klienta lub dostarczonego pakietu usług.

II.
1.

Prawa i obowiązki stron

Okres ważności: Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony; wchodzi w życie z dniem podpisania przez
Umawiające się Strony i poprzez przypisanie niepowtarzalnego identyfikatora do rachunku płatniczego oraz

2.
3.

4.

nabywa ważność z dniem potwierdzenia fizycznej identyfikacji klienta.
Strony wyrażają zgodę na brzmienie OWH i SWH, które stanowią integralną część niniejszej Umowy i zostały
przekazane obu Stronom wraz ze wszystkimi załącznikami i częściami OWH i SWH.
Prawa i obowiązki nieuregulowane w niniejszej Umowie są regulowane przez OWH, Kodeks handlowy, Ustawę i
inne przepisy prawne obowiązujące w Republice Słowackiej. Klient oświadcza, że zapoznał się z brzmieniem
OWH i SWH, wraz z ważnym Dokumentem Informacji o Opłatach, podpisując Umowę, przejął jedną kopię
OWH, SWH, Regulamin reklamacji i dokumentu z informacjami o opłatach, zgadza się jego brzmieniem i
zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Zgodnie z sekcją 28 ustawy nr 492/2009 Z.z. w sprawie usług płatniczych zastrzega sobie prawo do
zablokowania korzystania z instrumentu płatniczego ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa instrumentu
płatniczego lub z powodu podejrzenia nieuprawnionego lub nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego.
Instytucja płatnicza jest uprawniona do odzyskania wyrządzonej szkody.

5.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez instytucję płatniczą wynikające z
przekazania fałszywych lub niedokładnych danych wymaganych przez instytucję płatniczą do wydania
instrumentu płatniczego.

6.

W przypadku sporu między Instytucją Płatniczą a Klientem konsumenckim dotyczącego świadczenia usług
płatniczych; dotyczy to również sporów związanych z przeniesieniem rachunku płatniczego, Klient ma
możliwość wyboru alternatywnego rozwiązania, w tym wyboru podmiotów alternatywnego rozwiązywania
sporów, które są uprawnione do rozwiązywania sporów związanych ze świadczeniem usług płatniczych.
W przypadku sporów między Instytucją Płatniczą a Klientem niebędącym konsumentem dotyczących

7.

świadczenia usług płatniczych, Klient ma możliwość arbitrażu sporów lub innego pozasądowego rozstrzygania
sporów w drodze procedury i zgodnie ze specjalnymi przepisami regulującymi te procedury, np. z ustawą nr.
244/2002

8.

Dz. U. o postępowaniu arbitrażowym, ze zmianami, z ustawą nr. 420/2004 Dz. U. w sprawie mediacji i zmian w
niektórych aktach, z późniejszymi zmianami.
W przypadku naruszenia przez Klienta warunków korzystania z usług płatniczych świadczonych mu przez
instytucję płatniczą, instytucja płatnicza przyjmuje do wiadomości, że może ona rozwiązać zawartą umowę,
zawiesić lub ograniczyć dostęp do rachunku klienta, ograniczyć dostęp do środków na czas potrzebny na
ochronę ryzyka odpowiedzialności.

9.

Umowa może zostać rozwiązana bez podania przyczyny przez klienta z miesięcznym wypowiedzeniem, a przez
instytucję płatniczą z dwumiesięcznym wypowiedzeniem. W przypadku uzasadnionego rozwiązania umowy
strony podlegają warunkom określonym w części C OWH.

III.
1.

Przepisy końcowe

Klient i Instytucja Płatnicza uzgodnili, że niniejsza Umowa zostanie zawarta w formie elektronicznej, w dwóch
egzemplarzach elektronicznych, z których każda Strona otrzyma jeden egzemplarz. Po podpisaniu umowa
zostanie udostępniona klientowi w jego wewnętrznej strefie aplikacji. Umowa zostanie sporządzona w formie
umożliwiającej odtworzenie zawartych w niej informacji w niezmienionej formie.

2.

3.

Instytucja płatnicza ma prawo do zmiany lub całkowitej wymiany OWH zgodnie z OWH część C, a Klient ma
prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej Umowy, bez powiadomienia, bez opłat, przed datą
wejścia w życie notyfikowanej zmiany OWH.
Umowa jest sporządzona w języku słowackim, a podczas stosunku umownego z klientem komunikacja odbywa
się w języku słowackim. Oprócz języka słowackiego informacje i usługi świadczone przez instytucję płatniczą są
przekazywane w języku angielskim i polskim.

4.
5.

Strony zgadzają się, że wszelkie stosunki prawne wynikające z niniejszej Umowy będą regulowane przez
słowacki porządek prawny.
Jako znak ich wolnej i poważnej woli, strony podpisują go w sposób jasny i zrozumiały, nie w
niebezpieczeństwie i nie w szczególnie niekorzystnych warunkach, podpisując unikalny kod dostarczony przez
SMS.

W ........................................ w dniu ……………….……….

Za instytucję płatniczą:

……………………………………………..
Payment Institution NFD a.s.
Reprezentowana: Ing. Ľuboš Kozák,
Ing. Katarína Košalková

Klient:

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

Umowa ramowa w sprawie świadczenia usług płatniczych
zawarta na podstawie § 31 ust. 4 i nast. ustawy nr 492/2009 Z.z. w sprawie usług płatniczych i zmian i uzupełnień w
niektórych aktach (dalej „ustawa”)
pomiędzy:

Instytucja płatnicza:
Siedziba:
Siedziba oddziału na

Payment Institution NFD a.s.
Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa

Słowacji:
REGON:
Rejestracja w rejestrze
handlowym:
Numer autoryzacji NBS:
Adres e-mail:

----------46 847 162

Organ nadzorczy:
Przedstawiciel:

Sąd Rejonowy Prešov, sekcja Sa, sygn. 10486 / P
ODB-10851/2014-7
info@pay-institution.eu
helpdesk@pay-institution.eu
Narodowy Bank Słowacji
Ing. Ľuboš Kozák, Ing. Katarína Košalková
(zwana dalej „Instytucją płatniczą”)
i

Klient: (nazwa firmy / imię i nazwisko) ______________________________________________________
Adres siedziby / adres zameldowania: ____________________________________________________________________
Miejsce prowadzenia działalności / miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: ________________________________
Adres zamieszkania:___________________________________________________________________________________
REGON/PESEL:
_______________________ Rodzaj i numer dowodu tożsamości ______________________________
Data urodzenia:
_____________________________
Narodowość:
_____________________________
Zarejestrowany w: _____________________________ Numer rejestracyjny: ___________________________________
W imieniu:
_______________________________________________________________________________________
Adres e-mail:
_________________________________ Tel.: _______________________________________
Przedmiot działalności (główny): _________________________________________________________________________
(zwany dalej „Klientem”)

1.

Podstawowe dane niezbędne do realizacji usług płatniczych:

•

Rachunek płatniczy
klienta:
Waluta:

•
•

Konto bankowe inkasa instytucji płatniczej:
Niepowtarzalny identyfikator rachunku płatniczego określonego powyżej: …………………………………

•

I.

1.
2.
3.

4.

Osobisty
(Personal)

X

Biznes
(MasterPay)

Biznes merchant

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług płatniczych przez instytucję płatniczą na korzyść klienta.
W oparciu o niniejszą umowę, otwarte zostaje konto płatnicze dla klienta.
Instytucja płatnicza niniejszym wydaje również instrument płatniczy - bankowość internetową. Niniejszym
przypisuje dane dostępu do wewnętrznej strefy klienta - bankowość internetowa, za pośrednictwem której
klient będzie dokonywał bezgotówkowych transakcji płatniczych - przelewy środków za pomocą pojedynczego
lub stałego zlecenia płatniczego, a Instytucja Płatnicza wykona zlecenia klienta. Dane dostępowe są
przekazywane za pośrednictwem bezpiecznej wiadomości e-mail wprowadzonej przez klienta z
potwierdzającym łączem internetowym (linkiem) w celu weryfikacji adresu e-mail klienta.
W tym samym czasie instytucja płatnicza wydaje klientowi BonoPay - portfel internetowy, aplikację

mobilną, za pomocą której klient może złożyć zlecenie płatnicze bezgotówkowych przelewów środków do
innego klienta instytucji płatniczej lub czytając wygenerowany kod QR sprzedawcy (klienta merchanta instytucji
płatniczej) dla dostarczonych towarów, usług.Poprzez funkcje portfela internetowego BonoPay i funkcji
BonoCard klient wprowadza zlecenie płatnicze w celu wypłaty środków z karty płatniczej wydanej przez inną
instytucję finansową w celu doładowania konta płatniczego jako portfel internetowy. Usługa ładowania jest
świadczona przez posiadacza karty eCard S.A.
5.

Przez moment otrzymania zlecenia płatniczego rozumie się moment, w którym instytucja płatnicza otrzymała
zlecenie płatnicze, które zostało poprawnie wprowadzone i autoryzowane przez klienta. Jeżeli moment
otrzymania nie jest dniem roboczym, zlecenie płatnicze uznaje się za otrzymane następnego dnia roboczego.
Jeżeli klient prześle zlecenie płatnicze w dniu roboczym, najpóźniej przed końcem dnia roboczego, po którym
każde otrzymane zlecenie płatnicze uznaje się za otrzymane następnego dnia roboczego, zlecenie płatnicze
zostanie wykonane według OWH.

6.

Instytucja płatnicza może również dostarczać Klientowi inne produkty i usługi na żądanie Klienta lub na
podstawie oferty zaakceptowanej przez Klienta lub dostarczonego pakietu usług.
II.

1.

2.
3.

Prawa i obowiązki stron

Okres ważności: Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony; wchodzi w życie z dniem podpisania przez
Umawiające się Strony i poprzez przypisanie niepowtarzalnego identyfikatora do rachunku płatniczego oraz
nabywa ważność z dniem potwierdzenia fizycznej identyfikacji klienta.
Strony wyrażają zgodę na brzmienie treści SWH, które stanowią integralną część niniejszej Umowy i zostały
przekazane obu Stronom wraz ze wszystkimi załącznikami i częściami OWH i SWH.
Prawa i obowiązki nieuregulowane w niniejszej Umowie są regulowane przez OWH, Kodeks handlowy, Ustawę
o usługach płatniczych i inne przepisy prawne obowiązujące w Republice Słowackiej. Klient oświadcza, że
zapoznał się z brzmieniem OWH i SWH, wraz z ważnym Dokumentem Informacji o Opłatach, podpisując
Umowę, otrzymał jedną kopię OWH, SWH, Regulamin reklamacji i dokumentu z informacjami o opłatach,
zgadza się z ich brzmieniem i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4.

Zgodnie z sekcją 28 ustawy nr 492/2009 Z.z. w sprawie usług płatniczych zastrzega sobie prawo do
zablokowania korzystania z instrumentu płatniczego ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa instrumentu
płatniczego lub z powodu podejrzenia nieuprawnionego lub nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego.
Instytucja płatnicza jest uprawniona do odzyskania wyrządzonej szkody.

5.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez instytucję płatniczą, wynikające z
przekazania fałszywych lub niedokładnych danych wymaganych przez instytucję płatniczą do wydania
instrumentu płatniczego.

6.

W przypadku sporu między Instytucją Płatniczą a Klientem konsumenckim dotyczącego świadczenia usług
płatniczych; dotyczy to również sporów związanych z przeniesieniem rachunku płatniczego, Klient ma
możliwość wykorzystania alternatywnego rozwiązania, w tym wyboru podmiotów alternatywnego
rozwiązywania sporów, które są uprawnione do rozwiązywania sporów związanych ze świadczeniem usług
płatniczych.

7.

W przypadku sporów między Instytucją Płatniczą a Klientem niebędącym konsumentem dotyczących
świadczenia usług płatniczych, Klient ma możliwość arbitrażu sporów lub innego pozasądowego rozstrzygania
sporów w drodze procedury i zgodnie ze specjalnymi przepisami regulującymi te procedury, np. z ustawą nr.
244/2002 Dz. U. o postępowaniu arbitrażowym, ze zmianami, z ustawą nr. 420/2004 Dz. U. w sprawie mediacji
i zmian w niektórych aktach, z późniejszymi zmianami.

8.

W przypadku naruszenia przez Klienta warunków korzystania z usług płatniczych świadczonych mu przez
instytucję płatniczą, instytucja płatnicza jest w pełni świadoma, że ma ona prawo do rozwiązania zawartej
umowy, zawieszenia lub ograniczenia dostępu do środków na czas potrzebny na ochronę ryzyka
odpowiedzialności.

9.

Umowa może zostać rozwiązana bez podania przyczyny przez klienta z miesięcznym wypowiedzeniem, a przez
instytucję płatniczą z dwumiesięcznym wypowiedzeniem. W przypadku uzasadnionego rozwiązania umowy
strony podlegają warunkom określonym w części C OWH.
III.

1.

Przepisy końcowe

Klient i Instytucja Płatnicza uzgodnili, że niniejsza Umowa zostanie zawarta w formie elektronicznej, w dwóch
egzemplarzach elektronicznych, z których każda Strona otrzyma jeden egzemplarz. Po podpisaniu umowa
zostanie udostępniona klientowi w jego wewnętrznej strefie aplikacji. Umowa zostanie sporządzona w formie

umożliwiającej odtworzenie zawartych w niej informacji w niezmienionej formie.
2.

Instytucja płatnicza ma prawo do zmiany lub całkowitej wymiany OWH zgodnie z OWH część C, a Klient ma
prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej Umowy, bez powiadomienia, bez opłat, przed datą
wejścia w życie notyfikowanej zmiany OWH.

3.

Umowa jest sporządzona w języku słowackim, a podczas stosunku umownego z klientem komunikacja odbywa
się w języku słowackim. Oprócz języka słowackiego informacje i usługi świadczone przez instytucję płatniczą są
przekazywane w języku angielskim i polskim.
Strony zgadzają się, że wszelkie stosunki prawne wynikające z niniejszej Umowy będą regulowane przez
słowacki porządek prawny.

4.
5.

Jako znak ich wolnej i poważnej woli, strony podpisują go w sposób jasny i zrozumiały, nie w
niebezpieczeństwie i nie w szczególnie niekorzystnych warunkach, wpisując unikalny kod dostarczony w
wiadomości SMS.

W ........................................ w dniu… ……………….

Za instytucję płatniczą:

……………………………………………..
Payment Institution NFD a.s.
Reprezentowana: Ing. Ľuboš Kozák,
Ing. Katarína Košalková

Klient:

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

Umowa ramowa o świadczenie usług płatniczych
zawarta na podstawie § 31 ust. 4 i nast. ustawy nr 492/2009 Z.z. w sprawie usług płatniczych, zmian i uzupełnień
niektórych aktów (dalej „ustawa”)
pomiędzy:

Instytucja płatnicza:
Siedziba:
Siedziba oddziału na

Payment Institution NFD a.s.
Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa

Słowacji:
REGON:
Rejestracja w rejestrze
handlowym:
Numer autoryzacji NBS:
Adres e-mail:

----------46 847 162

Organ nadzorczy:
Przedstawiciel:

Sąd Rejonowy Prešov, sekcja Sa, sygn. 10486 / P
ODB-10851/2014-7
info@pay-institution.eu
helpdesk@pay-institution.eu
Narodowy Bank Słowacji
Ing. Ľuboš Kozák, Ing. Katarína Košalková
(zwana dalej „Instytucją płatniczą”)
oraz

Klient: (nazwa firmy / imię i nazwisko) ______________________________________________________
Adres siedziby / adres zameldowania: ____________________________________________________________________
Miejsce prowadzenia działalności / miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: ________________________________
Adres zamieszkania:___________________________________________________________________________________
REGON/PESEL:
_______________________ Rodzaj i numer dowodu tożsamości ______________________________
Data urodzenia:
_____________________________
Narodowość:
_____________________________
Zarejestrowany w: _____________________________ Numer rejestracyjny: __________________________________
W imieniu:
______________________________________________________________________________________
Adres e-mail:
_________________________________ Tel.: ______________________________________
Przedmiot działalności (główny): ________________________________________________________________________
(zwany dalej „Klientem”)
1.
•
•
•
•

Podstawowe dane niezbędne do realizacji usług płatniczych:
Rachunek płatniczy klienta:
Osobisty (Personal)
Biznes (MasterPay)
Biznes merchant
Waluta:
Konto bankowe inkasa instytucji płatniczej:
Niepowtarzalny identyfikator rachunku płatniczego określonego powyżej: ……………………………………

X

I.

1.

2.

3.
4.

Postanowienia umowne:
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług płatniczych przez instytucję płatniczą na korzyść klienta,
w szczególności otwarcie i utrzymywanie rachunku płatniczego na korzyść klienta oraz wykonywanie operacji
płatniczych za pomocą płatności.
Instytucja płatnicza przydziela dane dostępu do wewnętrznej strefy klienta - bankowość internetowa, za
pośrednictwem której klient składa zlecenia płatnicze, a instytucja płatnicza wykonuje zlecenia klienta. Dane
dostępu są dostarczane za pośrednictwem bezpiecznej wiadomości e-mail wprowadzonej przez klienta z
potwierdzającym łączem internetowym (linkiem) / kodem w wiadomości SMS, aby zweryfikować adres e-mail
klienta.
Instytucja płatnicza może również dostarczać Klientowi inne produkty i usługi na żądanie Klienta lub na
podstawie oferty zaakceptowanej przez Klienta lub dostarczonego pakietu usług.
Przez moment otrzymania zlecenia płatniczego rozumie się moment, w którym instytucja płatnicza otrzymała
zlecenie płatnicze, które zostało bezbłędnie wprowadzone i autoryzowane przez klienta. Jeżeli moment
otrzymania nie jest dniem roboczym, zlecenie płatnicze uznaje się za otrzymane następnego dnia roboczego.

Jeżeli klient prześle zlecenie płatnicze w dniu roboczym, najpóźniej przed końcem dnia roboczego, po którym
każde otrzymane zlecenie płatnicze uznaje się za otrzymane następnego dnia roboczego, zlecenie płatnicze
zostanie wykonane według OWH.

5.

Strony wyrażają zgodę na brzmienie SWH, które stanowią integralną część niniejszej Umowy i zostały
przekazane obu Stronom wraz ze wszystkimi załącznikami i częściami OWH.

6.

Okres ważności: Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony; wchodzi w życie i nabywa skuteczności z dniem
podpisania przez Umawiające się Strony i poprzez przypisanie niepowtarzalnego identyfikatora do rachunku
płatniczego oraz nabywa ważność z dniem potwierdzenia fizycznej identyfikacji klienta.

7.

Prawa i obowiązki nieuregulowane w niniejszej Umowie są regulowane przez OWH, Kodeks handlowy, Ustawę i
inne przepisy prawne obowiązujące w Republice Słowackiej. Klient oświadcza, że zapoznał się z brzmieniem
OWH wraz z ważnym Dokumentem Informacji o Opłatach, podpisując Umowę, przejął jedną kopię OWH,
Regulamin reklamacji i dokumentu z informacjami o opłatach, zgadza się jego brzmieniem i zobowiązuje się do
jego przestrzegania.
W przypadku sporów między Instytucją Płatniczą a Klientem niebędącym konsumentem, które dotyczą
świadczenia usług płatniczych, Klient ma możliwość arbitrażu sporów lub innego pozasądowego rozstrzygania
sporów w drodze procedury i zgodnie ze specjalnymi przepisami regulującymi te procedury, np. z ustawą nr.
244/2002 Dz. U. o postępowaniu arbitrażowym, ze zmianami, z ustawą nr. 420/2004 Dz. U. w sprawie mediacji
i zmian w niektórych aktach, z późniejszymi zmianami.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku sporu między Instytucją Płatniczą a Klientem będącym konsumentem, które dotyczą świadczenia
usług płatniczych; dotyczy to również sporów związanych z przeniesieniem rachunku płatniczego, Klient ma
możliwość alternatywnego rozwiązania, w tym wyboru podmiotów alternatywnego rozwiązywania sporów, które
są uprawnione do rozwiązywania sporów związanych ze świadczeniem usług płatniczych.
Umowa może zostać rozwiązana bez podania przyczyny przez klienta z miesięcznym wypowiedzeniem
oraz przez instytucje płatniczą z dwumiesięcznym wypowiedzeniem. W przypadku uzasadnionego rozwiązania
umowy strony podlegają warunkom określonym w części C OWH.
Klient i Instytucja Płatnicza uzgodnili, że niniejsza Umowa zostanie zawarta w formie elektronicznej
w dwóch egzemplarzach elektronicznych, z których każda z Umawiających się Strony otrzyma po jednym
egzemplarzu. Po podpisaniu umowa zostanie udostępniona klientowi w jego wewnętrznej strefie aplikacji.
Umowa zostanie sporządzona w formie umożliwiającej odtworzenie zawartych w niej informacji w
niezmienionej formie.
Instytucja płatnicza ma prawo do zmiany lub całkowitej wymiany OWH zgodnie z OWH część C, a Klient ma
prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej Umowy, bez powiadomienia, bez opłat, przed datą
wejścia w życie notyfikowanej zmiany OWH.
Umowa zostaje sporządzona w języku słowackim, a podczas stosunku umownego z klientem komunikacja
odbywa się w języku słowackim. Oprócz języka słowackiego informacje i usługi świadczone przez instytucję
płatniczą są przekazywane w języku angielskim i polskim.
Umawiające się Strony zgadzają się, że wszelkie stosunki prawne wynikające z niniejszej Umowy będą
regulowane przez słowackimi przepisami prawa.

Na znak ich wolnej i poważnej woli, Strony podpisują niniejszą Umowę w sposób jasny i zrozumiały, nie w
niebezpieczeństwie i nie w szczególnie niekorzystnych warunkach, podpisują poprzez wpisanie unikalnego kodu
dostarczonego w wiadomości SMS.

W ........................................ w dniu ..................

W imieniu instytucji płatniczej:

……………………………………………..
Payment Institution NFD a.s.
Reprezentowana: Ing. Ľuboš
Kozák, Ing. Katarína Košalková

Klient:

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

