Obchodní podmínky Payment Institution NFD a.s. pro uplatnění bonusů
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Preambule
Tyto Obchodní podmínky (dále jen "OP") tvoří přílohu Všeobecným obchodním podmínkám (dále jen
"VOP"), které jsou součástí Rámcové smlouvy mezi klientem a Payment institution NFD as, se sídlem 17.
novembra 539/4, 064 01 Stará Ľubovňa , IČO:: 46 847 162, zapsaná v OR Okresního soudu Prešov, oddíl
Sa, vložka č. 10486 / P (dále jen "NFD").
I.

Základní definice a pojmy OP
Bonusy: je obecný název různých výhod, které NFD poskytuje svým klientům s cílem podpory marketingu a
loajality.
Klient: je každý, kdo má uzavřenou rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb s NFD.
Obchodník s BonoPay: je každý, kdo má uzavřenou rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb a
dodatek o poskytování služby virtuálního terminálu BonoPay.
Cenník: ceník poplatků za převod
VOP: Všeobecné obchodní podmínky platební instituce Payment Institution NFD a.s.
MPS: Master Pay System
Slevové body: jsou součást nefinančních bonusů od NFD, které klient získá po provedení obratu ve smluvních
prodejnách a e-shopech. Seznam smluvních prodejen NFD aktualizuje na vlastní webstránce. Jedná se o podmíněný závazek, nárokovatelný až po splnění stanovených podmínek nebo nárokovatelný až požádáním o jejich
vyplacení níže popsaným způsobem.
a) Počet slevových bodů určuje každý prodejce individuálně. Jeden slevový bod za obrat provedený jménem
EUR se rovná hodnotě 1 EUR. Stejně tak je tomu u jménu CZK a PLN, kde 1 slevový bod CZK / PLN = 1 CZK /
1 PLN.
b) Evidence pohybů získaných a použitých slevových bodů je zobrazena v internetbankingu klienta.
c) Slevové body se dají použít k proplacení aktuální uhrazeného poplatku za převod staženého ve smyslu ceníku
poplatků a VOP
Cashback: je tzv. zpětná sleva z uhrazeného poplatku ve smyslu ceníku a VOP. Výše slevy je sjednána mezi
prodejním místem a NFD a mezi NFD a MPS (jehož součástí je klient), nebo přímo mezi NFD a klientem. Cashback se vyplácí po každé zrealizované platbě přes virtuální terminál resp. nejpozději do 10.-tého dne nového
měsíce za uplynulý kalendářní měsíc. Ve smyslu daňového zákona se jedná o příjem klienta jako refundace
uhrazených poplatků.
Affiliate program: je bonusový systém, který odměňuje klienty za poskytnutí databáze nových potencionálních
klientů NFD. Jde o způsob, kterým klient může poskytnout vlastní kontakt na potencionálního klienta, přičemž
NFD odešle danému doporučenému kontaktu email s obchodní nabídkou směřující k otevření platebního účtu.
Následně NFD celý obchodní případ dokončí. Pokud bude nový klient provádět obraty na svém platebním účtu,
pak klient, který poskytl daný kontakt, bude mít nárok na affiliate commission.
Affiliate commission: je odměna za poskytnutou databázi potencionálních nových klientů, resp. pouze za ty
kontakty, které se staly novými klienty NFD. Odměna je vyplácena ve formě slevových bodů v dohodnuté výši
dle čl. II, odst. 5 těchto VOP a ve smyslu dohody mezi NFD a MPS (jehož klient je součástí), nebo přímo mezi
NFD a klientem na základě vyúčtování, které vyhotoví NFD. Klient může slevové body použít na úhradu poplatků
na vlastním platebním účtu. Pokud je klient podnikatel, pak si může slevové body vyfakturovat jako Odměnu za
zprostředkování obchodu (za poskytnutou databázi), přičemž její výška je konečná v případě plátce DPH včetně
DPH. Odměna je daňový příjem klienta a je splatná na základě faktury, kterou klient musí zaslat nejpozději do
10.-tého dne za uplynulý měsíc, se splatností do konce měsíce, přímo na platební účet klienta v NFD. Fakturovat
lze odměnu pouze na základě vyúčtování za uplynulý měsíc. Nefaktúrované odměny zůstávají jako slevové body.
Klient nepodnikatel může odměnu čerpat pouze ve formě slevových bodů jako slevu z poplatku na vlastním
platebním účtu. Klient nepodnikatel může čerpat odměnu pouze ve formě slevových bodů jako slevu z poplatků
na vlastním platebním účtu, resp. může maximálně jednou ročně požádat o vyplacení odměny adekvátní k
hodnotě zůstatku nasbíraných slevových bodů, jak nepravidelný příjem občana ve smyslu platných daňových
zákonů. NFD zdaní všechny příjmy získané z poplatků a proto i hodnota slevových bodů, které si klienti
nevyberou do konce účetního roku, bude nižší o hodnotu uhrazené daně z příjmu.
Reklamace vyúčtování bonusů: na vyúčtování bonusů a slev se nepoužijí reklamace.
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Storno: v případě storna transakce bude transakce vrácena a ponížená o hodnotu již vyplaceného bonusu,
zpětné slevy, bankovního poplatku.
II.

Podmínky udělení bonusů
1. NFD poskytne klientovi příslušný bonus, pouze pokud došlo k vytvoření transakce a stažení poplatku.
2. Příslušné bonusy se připisují nejpozději do 10.-tého dne následujícího kalendářního měsíce za transakce
provedené v uplynulém kalendářním měsíci.
3. NFD umožňuje klientům provádět obraty ve smluvních e-shopech a ve smluvních prodejnách přes platební bránu
(virtuální terminál nebo BonoPay) s cílem získat slevové body, které jsou následně určeny k proplacení aktuální
uhrazených poplatků na jejich platebním účtu. NFD průběžně rozšiřuje seznam smluvních partnerů, o čemž
klienty bude informovat prostřednictvím emailů a novinek na webstránce.
4. NFD každému klientovi platebním účtem poskytne cashback z uhrazených poplatků ve výši nakumulovaných
slevových bodů, za těchto podmínek a rovněž přidělí či vyplatí jakýkoli jiný bonus pouze pokud:
a) provedl minimálně poslední 3 měsíce po sobě obrat na platebním účtu v jakékoliv výši
b) neměl minimálně poslední 3 měsíce po sobě storno
5. NFD pro každého klienta připravilo Affiliate program, který spočívá v možnosti poskytnout kontakty (jméno a
příjmení, tel., Email) z vlastního seznamu přátel jako potencionálních budoucích klientů NFD. Affiliate program
(formulář na nahrání kontaktních údajů) je umístěn v Internet bankingu každého klienta. Pokud se NFD podaří
získat nového klienta, pak Affiliate commission je odměna za předán kontakt ve výši 5% z uhrazených poplatků
novým klientem. NFD převede Affiliate commission do slevových bodů, přičemž slevové body si může klient
vyfakturovat ve smyslu výše uvedených podmínek, pokud je částka fakturace ve větší odchozí než 10 EUR. NFD
převede Affiliate commission do slevových bodů, přičemž slevové body si může klient použít na cash-back
následujícího poplatku, nebo jej může vyfakturovat ve smyslu výše uvedených podmínek, pokud je částka
fakturace ve větší výšce než 10 EUR, resp. je možné požádat o vyplacení částky adekvátní k částce získaných
slevových bodů maximálně jednou ročně jako formu nepravidelného příjmu.
6. NFD kdykoliv může připravit nové motivační programy a bonusy, které zveřejní v novinkách na web-stránce NFD.
7. NFD si vyhrazuje právo na aktualizaci těchto OP. NFD bonusy jsou nárokovatelné pro klienty NFD.
8. V případě, že klient způsobí škodu NFD, je povinen vrátit přijaté finanční bonusy (cashback, proplaceny poplatky,
affiliate commission) do 30 dnů od vyzvání, přičemž tím nezaniká právní nárok na náhradu způsobené škody.

III.

Podmínky udělení bonusů pro obchodníka BonoPay
1. NFD poskytne obchodníkovi BonoPay bonus 100% slevu ze všech poplatků, pokud budou splněny všechny níže
uvedené podmínky:
A. neprovede více než deset odchozích plateb z jeho platebního účtu v daném měsíci, přičemž minimální
výška jedné odchozí platby je 500 EUR
B. pokud obchodník BonoPay nabídne NFD zpětnou slevu minimálně 3% a více.
2. Pokud převisem počet odchozích plateb více než 10, pak každá další odchozí platba z jeho platebního účtu bude
účtována ve smyslu ceníku poplatků.
3. Každá odchozí platba nižší než 500 EUR z jeho platebního účtu, bude účtována ve smyslu ceníku poplatků.
4. Obchodník BonoPay může získat cash-back 5% z uhrazených zpětných slev, resp. uhrazených poplatků za přijaté platby přes virtuální terminál, pokud za uplynulý měsíc příjmu 10 a více plateb v celkovém objemu 10.000
EUR a více.
5. Doúčtování poplatku nebo vyplacení cash-back se děje přímo na platebním účtu klienta a vždy po ukončení
měsíce do konce následujícího měsíce na základě těchto OP (bez potřeby vystavení faktury).

Odvolání
NFD tímto prohlašuje, že používání loga NFD, jakož i jiných značek, bez předchozího písemného
souhlasu je zakázáno. NFD nezodpovídá za plnění závazků smluvních partnerů.
Aktualizováno dne 14.04.2018
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