Protikorupčná politika
SKPAY,
a. s.
RÝCHLY
VÝBER
Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam POŠTOVÁ KARTA
Prostredníctvom vyhlásenia tejto Politiky deklarujeme náš záujem boja s korupciou, ktorá by mohla byť
Vydanie Karty a poskytnutie Platobnej funkcionality Poštovej karty
akokoľvek spojená s našimi činnosťami alebo činnosťami našich zamestnancov alebo partnerov.

Účinnosť od 01.07.2021

Sme presvedčení, že poskytovať služby je možné bez akéhokoľvek náznaku korupcie a s vylúčením
Tento
dodatok
č. 1 k Obchodným
podmienkam Poštová karta - Vydanie Karty a Poskytnutie Platobnej
nekalých
a neetických
praktík.
funkcionality Poštovej karty (ďalej len „OP“) dopĺňa do Poštovej karty alternatívu jednorazového vydania
elektronických peňazí pod produktovým označením Rýchly výber. Ustanovenia OP (definície pojmov
a jednotlivé ustanovenia), ktoré nie sú modifikované týmto dodatkom zostávajú v platnosti v celom rozsahu
Nulovú mieru akceptácie korupcie vyžadujeme nielen v našich radoch, ale aj vo vzťahu k akýmkoľvek
a vzťahujú sa aj na produkt Rýchly výber. Pre komplexnú informáciu o produkte Rýchly výber je potrebné
partnerom. Za týmto účelom sme prijali interný predpis, ktorý definuje protikorupčné správanie nad rozsah
preštudovať samotné OP, ak tento dodatok neuvádza inak.
legislatívnych požiadaviek, ktorých plnenie považujeme za samozrejmosť.
Vydavateľom elektronických peňazí a Karty je spoločnosť SKPAY, a. s., IČO: 46 552 723, so sídlom:
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel:
Sa, vložka č.: 5488/B,
kontaktný
email: skpay@skpay.sk
(ďalej len „SKPAY“),
a to naaby
základe,
Našich zamestnancov
a partnerov
oboznamujeme
s oblasťou protikorupčného
správania,
vždy
rozhodnutia
Národnej
banky
Slovenska
č. ODB-627/2015-6,
ktoré nadobudlo
dňa
01.07.2015
vedeli správne
vyhodnotiť
vzniknuté
situácie
a konať podľa platných
predpisov účinnosť
a interných
noriem.
v znení zo dňa 04.07.2018 v nadväznosti na § 80 a nasl. Zákona o platobných službách. V súvislosti
s vydávaním elektronických peňazí spoločnosť SKPAY podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.
Prehlasujeme,
že sme vytvorili také podmienky, ktoré pre nahlasovateľov protispoločenskej činnosti
1.
Definície pojmov
zaručujú dôvernosť, poradenstvo a ochranu.
1.1 Do článku 1 „Definícia pojmov“ sa dopĺňajú pojmy, ktoré majú pre účely týchto OP a Zmluvy
nasledujúci význam:

1.1.1. a
Rýchly
výberSystému
- jednorazovo
vydané elektronické
peniaze,
ku ktorým
sa primárne
nebude
Udržiavaním
zlepšovaním
manažérstva
proti korupcii
sme poverili
konkrétnych
zamestnancov,
vydávať
fyzický
nosič
vo
forme
karty.
Nosičom
jednorazových
elektronických
peňazí
ktorí majú potrebnú nezávislosť a právomoci. Zároveň sú pripravení poskytovať poradenstvo a podporu
je
jednorazový
kupón,
ktorý
slúži
zároveň
ako
potvrdenie
o
uzatvorení
Zmluvy
o
vydaní
v oblasti boja proti korupcii.
elektronických peňazí. Kupón ktorý môže byť okamžite „spotrebovaný“, t.j. dôjde k spätnej
výmene elektronických peňazí. K Rýchlemu výberu sa neposkytuje Bonusový program.
V prípade,
že Zákazníkpolitiky
požaduje
uchovanie
elektronických
peňazí,
možné ich uchovať
Nedodržiavanie
tejto Protikorupčnej
a z nej
vyplývajúcich
pravidiel zo
stranyjezamestnancov
alebo
na
samostatnom
nosiči,
ktorým
je
Poštová
karta.
V
rámci
produktu
Rýchly
výberinterných
je možné
obchodných partnerov je považované za zásadné zlyhanie a môže byť dôvodom uplatnenia
uskutočniť
Dobitie
(jednorazovo)
a Výber.spolupráce.
V prípade, že sú elektronické peniaze uchované
sankčných opatrení
alebo
dôvodom
na ukončenie
na Poštovej karte, použijú sa všetky ustanovenia upravujúcu Poštovú kartu v zmysle OP.
1.1.2. Účet elektronických peňazí - je evidenčný účet vedený v systéme SKPAY, ktorý slúži
na evidenciu elektronických peňazí Zákazníka pri produkte Rýchly výber;
V Bratislave, 01.07.2021
1.1.3. Zmluva o vydaní elektronických peňazí – zmluva uzatvorená medzi Zákazníkom a SKPAY,
ktorá upravuje podmienky vydávania a správy elektronických peňazí pri produkte Rýchly
výber.
Predstavenstvo
SKPAY, a. s.
1.2

V článku 1 „Definícia pojmov“ sa menia nasledovné pojmy:
„1.2.11 Dobitie – prijatie finančných prostriedkov v prospech Kartového účtu alebo Účtu elektronických
peňazí Zákazníka za účelom vydania elektronických peňazí vo výške nominálnej hodnoty prijatých
finančných prostriedkov. Maximálna výška jedného Dobitia v hotovosti je 1.999,99 EUR. V prípade
produktu Rýchly výber je povolená suma jedného Dobitia v rozpätí 20,01 EUR až 1000,00 EUR. Úhrada
za Dobitie produktu Rýchly výber je možná výlučne bezhotovostnou platbou prostredníctvom platobnej
karty. Dobitie v zmysle týchto OP nie je vklad definovaný zákonom č. 483/2001 Z.z. o bankách o zmene
a doplnení niektorých zákonov;
1.2.44 Zákazník – je fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá dosiahla minimálny vek 18 rokov a v prípade
produktu Rýchly výber dosiahla minimálny vek 15 rokov, s trvalým pobytom v Európskom hospodárskom
priestore, spôsobilá na právne úkony, ktorá je so SKPAY v záväzkovom vzťahu v súvislosti s uzatvorením
Zmluvy. Zákazník je súčasne majiteľom elektronických peňazí evidovaných na jeho Kartovom účte alebo
Účte elektronických peňazí. Zákazník musí mať vydaný platný doklad totožnosti;“
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