Vyhlásenie k ochrane pred legalizáciou
príjmov
RÝCHLY VÝBER
z trestnej činnostia financovaním terorizmu
Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam POŠTOVÁ KARTA
SKPAY, a.s.
(ďaleja len
„SKPAY“) ako
spoločnosť,
jej štatutárniPoštovej
zástupcovia
a všetci jej zamestnanci
Vydanie
Karty
poskytnutie
Platobnej
funkcionality
karty

si uvedomujú možné dopady legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (ďalej
len „legalizácia”) na spoločnosť a s tým spojenú závažnosť tohto konania a mieru jeho spoločenskej
Účinnosť
odlegalizáciou
01.07.2021
nebezpečnosti. SKPAY sa v tejto oblasti riadi najmä zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane
pred
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, usmerneniami Národnej banky
Tento
dodatok
č. 1MU
k Obchodným
podmienkam
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reguláciou
FATFKarty
(Financial
Action Task
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Poštovej
karty
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„OP“)
dopĺňa
do
Poštovej
karty
alternatívu
jednorazového
vydania
a stanoviskami Finančnej spravodajskej jednotky.
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
SKPAY má vypracovaný program činnosti zameraný na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti
a vzťahujú sa aj na produkt Rýchly výber. Pre komplexnú informáciu o produkte Rýchly výber je potrebné
a financovaniu terorizmu, ktorý riadi jej fungovanie najmä v nasledovných oblastiach:
preštudovať samotné OP, ak tento dodatok neuvádza inak.
• Hodnotenie a riadenie rizika legalizácie,
Vydavateľom elektronických peňazí a Karty je spoločnosť SKPAY, a. s., IČO: 46 552 723, so sídlom:
• Kategorizácia klientov z hľadiska legalizácie,
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
• rizikové
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obchodných
aj s ohľadom
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V súvislosti
• špecifikácia postupov pri predchádzaní legalizácie a pri jejo odhaľovaní
- základom
je riadna
s vydávaním elektronických peňazí spoločnosť SKPAY podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.
identifikácia klienta, jej overenie, posudzovanie obvyklosti alebo neobvyklosti obchodných
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operáciípojmov
a ich následný monitoring,
zdržanie
ohláseniepojmy,
neobvyklej
1.1 • Dopostupy
článku na
1 odmietnutie,
„Definícia pojmov“
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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
SKPAY počas svoje činnosti vyhodnocuje obchodné vzťahy/jednorazové obchody s klientami s cieľom
produktu Rýchly výber je povolená suma jedného Dobitia v rozpätí 20,01 EUR až 1000,00 EUR. Úhrada
predchádzať
legalizácii, identifikuje podozrivé operácie a vzťahy, ktoré ďalej skúma a môže ich blokovať
za Dobitie produktu Rýchly výber je možná výlučne bezhotovostnou platbou prostredníctvom platobnej
v prípade,
ak
existuje podozrenie z legalizácie. Zisťovanie podozrivých transakcií môže vykonávať
karty. Dobitie v zmysle týchto OP nie je vklad definovaný zákonom č. 483/2001 Z.z. o bankách o zmene
prostredníctvom
monitorovania obchodných vzťahov/jednorazových obchodov vrátane preverovania
a doplnení niektorých zákonov;

protistrán, ich riadiacej a vlastníckej štruktúry, konečných užívateľov výhod a ďalších aspektov rizikovosti
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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
Predchádzanie
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Ochraňuje
tak seba, klientov, avšak táto činnosť má aj celospoločenský rozmer z dôvodu
Účte elektronických peňazí. Zákazník musí mať vydaný platný doklad totožnosti;“
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1. Definície pojmov
1.1

11.5

Podpisom Zmluvy sa Zákazník zaväzuje plniť stanovené podmienky podľa týchto OP.
Do článku 1 „Definícia pojmov“ sa dopĺňajú pojmy, ktoré majú pre účely týchto OP a Zmluvy
11.6 SKPAY zodpovedá za bezpečné uchovávanie elektronických peňazí, za ich riadne spravovanie ako
nasledujúci význam:
aj realizáciu ďalších súvisiacich úkonov v zmysle týchto OP.
1.1.1. Rýchly výber - jednorazovo vydané elektronické peniaze, ku ktorým sa primárne nebude
11.7 Rýchly výber predpokladá spätnú výmenu elektronických peňazí následne po ich vydaní, čím
vydávať fyzický nosič vo forme karty. Nosičom jednorazových elektronických peňazí
zároveň zanikne Zmluva o vydaní elektronických peňazí. Zákazník je oprávnený požadovať spätnú
je jednorazový kupón, ktorý slúži zároveň ako potvrdenie o uzatvorení Zmluvy o vydaní
výmenu vydaných elektronických peňazí v celej výške alebo ich časť. V prípade, že má Zákazník záujem
elektronických peňazí. Kupón ktorý môže byť okamžite „spotrebovaný“, t.j. dôjde k spätnej
o ponechanie časti elektronických peňazí v SKPAY, je potrebné, aby s SKPAY uzatvoril Zmluvu, na základe
výmene elektronických peňazí. K Rýchlemu výberu sa neposkytuje Bonusový program.
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na evidenciu elektronických peňazí Zákazníka pri produkte Rýchly výber;
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finančných prostriedkov. Maximálna výška jedného Dobitia v hotovosti je 1.999,99 EUR. V prípade
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SKPAY.EUR. Úhrada
za Dobitie produktu Rýchly výber je možná výlučne bezhotovostnou platbou prostredníctvom platobnej
11.12 Sadzobník poplatkov je dostupný na Obchodných miestach a Webovej stránke. SKPAY má právo
karty. Dobitie v zmysle týchto OP nie je vklad definovaný zákonom č. 483/2001 Z.z. o bankách o zmene
meniť Sadzobník poplatkov z vážneho objektívneho dôvodu aj bez oznámenia zmeny, pričom o tejto zmene
a doplnení niektorých zákonov;
SKPAY Zákazníka bezodkladne informuje spolu s uvedením možnosti okamžitého vypovedania danej
1.2.44
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informácie.
produktu Rýchly výber dosiahla minimálny vek 15 rokov, s trvalým pobytom v Európskom hospodárskom
11.13 Články 6., 7., 8., 10. a 12. a Príloha č. 1 OP sa použijú analogicky aj pre Rýchly výber.
priestore, spôsobilá na právne úkony, ktorá je so SKPAY v záväzkovom vzťahu v súvislosti s uzatvorením
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