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Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti 
 a Zmluva o poskytovaní služieb    

Payowallet s.r.o. 
 

 
 
Preambula: 
 
Všeobecné obchodné podmienky Payowallet sú vypracované v zmysle § 273 ods.1 Obchodného zákonníka a 
stanovujú základné práva a povinnosti záväzkového vzťahu medzi Payowallet a Obchodníkom (ďalej „VOP“) a sú 
súčasťou každého zmluvného vzťahu medzi Payowallet a Obchodníkom.  
 
 
1. Pojmy 
 
Obchodník – osoba, ktorá má záujem využívať služby Payowallet, poskytované prostredníctvom Aplikácie 

a uzavrela s Payowallet Zmluvu o poskytovaní služieb. 
 
Aplikácia – softwarové aplikácie, ktorých vlastníkom je Payowallet a prostredníctvom ktorých poskytuje 

Obchodníkovi služby, spočívajúce najmä (avšak nielen) ponuku tovaru Obchodníka, prípadne jeho služieb, ich 
predaj, organizáciu vernostného systému, ako aj poskytovanie ďalších služieb v súlade so zmluvou 
a funkcionalitou aplikácií.  
 
Payowallet – spoločnosť Payowallet s.r.o. so sídlom Námestie SNP 30, 811 01 Bratislava, IČO: 50 196 545, 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 109811/B, ktorá v rámci svojej 
činnosti poskytuje služby za účelom umožnenia realizácie obchodov (propagácie a predaja tovaru a služieb)  
tretím osobám. 
 
Zmluva – zmluva o poskytovaní služieb, uzavretá medzi Payowallet a Obchodníkom postupom uvedeným 

v týchto VOP. 
 
2.  VZNIK ZMLUVY. 

2.1. Zmluvy o poskytovaní služieb je zmluva medzi Payowallet a Obchodníkom, ktorá je uzatvorená medzi 
zmluvnými stranami nasledovne: 
a) žiadateľ vyplní a odošle registračný formulár sprístupnený mu na stránke Payowallet, 
b) následne žiadateľ potvrdí správnosť svojej e-mailovej adresy na základe správy, ktorú mu zašle 

Payowallet na e-mail, zadaný v registračnom formulári, 
c) po potvrdení e-mailovej adresy bude žiadateľovi doručený e-mail s prístupovými údajmi do Aplikácie 

a/alebo jeho konta na webovej stránke, pričom doručením tohto e-mailu s prístupovými údajmi sa 
považuje Zmluva o poskytovaní služieb medzi Payowallet a žiadateľom za uzavretú a žiadateľ sa od 
tohto okamihu považuje za Obchodníka. 

2.2. Zmluva, uzavretá postupom podľa bodu 2.1. sa stáva účinnou doručením e-mailu Obchodníkovi, 
obsahujúceho prístupové údaje.  

2.3. Obchodník si pri registrácii vyberie balík služieb, na základe ktorého mu následne bude Payowallet 
poskytovať služby v rozsahu daného balíka. Špecifikácia balíkov je uvedená v prílohe č. 1 VOP. 
Obchodník môže kedykoľvek zmeniť vybraný balíček a to prostredníctvom svojho konta, alebo zaslaním 
emailu na info@payowallet.com pričom zmena sa uskutoční vždy od prvého dňa nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca. 

2.4. V prípade, ak nepríde Obchodníkovi akceptačný e-mail do piatich pracovných dní od odoslania 
registračného formulára, má sa za to, že Payowallet návrh na uzavretie zmluvy neakceptoval. 

2.5. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú, pričom ukončiť ju je možné spôsobom, uvedeným v týchto VOP. 
 

3. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB A PODMIENKY ICH POSKYTOVANIA. 

3.1. Služba Payowallet, poskytovaná Obchodníkovi spočíva v umožnení umiestnenia tovarov, prípadne ponuky 
služieb Obchodníka v Aplikácii, poskytnutí služby prevádzky vernostného systému, ďalej poskytovanie 
nevyhnutného spolupôsobenia pri uskutočňovaní obchodov v rámci Aplikácie, ako aj využívanie ďalších 
služieb a funkcionalít Aplikácie a to všetko v rozsahu, uvedenom v Zmluve a funkčnej špecifikácii 
Aplikácie.  

3.2. Payowallet  je oprávnený v mene Obchodníka uzavierať obchody (tým sa rozumie uzavretie obchodu 
prostredníctvom Aplikácie) a prijímať kúpnu cenu od kupujúcich.  

3.3. Uzavieranie obchodov bude Payowallet realizovať prostredníctvom Aplikácie. 
3.4. Obchodník môže poveriť aj iné osoby poskytovaním služieb, ktoré mu poskytuje Payowallet v súlade so 

zmluvou a týmito VOP.   
3.5. Payowallet môže vykonávať činnosť, na ktorú sa zaviazal voči Obchodníkovi, aj pre iné osoby. 
3.6. Pre odstránenie pochybností zmluvné strany týmto výslovne potvrdzujú, že Payowallet nemá žiadne 

záväzky ohľadom minimálneho množstva predaných tovarov a služieb Obchodníka.  
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4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY. 
 

4.1. Obchodník sa zaväzuje platiť Payowallet mesačný poplatok za využívanie Aplikácie Obchodníkom a 
províziu za podmienok, stanovených ďalej v tomto článku VOP. 

4.2. Počas trvania účinnosti Zmluvy bude platiť Obchodník mesačný poplatok podľa prílohy č. 1 týchto VOP a  
% províziu podľa prílohy č. 1 týchto VOP z každého uzavretého obchodu z kúpnej ceny z daného 
obchodu, pokiaľ nebude dohodnuté inak. V prípade, ak kúpna cena podlieha DPH, ako základ pre výpočet 
provízie sa použije kúpna cena bez DPH.  

4.3. K provízii podľa bodu 4.2. a mesačnému poplatku podľa bodu 4.3. bude pripočítaná daň z pridanej 
hodnoty v zmysle príslušných právnych predpisov v prípade, ak bude Payowallet platiteľom dane 
z pridanej hodnoty 

4.4. Provízia (vrátane mesačného poplatku) počnúc obdobím, keď naň vznikne Payowallet nárok) bude 
hradená takým spôsobom, že túto si je Payowallet oprávnený vždy započítať s inkasovanou kúpnou cenou 
za zrealizovaný obchod. Nárok na províziu vznikne Payowallet okamihom uhradenia kúpnej ceny a to 
v rozsahu, v akom bola uhradená. Provízia za konkrétny obchod je splatná okamihom uhradenia kúpnej 
ceny kupujúcim. Mesačný poplatok  je splatný vždy za príslušné obdobie, počas ktorého Obchodník 
využíval Aplikáciu. 

4.5. Payowallet pošle Obchodníkovi prehľad zúčtovaných odmien z uzavretých obchodov každý mesiac a to 
vždy do stredy týždňa, nasledujúceho po zúčtovacom období. Kúpnu cenu za zrealizovaný obchod po 
odpočítaní svojej percentuálnej provízie pošle Payowallet Obchodníkovi na jeho účet od piatich dní od 
inkasa kúpnej ceny. 

4.6. Mesačný poplatok bude Payowallet fakturovať súčasne s fakturáciou provízie za zrealizované obchody, t.j. 
vždy za príslušné obdobie vyfakturuje mesačný poplatok podľa výšky zvoleného balíka služieb za uplynulé 
fakturačné obdobie Faktúru vystaví Payowallet raz mesačne, vždy za predchádzajúci mesiac s tým, že 
v nej uvedie sumu mesačného poplatku podľa príslušného balíka služieb, sumu provízie (započítanej 
v zmysle bodu 4.1.), ako aj celkovú sumu, ktorú je ešte Obchodník po odrátaní už započítanej sumy 
povinný uhradiť. Faktúra je splatná do 10 dní odo dňa jej vystavenia. Faktúru bude Payowallet zasielať 
Obchodníkovi v elektronickej podobe. 

4.7. Payowallet má nárok na províziu za obchody uskutočnené počas trvania zmluvného vzťahu, ak sa obchod 
preukázateľne uzatvoril v dôsledku jeho činnosti, pričom v prípade, ak sa obchod uzavrie cez Aplikáciu, 
považuje sa vždy za uzatvorený v dôsledku činnosti Payowallet. 

4.8. Payowallet bude fakturovať výšku mesačného poplatku podľa zvoleného balíka služieb. V prípade, že 
Obchodník chce zmeniť typ zvoleného balíka, zmena sa uskutoční k prvému dňu kalendárneho mesiaca, 
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy bola Payowallet doručená žiadosť o takúto zmenu.  

4.9. Mesačný poplatok bude hradený na účet Payowallet a to bankovým prevodom, prípadne platobnou kartou 
alebo inými nástrojmi platobného styku v závislosti na dohode medzi Payowallet a Obchodníkom. 

4.10. V prípade, ak neuhradí Obchodník faktúru v lehote jej splatnosti, upozorní Payowallet Obchodníka e-
mailom na túto skutočnosť a vyzve ho na jej úhradu. Ak nebude faktúra uhradená ani do 10 dní po jej 
splatnosti, je Payowallet oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb a prístup Obchodníka do Aplikácie. Ak 
nebude faktúra uhradená ani do 30 dní po uplynutí jej splatnosti, je Payowallet oprávnený odstúpiť od 
zmluvy. 

4.11. V prípade, ak bol Obchodníkovi pozastavený prístup do Aplikácie podľa predchádzajúceho bodu, alebo z 
dôvodu porušenia iných ustanovení zmluvy alebo VOP, je Payowallet oprávnený za znovupripojenie 
Obchodníka účtovať poplatok v sume, uvedenej v cenníku. Poplatok je splatný na základe faktúry splatnej 
do 10 dní od jej vystavenia. Payowallet je oprávnený podmieniť znovupripojenie do Aplikácie uhradením 
tohto poplatku.    

4.12. Payowallet je oprávnený zmeniť cenník poskytovaných balíčkov, prípadne jednotlivých služieb s tým, že 
každú takúto zmenu oznámi Obchodníkovi e-mailom aj s novým cenníkom. Obchodník je v takom prípade 
povinný oznámiť v lehote 10 dní od doručenia tohto e-mailu, či s navrhovanou zmenou súhlasí alebo nie. 
Oznámenie Obchodník pošle e-mailom vo forme scanu podpísaného dokumentu, obsahujúceho jeho 
vyjadrenie a podpis a toto zašle na e-mailovú adresu Payowallet, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
V prípade, ak sa Obchodník  vo vyššie uvedenej 10-dňovej lehote nevyjadrí, má sa za to, že 
s navrhovanou zmenou cenníka nesúhlasí. V takom prípade je Payowallet podľa svojho uváženia 
oprávnené ukončiť zmluvu písomnou výpoveďou, doručenou Obchodníkovi, pričom výpovedná lehota je 
v tomto prípade 10 dní a začína plynúť prvým dňom, nasledujúcim po doručení výpovede.   

 
5 APLIKÁCIA 

5.1. Payowallet je vlastníkom aplikácie, prostredníctvom ktorej bude poskytovať všetky funkcionality podľa 
zvoleného balíka služieb pre Obchodníka. 

5.2. Payowallet je taktiež vlastníkom aplikácie pre Obchodníka (Aplikácia Partner) na účely verifikácie 
užívateľa vernostných programov a na účely akceptácie a validácie vytvorených QR kódov, ktoré 
reprezentujú príslušné zakúpené produkty ako aj benefity vo forme zľavových kupónov a odmien. 
Obchodník je oprávnený určiť dobu trvania akcie, prípadne platnosti kupónu. 

5.3. Obchodník uzavretím zmluvy potvrdzuje, že bol s Aplikáciou riadne oboznámený, pochopil jej funkcionalitu 
a súhlasí s tým, aby boli obchody realizované prostredníctvom Aplikácie. 

5.4. Payowallet za podmienok uvedených v týchto VOP udeľuje Obchodníkovi  nevýhradnú a územne 
neobmedzenú licenciu na používanie Aplikácie. Obchodník nie je oprávnený udeliť sublicenciu na žiadnu 
Aplikáciu alebo je časť tretiemu subjektu. Cena za licenciu je zahrnutá v cene balíčka.   
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5.5. Payowallet je oprávnený Aplikáciu updatovať, upgradovať, upravovať podľa potreby ich grafické rozhranie, 
vizualizácie, pridávať či odoberať funkcie a to na základe jeho uváženia. 

5.6. Payowallet je oprávnený prostredníctvom Aplikácie predávať aj tovary a služby, ponúkané  inými 
subjektmi. 

5.7. Zmluvné strany sa dohodli, že tovary a služby Obchodníka bude do Aplikácie dopĺňať Payowallet. Na 
základe vývoja vzájomnej spolupráce a Aplikácie sa neskôr môžu zmluvné strany dohodnúť na tom, že 
Obchodníkovi bude zriadený vzdialený prístup do Aplikácie a on sám tam bude môcť umiestňovať tovary 
a služby; podmienky takéhoto prístupu si dohodnú osobitne a Payowallet v takom prípade sprístupní 
Obchodníkovi túto možnosť prostredníctvom jeho konta. 
 

 
6. PRÁVA A POVINNOSTI PAYOWALLET 

 
6.1. Payowallet je oprávnený vyvíjať činnosť, ktorá je predmetom jeho záväzku, z územného hľadiska 

neobmedzene. Za týmto účelom je oprávnený upraviť jazykové mutácie Aplikácie. 
6.2. Payowallet je povinný uskutočniť vyúčtovanie inkasovanej kúpnej ceny a túto po odrátaní provízie 

a prípadného mesačného poplatku poslať Obchodníkovi tak, aby ju Obchodník dostal na jeho účet 
najneskôr do piatich (5) dní po jej uhradení zákazníkom Obchodníka. 

6.3. Payowallet nenesie zodpovednosť za tovar, jeho kvalitu, prípadné reklamácie, ktoré bude zabezpečovať 
Obchodník na jeho vlastnú zodpovednosť a to vrátane prípadného odstúpenia od zmluvy zo strany 
koncového zákazníka v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. v platnom znení.  

6.4. Payowallet je oprávnený podľa jeho uváženia odmietnuť zaradiť do Aplikácie tovary alebo služby, ktoré 
podľa jeho uváženia sú v rozpore s dobrými mravmi, propagujú alebo podporujú násilie, rasovú, 
národnostnú a etnické neznášanlivosť, alebo porušovanie základných ľudských práv a slobôd. V prípade, 
ak by Obchodník na zaradený takýchto tovarov a služieb napriek tomu trval, je Payowallet oprávnený 
odstúpiť od Zmluvy. 

6.5. Payowallet je oprávnený použiť e-mailovú adresu Obchodníka aj  na marketingové účely (najmä zasielanie 
Obchodníkovi  prípadné ponuky nových služieb, vylepšenia existujúcich služieb a pod.), s čím Obchodník 
súhlasí.  

6.6. Okrem prípadov uvedených v bodu 4.10. je Payowallet oprávnený pozastaviť prístup Obchodníka do 
aplikácie aj v prípade ak Obchodník porušuje ustanovenia týchto VOP a nezjedná nápravu ani do päť dní 
po tom, ako ho na to Payowallet e-mailom vyzve. 

 
7. VERNOSTNÝ SYSTÉM 

 

7.1. V prípade, ak si Obchodník zvolí balík poskytovania služieb ktorého  súčasťou je aj prevádzka 
vernostného systému, bude Payowallet prevádzkovať pre Obchodníka vernostný systém, prostredníctvom 
ktorého môže Obchodník ponúkať svojim zákazníkom rôzne benefity (napr. produkty zdarma, so zľavou 
a pod.) 

7.2. Je na výlučnej zodpovednosti Obchodníka, aký spôsob, formu, ako aj dobu trvania  vernostných odmien 
sa rozhodne ponúkať.  

7.3. V prípade, ak sa Obchodník rozhodne využívať tento vernostný systém, bude platiť Payowallet mesačnú 
odmenu za výšku balíka, ktorého je vernostný systém súčasťou, pokiaľ nebude dohodnuté inak. 

7.5. Obchodník sa zaväzuje dodržiavať a poskytovať benefity, ktoré budú ponúkané prostredníctvom Aplikácie 
zákazníkom, upraviť postup pre prípad expirácie benefitu ak za tento už zákazník zaplatil a postupovať 
v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa spotrebiteľských vzťahov. Obchodník týmto potvrdzuje, že si 
je vedomý skutočnosti, že v prípade, ak by nerešpektoval benefity, ktoré si uplatnia zákazníci, nakupujúci 
jeho tovary a/alebo služby prostredníctvom Aplikácie, vzniká tým škoda aj Payowallet a to najmä z dôvodu 
nedôvery zákazníkov k využívaniu Aplikácie a tým aj poškodzovanie dobrej povesti Payowallet a aj 
samotnej Aplikácie. V prípade, ak v dôsledku takejto činnosti vznikne Payowallet škoda, zaväzuje sa ju 
Obchodník Payowallet nahradiť v celom rozsahu a v prípade, ak sa Payowallet rozhodne, môže odstúpiť 
od zmluvy.  

 
8. APLIKÁCIA ČÍTAČKA QR KÓDOV. 

 

8.1. Payowallet poskytne Obchodníkovi softwarovú aplikáciu na čítanie QR kódov a to za účelom realizácie  
obchodov prostredníctvom Aplikácie, ako aj verifikácie uplatnených benefitov v rámci vernostného 
systému. 

8.2. Hardwarové zariadenie pre čítanie QR kódov Payowallet Obchodníkovi neposkytuje, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú písomne inak. 

8.3. Payowallet môže súčasne navrhnúť aj iné spôsoby validácie (hodnotenia) koncového zákazníka z hľadiska 
uplatnenia rôznych benefitov, pripisovania vernostných bodov a pod.   
 

 
9. OSOBITNÉ USTANOVENIA  
 

9.1. Popri službách, špecifikovaných v tejto zmluve vyššie, bude Payowallet poskytovať Obchodníkovi aj 
osobitné služby, týkajúce sa reklamných oznamov, prípadne ponúk prostredníctvom Aplikácie. 

9.2. Payowallet je oprávnený jednostranne meniť a upravovať funkcionality Aplikácie, pričom o takejto zmene 
vždy informuje Obchodníka e-mailom. Súhlas Obchodníka s takouto zmenou nie je potrebný okrem 
prípadu, ak by sa súčasne menila aj cena balíčka služieb. 
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10. PRÁVA A POVINNOSTI OBCHODNÍKA 

 
10.1. Vo vzťahoch s Payowallet je Obchodník povinný konať poctivo a v dobrej viere. Najmä je povinný: 

a) poskytovať Payowallet nevyhnutné údaje, ktoré sa vzťahujú na predmet obchodov, a 
b) poskytovať Payowallet na jeho žiadosť informácie nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo 

zmluvy, najmä v primeranej lehote oznámiť Payowallet, že predpokladá podstatné zníženie rozsahu 
činnosti oproti tomu, čo by mohol Payowallet za normálnych podmienok očakávať, 

c) riadnym spôsobom sa starať o zariadenie, ak mu bolo poskytnuté podľa článku 7 zmluvy,  
d) dodržiavať podmienky prípadných ponúk, oznámení, kupónov. 

10.2. Obchodník týmto výslovne prehlasuje, že súhlasí s realizáciou obchodov prostredníctvom Aplikácie. 
10.3. Obchodník je výlučne zodpovedný za určenie cien tovarov a služieb, za ich kvalitu, ako aj za prípadné 

škody nimi spôsobené. 
10.4. Obchodník sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť na to, aby tovary a služby mohli byť ponúkané 

prostredníctvom Aplikácie, najmä poskytnúť podklady k nim v požadovanom formáte, určenom 
Payowallet.  

 
 

11. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY 

 
11.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
11.2. Túto zmluvu možno ukončiť:  

11.2.1. písomnou dohodou zmluvných strán, 
11.2.2. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 
11.2.3. písomným odstúpením od tejto zmluvy z dôvodu a v prípadoch, uvedených v týchto VOP, 
11.2.4.  nesúhlasom so zmenou VOP zo strany Obchodníka podľa článku 12 týchto VOP. 

11.3. Dĺžka výpovednej lehoty je 1 mesiac, ak nie je v Zmluve stanovené inak. Výpovedná lehota začína 
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 
druhej zmluvnej strane. 

11.4. Odstúpením od Zmluvy táto zaniká okamihom, kedy bolo odstúpenie doručené druhej zmluvnej strane. 
 
12. Zmeny VOP 

 
12.1. Payowallet je oprávnený jednostranne meniť tieto VOP za podmienok tu stanovených. Obchodník 

uzavretím zmluvy s týmto oprávnením Payowallet súhlasí. 
12.2. O každej zmene VOP informuje Payowallet Obchodníka na jeho e-mail, uvedený v systémoch 

Payowallet a súčasne mu aj zašle odkaz na adresu internetových stránok, na ktorých sú nové VOP 
dostupné a zverejnené a odkiaľ sú Obchodníkovi sprístupnené v elektronickej podobe. 

12.3. V prípade, ak Obchodník v lehote 7 dní po doručení neoznámi Payowallet, že s navrhovanými zmenami 
nesúhlasí, má sa za to, že tieto nové VOP akceptoval. To neplatí v prípade zmeny cenníka, kde sa 
postupuje podľa bodu 4.12. VOP. V prípade, ak Obchodník zmeny VOP neakceptuje, oznámi túto 
skutočnosť e-mailom Payowallet a v takom prípade zmluva zaniká ku poslednému dňu kalendárneho 
mesiaca, v ktorom Obchodník oznámil Payowallet svoj nesúhlas. 

 
13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

13.1. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku a v súlade so slovenským právnym poriadkom, pričom na 
vzťahy v nich neupravené sa uplatňujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných 
platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

13.2. Tieto VOP sú vydané v elektronickej podobe a prístupné na internetových stránkach spoločnosti 
13.3. Vzťahy medzi Payowallet a Obchodníkom sa spravujú zmluvou, týmito VOP a ich prílohami. Payowallet 

a Obchodník môžu uzavrieť písomnú dohodu, ktorou si niektoré vzťahy upravia odlišne od týchto VOP. 
Táto dohoda má v takom prípade prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.  

13.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo 
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení 
VOP.  

13.5. Prílohami VOP sú. 
Príloha č. 1 – balíky služieb a mesačný poplatok 
Príloha č. 2 – informácia o platobnej bráne 

13.6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.7.2017 
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PRÍLOHA č. 1 
VOP 

 
Cenník  

 
Typ balíka služieb 

 

 
Špecifikácia rozsahu 

 
Mesačný poplatok 

Basic 
Digitálny vernostný program 
(pečiatkový a, alebo bodový 

program) 

39 Eur bez DPH/mesačne 
 

Standard 

Digitálny vernostný program 
(pečiatkový, alebo bodový) 

 
1x zľavový kupón 

1 x produkt/služba na predaj 
 

69 Eur bez DPH/mesačne 
 

7% provízia z objemu predaných 
produktov cez aplikáciu 

 
 

Od účinnosti zmluvy platí .......... mesačné obdobie zdarma (mesiacom zdarma sa rozumie kalendárny 
mesiac, v ktorom sa stala zmluva účinnou a to bez ohľadu na to, v akej časti kalendárneho mesiaca 
bola uzavretá). Nasledujúci mesiac od ukončenia obdobia zdarma je vystavená prvá faktúra za služby 
Aplikácie.  
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PRÍLOHA č. 2 
VOP 

 
Popis platobnej brány 

 
Platobná brána Československej obchodnej banky a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, Slovenská 
republika, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4314/B (ďalej 
ako „ČSOB“), prostredníctvom ktorej bude realizovaná platba. 
 

Táto platobná brána je plne prevádzkovaná ČSOB a Payowallet s.r.o. nenesie nijakú zodpovednosť za prípadnú 

škodu, spôsobenú užívateľovi aplikácie na základe použitia tejto platobnej brány alebo v súvislosti s ňou. 
Vzhľadom na možnú funkcionalitu zapamätania si platobnej karty, ktorú táto platobná brána ČSOB umožňuje, 
v prípade, ak takúto možnosť zapamätania si platobnej karty zákazník využije, údaje o tejto platobnej karte budú 
spracované a uložené v systémoch ČSOB a spoločnosť Payowallet k nim nebude mať žiadny prístup a nenesie 
nijakým spôsobom za tieto uložené údaje zodpovednosť.  
 
Spoločnosť Payowallet s.r.o. má otvorený účet v ČSOB za účelom prijímania platieb od užívateľov aplikácie za 
zakúpené produkty alebo služby a bude zasielať tieto peňažné prostriedky na účet Obchodníka. 
Č. účtu Payowallet s.r.o.: SK31 7500 0000 0040 2294 4799. 
 
 
 

 

 
 


