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Zmluva k užívaniu Brány TrustPay Obchodníkom 
Uzatvorená podľa § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v  znení neskorších 

predpisov  
(ďalej len „Zmluva“) medzi: 

 

 

Obchodné meno: Trust Pay, a.s. 

Sídlo:    Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:   36 865 800 

(ďalej len „TrustPay“) 

 

a 

 

Obchodné meno:         

Sídlo:          

IČO:          

Portál Obchodníka:   www.      

Zastúpená:         

E-mailová adresa konateľa:       

Telefón konateľa:       

Osoba oprávnená komunikovať s TrustPay:       

(ďalej len „Obchodník“) 

 

(TrustPay a Obchodník ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“, alebo jednotlivo tiež „Zmluvná 

strana“) 

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1.1. Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie platobných služieb spoločnosťou TrustPay 

a užívanie Brány TrustPay Obchodníkom po prepojení s Portálom Obchodníka.  

 

1.2. Obchodník prehlasuje, že v rámci vzťahu založeného touto Zmluvou bude postupovať v súlade 

s platnými zákonmi, disponuje potrebným povolením na výkon svojej podnikateľskej činnosti, 

na jej uskutočňovanie prostredníctvom Portálu a užívanie Brány TrustPay prostredníctvom 

Portálu (a iných doplnkových služieb uvedených v článku 3 Zmluvy) v súlade s touto Zmluvou 

a Všeobecnými obchodnými podmienkami TrustPay (ďalej len „VOP“), a nemá vedomosť o 

žiadnej skutočnosti, ktorá by mohla byť prekážkou v realizácii jednotlivých ustanovení podľa 

tejto Zmluvy a VOP alebo v dôsledku ktorej by túto Zmluvu nemohol uzavrieť. 

 

1.3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy sa spravujú VOP, Obchodným zákonníkom 

a ostatnými právnymi predpismi platnými v SR. Na otázky v tejto Zmluve neupravené sa 

použijú ustanovenia VOP; Obchodník prehlasuje, že bol oboznámený so znením VOP s ich 

znením súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

 

1.4. V prípade rozporu medzi VOP  a poplatkami v Zmluve je záväzná Zmluva. V prípade ak 

poplatok nie je upravený v Zmluve, poplatky sa účtujú podľa VOP. 
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2. SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCHODNÍKOVI A POPLATKY S TÝM SPOJENÉ 

 

2.1. TrustPlatby 

 

2.1.1. Zmluvné strany sa dohodli,  že TrustPay poskytne Obchodníkovi, a Obchodník bude 

využívať, službu TrustPlatby. 

 

☐ÁNO      ☐ NIE 

 

2.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že platby prichádzajúce na účty Obchodníka prostredníctvom 

služby TrustPlatby budú spoplatnené nasledovne : 

 

POPLATOK Z NOMINÁLNEJ HODNOTY 

TRANSAKCIE (%) 

Transakčný 

náklad 

       podľa VOP 

 

 

2.1.3. V prípade, že bolo v odseku 2.1.1. zvolené „NIE“, nebudú aplikované ostatné ustanovenia 

tohto bodu 2.1.. Predchádzajúca veta sa neuplatní pokiaľ Obchodník, aj napriek 

nevyužívaniu služby TrustPlatby prijíma na účet Obchodníka prichádzajúce platby. Takéto 

platby budú spoplatnené podľa bodu 2.1.2.  a účinných VOP. 

 

2.2. TrustKarty 

 

2.2.1. Zmluvné strany sa dohodli,  že TrustPay poskytne Obchodníkovi, a Obchodník bude 

využívať, službu TrustKarty.  

 

☐  ÁNO    ☐  NIE 

 

V prípade, že bolo v odseku 2.2.1. zvolené „NIE“, nebudú aplikované ostatné  

ustanovenia bodu 2.2. Zmluvy  

 

2.2.2. Predmetom služby TrustKarty je prijímanie platieb platobnými kartami Obchodníkom, 

prostredníctvom Portálu.  

 

2.2.3. Autorizované transakcie budú pripisované v prospech účtu Obchodníka v TrustPay 

s nasledovnou frekvenciou:  

 Raz týždenne , s odkladom 5 pracovných dní.  

 

2.2.4. Obchodník súhlasí, že za využívanie služby TrustKarty bude TrustPay platiť poplatok 

nasledovne: 

a) Poplatok za spracovanie transakcie v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. 

Kartová spoločnosť 
Poplatok z nominálnej hodnoty 

transakcie (%) 

Transakčný 

náklad 

Visa        podľa VOP 

Mastercard        podľa VOP 
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b) Poplatok za spracovanie transakcie mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. 

Kartová spoločnosť 
Poplatok z nominálnej hodnoty 

transakcie (%) 

Transakčný 

náklad 

Visa        podľa VOP 

Mastercard        podľa VOP 

 

2.2.5. Obchodník súhlasí s tým, že spoločnosť TrustPay je oprávnená ponechať si       % z 

nominálnej hodnoty z každej autorizovanej transakcie počas obdobia 180 dní po dátume 

danej transakcie (ďalej len "Rezerva"). Rezerva sa nesmie pripísať na účet Obchodníka 

v priebehu obdobia uvedeného v tomto odseku alebo zaslať Obchodníkovi iným 

spôsobom, ale ukladá sa na samostatnom rezervnom účte Obchodníka.  

 

2.2.5.1. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že spoločnosť TrustPay má právo na základe 

jej vlastného odôvodneného uváženia, odpočítať akýkoľvek a všetok budúci dlh 

Obchodníka voči spoločnosti TrustPay, ktorý môže vzniknúť z povinností Obchodníka na 

základe tejto Zmluvy, najmä za sankcie kartových spoločností a poplatky Obchodníka.  

2.2.5.2. V prípade ukončenia platnosti tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, spoločnosť 

TrustPay bude zostatok na rezervnom účte Obchodníka držať po dobu 180 kalendárnych 

dní od ukončenia účinnosti tejto Zmluvy. Spoločnosť TrustPay má nárok na odpočet 

svojej pohľadávky z rezervného účtu Obchodníka aj po ukončení tejto Zmluvy. Počas 

tohto obdobia bude spoločnosť TrustPay informovať Obchodníka o akýchkoľvek 

poplatkoch, ktoré budú účtované z rezervného účtu Obchodníka. 

2.2.5.3. Obchodník nemá nárok na žiadne úroky z peňažných prostriedkov uložených 

na rezervnom účte Obchodníka. 

2.2.5.4. Ustanovenia tohto oddielu 2.2.5. zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto 

Zmluvy. 

2.2.5.5. Po skončení obdobia uvedeného v článku 2.2.5. Zmluvy bude Rezerva 

prevedená z rezervného účtu na účet Obchodníka. 

 

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a  nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu 

zmluvnými stranami. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo 

zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

 

3.2. V prípade, že je Zmluva vyhotovená vo viacerých jazykových variantoch jediným právne 

záväzným dokumentom je slovenská jazyková verzia. V prípade rozporu medzi slovenskou a 

inou jazykovou verziou bude rozhodujúce znenie slovenskej jazykovej verzie. 

 

3.3. Všetky osoby, ktoré podpísali túto Zmluvu v mene Obchodníka, budú v súlade s VOP 

považované za Oprávnené osoby s Aktívnym prístupom, t.j. za osoby majúce právo 

jednotlivo, samostatne, bez obmedzenia sumy a iných obmedzení uskutočňovať prevodné 

príkazy v mene a na účet Obchodníka.  
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3.4. Obchodník svojim podpisom prehlasuje, že osoby konajúce v mene Obchodníka nie sú 

politicky exponovanou osobou podľa §6 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou 

príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. 

 

3.5. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle 

sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

 

 

     

V Bratislave, dňa                                V                , dňa                                          

Za Trust Pay: Za Obchodníka: 

       

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

_________________________________ 
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