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pomiędzy:

Proszę uzupełnić pola w niniejszym Formularzu Umowy używając wyraźnych drukowanych liter albo druku maszynowego, koloru niebieskiego albo czarnego.  

Pola oznaczone jasnoniebieskim tłem przeznaczone są do użytku wewnętrznego Elavon.

*) Pola oznaczone tym symbolem są obowiązkowe

1. DANE O UMOWIE

Portfolio (CLG)   

Exclusion group/s

461 (Cardpoint)   460 (Poland)      Kraj: POLSKA   *Waluta rozliczeniowa: PLN inna: *Parent Entity Code 

Parent Chain Code *Sales Rep Code            (Pre-Assigned) MID (główny) 

*Wizyta u Akceptanta Tak Nie Powód braku wizytacji:       punkt handlowy jeszcze nie otwarty       umowa podpisana korespondencyjnie       e-commerce

Inne (jakie?): 

*Chargeback Distribution  Liste-mail (e-mail jak w Punkcie 13 Formularza Umowy) System Raportowania

Kod/y (Association Code/s) 0     1     4      2      6

Zmiana formy prawnej – dotychczasowy MID główny/NIP (o ile ma zastosowanie)    

2. AKCEPTANT — DANE PODSTAWOWE 

*Nazwa rejestrowa — pełne brzmienie nazwy zgodnej z wpisem do rejestru / Imię, drugie imię i nazwisko Akceptanta — dla osób fiz. prowadzących działalność gosp. 

*Adres siedziby rejestrowej i główna osoba kontaktowa przeznaczona do:

Siedziba (Legal) Korespondencja (Communication)      Reklamacja (Chargeback) Zestawienie (Statement) PCI (dla obecnych i przyszłych numerów MID)

*Adres rejestrowy Akceptanta – ulica i nr

*Kod pocztowy —   *Miejscowość (Poczta)

Strona internetowa (www)  

*Główna osoba kontaktowa  Pani  Pan  

Stanowisko      Język kontaktu    

E-mail (do doręczeń)

*Nr telefonu Nr telefonu komórkowego      Nr faksu  

*Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa 

spółka komandytowo-akcyjna spółka z o.o. spółka akcyjna fundacja stowarzyszenie spółdzielnia jednostka samorządowa 

Inna (opis):         liczba wspólników:   

*Nr REGON *Nr KRS

Rodzaj innego rejestru: inny (opis):    

 *Kraj utworzenia: *Rok założenia

Formularz UMOWY O AKCEPTACJĘ KART PŁATNICZYCH

Zgodnie z art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893 z późn. zm.), przed zawarciem umowy z akceptantem agent 
rozliczeniowy jest obowiązany dostarczyć akceptantowi informację o wysokości opłaty akceptanta wraz z wyszczególnieniem składników tej opłaty. Elavon informuje,
iż w skład opłaty akceptanta określonej w umowie o akceptację kart jako MSC wchodzą: opłata Elavon Processing Fee (marża agenta rozliczeniowego), opłata Assessment 
Fee (zwana w Ustawie o Usługach Płatniczych jako opłata systemowa) oraz opłata Interchange Fee (opłata interchange). W przypadku, gdy zaproponowano Państwu 
model rozliczeń oparty na tzw. stawce płaskiej (flat rate), wysokość opłaty Elavon Processing Fee stanowi różnicę pomiędzy opłatą MSC (zaproponowaną przez przedstawiciela 
Elavon) a sumą opłat Assessment Fee i Interchange Fee. Wysokość opłaty Interchange Fee oraz opłaty Assessment Fee zmieniana jest przez Organizacje Kart Płatniczych. 
W przypadku natomiast, gdy umowa z Elavon ma się opierać na tzw. stawce INT++, wysokość opłaty Elavon Processing Fee została wskazana w załączniku nr 2 do Formularza 
Umowy. Wysokość opłaty Interchange Fee oraz opłaty Assessment Fee zmieniana jest przez Organizacje Kart Płatniczych. Aktualna wysokość Assessment Fee oraz 
Interchange Fee może być sprawdzona przez Akceptanta przy użyciu odnośników na stronie www.elavon.pl/strefa-klienta. Akceptant potwierdza niniejszym, iż mógł 
zapoznać się z wysokością tych opłat przed zawarciem niniejszej umowy oraz, że otrzymał od przedstawiciela Elavon informację o wysokości opłaty akceptanta wraz
z wyszczególnieniem składników tej opłaty. Akceptant potwierdza również, że otrzymał informację o modelach rozliczeń oferowanych przez Elavon i wnosi o zawarcie 
niniejszej umowy opartej na wskazanym w niej modelu.      

*Dane rejestracji podatkowej: NIP:  NIP w trakcie rejestracji

Zastępcze potwierdzenie: Potwierdzam, iż mimo wykonywanej działalności nie podlegam rejestracji dla celów podatku VAT w Unii Europejskiej.

Elavon Financial Services Designated Activity Company z siedzibą w Loughlinstown, hr. Dublin, Irlandia, zarejestrowana pod numerem 418442, o kapitale zakładowym w wysokości 6.400.001,00 euro.
(zwaną dalej: „Elavon”) oraz Podmiotem wskazanym poniżej (zwanym dalej „Akceptantem”). 
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Kod pocztowy     —        Miejscowość (Poczta)   

Dodatkowa osoba kontaktowa  Pani  Pan  

Pani  Pan  

Stanowisko     Język kontaktu    

E-mail (do doręczeń)

Nr telefonu      Nr telefonu komórkowego      Nr faksu  

Outlet     

*Usługi / produkty za jakie będą pobierane płatności kartami: Kod MCC     

*Adres punktu i osoba kontaktowa przeznaczona do:

Dostawa (Shipping) Korespondencja (Communication)      Reklamacja (Chargeback) Zestawienie (Statement)

*Adres punktu (DBA) – ulica i nr

*Kod pocztowy –   *Miejscowość (Poczta)  

*Osoba kontaktowa w punkcie  Pani  Pan         

Stanowisko    Język kontaktu  

E-mail (do doręczeń)

*Nr telefonu Nr telefonu komórkowego    Nr faksu   

Metody akceptacji Kart *Card Present  % *MO/TO/Key Entry   % *Internet   %    Preautoryzacja / Key Entry

*Roczny obrót 

*Kraj, w którym Akceptant osiąga najwyższy przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli Akceptant prowadzi działalność
gospodarczą tylko w jednym kraju, prosimy wskazać poniżej ten kraj

  PLN *Przewidywany roczny obrót kartowy PLN *Średnia wartość Transakcji kartowej   PLN

4. PROFIL AKCEPTANTA

*PCI Level (jeżeli inny niż 4) *Czy Akceptant po raz pierwszy akceptuje instrumenty płatnicze? Tak Nie

Umowa zawarta na czas NIEOZNACZONY Umowa zawarta na czas OZNACZONY Umowa SEZONOWA

Okres Początkowy wynosi:     12 m-cy Umowa  od Sezon corocznie od      do  (włącznie)

24 m-cy       36 m-cy       0 m-cy do  (włącznie)

Formularz UMOWY O AKCEPTACJĘ KART PŁATNICZYCH

miesiąc - nr miesiąc - nr

5. REPREZENTANCI / FAKTYCZNI WŁAŚCICIELE (BENEFICJENCI RZECZYWIŚCI) / CZŁONKOWIE WŁADZ PODMIOTU AKCEPTANTA

*Czy Akceptant zajmuje się realizacją czeków, przyjmowaniem lub realizacją przekazów pieniężnych, czeków podróżnych, sprzedażą kart przedpłaconych, wymianą walut
  lub obrotem walutami, w tym walutami wirtualnymi lub rzeczywistymi?

*Czy Akceptant jest dostawcą usług płatniczych?

*Czy Akceptant jest podmiotem trzecim świadczacym usługi przetwarzania płatności jako pośrednik pomiędzy dwoma innymi stronami, zajmującym się przyjmowaniem
i przekazyweaniem płatności (ang. Third Party Payment Processsor)?

*Czy Akceptant jest organizacją pozarządową (NGO)? NGO to prywatna organizacja non-profit wykonująca działalność, której celem jest służenie dobru publicznemu.

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Osoba lub osoby podpisujące niniejszy formularz w imieniu Akceptanta („Reprezentanci”) powinny podać informacje wymagane w niniejszym punkcie oraz zaznaczyć wszystkie pola, które mają do nich zastosowanie.
Faktycznymi właścicielami (beneficjentami rzeczywistymi) są osoby fizyczne, które pośrednio lub bezpośrednio posiadają min. 25% (zaś w przypadku skomplikowanych struktur - min. 10%) 
udziałów/akcji/głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu/kontroli działalności Akceptanta. 
W przypadku Akceptanta będącego jednoosobowym przedsiębiorcą, faktycznym właścicielem (beneficjentem rzeczywistym) jest sam Akceptant. 
W przypadku podmiotów reprezentowanych przez organ (np. zarząd), należy podać informacje dotyczące dwóch (zaś w przypadku skomplikowanych struktur – wszystkich) członków władz 
Akceptanta wchodzących w skład takiego organu ze wskazaniem ich daty urodzenia lub adresu.
W przypadku osób pełniących dwie lub więcej funkcji wskazanych poniżej (Reprezentant, beneficjent rzeczywisty/faktyczny właściciel, członek władz podmiotu Akceptanta), należy zaznaczyć 
wszystkie odpowiednie pola i podać wymagane informacje tylko raz.
Osobą kierującą działalnością gospodarczą Akceptanta jest osoba, która faktycznie kontroluje bieżącą działalność Akceptanta. Prosimy upewnić się, że przynajmniej jedna z osób, której dane 
wskazano poniżej, jest identyfikowana jako osoba kierująca działalnością gospodarczą Akceptanta.
W razie potrzeby prosimy użyć formularza uzupełniającego.

Inny adres i dodatkowa osoba kontaktowa przeznaczona do:

Dodatkowa osoba kontaktowa w sprawie PCI (jeżeli inna niż powyżej):

*Imię i nazwisko

*E-mail

*Nr telefonu

3. MIEJSCE AKCEPTACJI KART (PUNKT / DBA) – PLACÓWKA AKCEPTANTA

*Nazwa punktu (DBA) 

Korespondencja (Communication)      Reklamacja (Chargeback) Zestawienie (Statement) PCI (dla obecnych i przyszłych numerów MID)

Inny adres Akceptanta - ulica i nr          
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Formularz UMOWY O AKCEPTACJĘ KART PŁATNICZYCH

6. AKCEPTANT INTERNETOWY

Adres strony internetowej sklepu (Web URL) www.

Kraje, z których przyjmowane są zamówienia    

Stosowane zabezpieczenia   Sprawdzenie BIN   Sprawdzenie liczby Transakcji   Sprawdzenie IP/ GEO   Sprawdzenie kwoty maksymalnej 

3DSecure:       Verified by Visa      MasterCard SecureCode   |   CVV2 / CVC2   Inne:   

Nazwa dostawcy usług internetowych Elavon    Espago.com  Transferuj.pl Inny: 

 

REPREZENTANT              FAKTYCZNY WŁAŚCICIEL (BENEFICJENT RZECZYWISTY)          CZŁONEK WŁADZ PODMIOTU AKCEPTANTA

*Imię, drugie imię i nazwisko

*PESEL/Data urodzenia *Udziały / Akcje / Głosy   %     Adres e-mail:……………………………………...............................

*Adres zamieszkania     –      *  

Dow. osobisty Paszport   Prawo jazdy   Karta stałego pobytu   *Seria i Nr          Data wydania          

Data ważności       Obywatelstwo (**dot. tylko Reprezentantów i Faktycznych Właścicieli – Beneficjentów Rzeczywistych)   

Drugie Obywatelstwo. Jakie?……………………………….........     

*Osoba kierująca działalnością gospodarczą Akceptanta Tak Nie

kod pocztowy miasto, ul. i nr kraj

Nr tel. ……………………………………………………    Nr tel. kom. ………………………………………………………………………

Charakter reprezentacji osoba wskazana w rejestrze wspólnik spółki cywilnej pełnomocnik

1.
(Należy zaznaczyć wszystkie opcje, które mają zastosowanie do danej osoby)

*

*

 

 REPREZENTANT              FAKTYCZNY WŁAŚCICIEL (BENEFICJENT RZECZYWISTY)          CZŁONEK WŁADZ PODMIOTU AKCEPTANTA

*Imię, drugie imię i nazwisko

*PESEL/Data urodzenia *Udziały / Akcje / Głosy   %     Adres e-mail:……………………………………...............................

*Adres zamieszkania     –      *  

Dow. osobisty Paszport   Prawo jazdy   Karta stałego pobytu   *Seria i Nr          Data wydania          

Data ważności       Obywatelstwo (**dot. tylko Reprezentantów i Faktycznych Właścicieli – Beneficjentów Rzeczywistych)   

Drugie Obywatelstwo. Jakie?……………………………….........     

*Osoba kierująca działalnością gospodarczą Akceptanta Tak Nie

kod pocztowy miasto, ul. i nr kraj

Nr tel. ……………………………………………………    Nr tel. kom. ………………………………………………………………………

Charakter reprezentacji osoba wskazana w rejestrze wspólnik spółki cywilnej pełnomocnik

2.
(Należy zaznaczyć wszystkie opcje, które mają zastosowanie do danej osoby)

*

*

 

 REPREZENTANT              FAKTYCZNY WŁAŚCICIEL (BENEFICJENT RZECZYWISTY)          CZŁONEK WŁADZ PODMIOTU AKCEPTANTA

*Imię, drugie imię i nazwisko

*PESEL/Data urodzenia *Udziały / Akcje / Głosy   %     Adres e-mail:……………………………………...............................

*Adres zamieszkania     –      *  

Dow. osobisty Paszport   Prawo jazdy   Karta stałego pobytu   *Seria i Nr          Data wydania          

Data ważności       Obywatelstwo (**dot. tylko Reprezentantów i Faktycznych Właścicieli – Beneficjentów Rzeczywistych)   

Drugie Obywatelstwo. Jakie?……………………………….........     

*Osoba kierująca działalnością gospodarczą Akceptanta Tak Nie

kod pocztowy miasto, ul. i nr kraj

Nr tel. ……………………………………………………    Nr tel. kom. ………………………………………………………………………

Charakter reprezentacji osoba wskazana w rejestrze wspólnik spółki cywilnej pełnomocnik

3.
(Należy zaznaczyć wszystkie opcje, które mają zastosowanie do danej osoby)

*

*

 

 REPREZENTANT              FAKTYCZNY WŁAŚCICIEL (BENEFICJENT RZECZYWISTY)          CZŁONEK WŁADZ PODMIOTU AKCEPTANTA

*Imię, drugie imię i nazwisko

*PESEL/Data urodzenia *Udziały / Akcje / Głosy   %     Adres e-mail:……………………………………...............................

*Adres zamieszkania     –      *      

Dow. osobisty Paszport   Prawo jazdy   Karta stałego pobytu   *Seria i Nr          Data wydania          

Data ważności       Obywatelstwo (**dot. tylko Reprezentantów i Faktycznych Właścicieli – Beneficjentów Rzeczywistych)   

Drugie Obywatelstwo. Jakie?……………………………….........     

*Osoba kierująca działalnością gospodarczą Akceptanta Tak Nie

kod pocztowy miasto, ul. i nr kraj

Nr tel. ……………………………………………………    Nr tel. kom. ………………………………………………………………………

Charakter reprezentacji osoba wskazana w rejestrze wspólnik spółki cywilnej pełnomocnik

4.
(Należy zaznaczyć wszystkie opcje, które mają zastosowanie do danej osoby)

*

*
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Formularz UMOWY O AKCEPTACJĘ KART PŁATNICZYCH

7. SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI

W ciągu ilu dni wykonywana jest Transakcja zwrotu po zwrocie przedmiotu Transakcji?       

0-3    4-7    8-14  powyżej 14 dni

*Czy Akceptant przyjmuje zaliczki? Tak  Nie 

Jeśli tak, to z jakim wyprzedzeniem?    Dni     Tygodni  Miesięcy

*Jaki procent całkowitego obrotu stanowią zaliczki?       % 

Z jakim wyprzedzeniem przed dostawą towaru / usługi wpłacana jest pozostała  

kwota Transakcji?      Dni     Tygodni     Miesięcy

Wysokość zaliczki jako % średniej wartości Transakcji

 % lub     PLN

*Czy Akceptant pobiera pełną płatność z tytułu Transakcji przed dostawą towaru / usługi?

Tak    Nie

Jeśli tak, to z jakim wyprzedzeniem?      Dni       Tygodni   Miesięcy

Jaki % całkowitego obrotu stanowią pełne płatności pobrane przed dostawą?   %

*Czy akceptowane są Transakcje powtarzające się? (Recurring Transactions) Tak  Nie

Jaki % obrotu stanowią Transakcje powtarzające się?      %

Jaki jest udział prenumerat / składek w obrocie kartowym?      %

Średnia długość okresu prenumeraty lub członkostwa opłacanego kartą

 Lat        Miesięcy

W przypadku większej liczby opcji, proszę je wymienić wraz z udziałem % poszczególnych 

kart w obrocie:        

*Kto sprzedaje i dostarcza towary lub wykonuje usługę? Akceptant  Firma trzecia:

8. AGENCI TURYSTYCZNI / ORGANIZATORZY TURYSTYKI / POŚREDNICY TURYSTYCZNI / LINIE LOTNICZE / PRZEWOŹNICY MORSCY

Akceptant oferuje wymianę walut  Tak  Nie Akceptant jest wpisany do obowiązkowego rejestru  Tak  Nie 

Nazwa obowiązkowego rejestru   

Nr w rejestrze          Minimalna kwota gwarancji lub ubezpieczenia (Bond Amount)          

9. ROZLICZENIA – INFORMACJE PODSTAWOWE

Kraj (Country) Metoda rozliczenia
(Settlement Method) Sposób płatności (Payment Method) Cykl rozliczeniowy

(Settlement Cycle)

Przelewy PL NC Chain   (F / B / C / D) 

Akceptant jest zobowiązany do wysłania do Elavon danych o Transakcjach nie pózniej niż do godziny 23:55.

Uzgodniona częstotliwość płatności (Funding Frequency)   Dzienna   Tygodniowa   Miesięczna

Metoda rozliczenia (Settlement Method)

Dzień płatności tj. uznanie rachunku dostawcy usług płatniczych Akceptanta ma miejsce następnego dnia po otrzymaniu paczki elektronicznej zawierającej Transakcje do  

rozliczenia (Funding Day):     0 Uzgodnione odroczenie terminu płatności (Funding Delay Days)       

       Gross settlement

Częstotliwość obciążania konta Akceptanta przez prowizję MSC (Billing Frequency)  DzienniePotrącenie (Net Billing)  Tygodniowo Miesięcznie CUT-OFF

Dzień obciążania konta przez prowizję MSC (Billing Day)     Uzgodnione odroczenie terminu obciążania konta (Billing Delay Days)  

10.  NUMER RACHUNKU

*Nr Rachunku Akceptanta  PL  

*SWIFT   (dotyczy, jeżeli waluta rozliczeniowa inna niż PLN)

*Nazwa posiadacza konta (zgodna z rejestracją firmy w banku) 

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE FAKTURY VAT I ZESTAWIEŃ TRANSAKCJI

Faktura wysyłana na adres  Placówki (DBA)  Siedziby (Legal)  Zestawienia (Statement)  Chain (Funding and Billing)  Faktura online przez System Raportowania

Typ zestawień Zestawienie typu Billing (Billing Statement) Zestawienie typu Funding (Funding Statement (EDI) Zestawienie typu POL STANDARD Bez zestawień (Hold Statement)

Metoda dostarczania  Zestawienie on-line przez System Raportowania   |   Wersja papierowa (opłata ujęta w załączniku cenowym)      Dzienne  Tygodniowe  Miesięczne

12. USŁUGA SYSTEMU RAPORTOWANIA

Proszę zaznaczyć, jeśli Reklamacje Transakcji (chargeback) mają być widoczne w Systemie Raportowania

Pełne imię i nazwisko oraz stanowisko upoważnionego użytkownika zarejestrowanego do korzystania z usługi Sysyemu Raportowania w imieniu i na rzecz Akceptanta:

Preferowana nazwa użytkownika (jeśli występuje)   

Adres e-mail zarejestrowanego użytkownika    

Nr telefonu zarejestrowanego użytkownika      

*
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13. POSTANOWIENIA OGÓLNE, OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA STRON

Formularz UMOWY O AKCEPTACJĘ KART PŁATNICZYCH

I. PRZEDMIOT UMOWY

1. Elavon ma status agenta rozliczeniowego i umożliwia Akceptantowi przyjmowanie płatności 
bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu Kart i rozliczanie Transakcji. Elavon jest podmiotem 
nadzorowanym przez Centralny Bank Irlandii.

2. Jeżeli Umowa obejmuje również dostarczenie Terminali przez Elavon, Elavon dostarczy Terminale 
określone w Załączniku nr 2 i umożliwi korzystanie z nich przez okres obowiązywania Umowy.

II. ZAWARCIE UMOWY, OKRES OBOWIĄZYWANIA, WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Okres obowiązywania Umowy został wskazany w Punkcie 4 Formularza Umowy (PROFIL 
AKCEPTANTA).

2. PODPISANIE PRZEZ POTENCJALNEGO AKCEPTANTA FORMULARZA UMOWY WRAZ
Z ZAŁĄCZNIKAMI STANOWI JEDYNIE OFERTĘ ZAWARCIA UMOWY ZŁOŻONĄ ELAVON PRZEZ 
POTENCJALNEGO AKCEPTANTA. ELAVON ZAWSZE DOKONUJE SZCZEGÓŁOWEGO 
SPRAWDZENIA KAŻDEJ OFERTY ZAWARCIA UMOWY PRZED JEJ PRZYJĘCIEM, PRZY CZYM 
SPRAWDZENIE TO DOTYCZY W SZCZEGÓLNOŚCI POTENCJALNEGO AKCEPTANTA, 
PROWADZONEJ PRZEZ NIEGO DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI FINANSOWEJ, POWIAZAŃ 
KAPITAŁOWYCH, BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH. FORMULARZ UMOWY PRZED JEGO 
AKCEPTACJĄ PRZEZ ELAVON NIE STANOWI UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ ANI PRZYRZECZENIA 
ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ ELAVON I NIE JEST ŹRÓDŁEM JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ 
POTENCJALNEGO AKCEPTANTA W TYM ZAKRESIE. ELAVON UPRAWNIONY JEST DO 
ODRZUCENIA OFERTY BEZ PODANIA PRZYCZYNY. UWAŻA SIĘ, ŻE OFERTA ZOSTAJE PRZYJĘTA 
PRZEZ EL AVON, A UMOWA ZAWARTA, Z DNIEM W YSTĄPIENIA WCZEŚNIEJSZEGO
Z NASTĘPUJĄCYCH ZDARZEŃ: (I) DOKONANIA PRZEZ ELAVON INSTALACJI PIERWSZEGO 
TERMINALA W PLACÓWCE AKCEPTANTA WSKAZANEJ PRZEZ AKCEPTANTA W FORMULARZU 
UMOWY; ALBO (II) AKTYWOWANIA PRZEZ ELAVON AKCEPTANTA W SYSTEMIE ELAVON. JEŻELI 
UMOWA NIE OBEJMUJE INSTALACJI TERMINALI PRZEZ ELAVON, TO OFERTA ZOSTAJE PRZYJĘTA 
PRZEZ EL AVON, A UMOWA ZAWARTA Z DNIEM W YSTĄPIENIA WCZEŚNIEJSZEGO
Z NASTĘPUJĄCYCH ZDARZEŃ: (I) UMOŻLIWIENIA PRZEZ ELAVON AKCEPTACJI KART PRZEZ 
AKCEPTANTA; ALBO (II) AKTYWOWANIA PRZEZ ELAVON AKCEPTANTA W SYSTEMIE ELAVON.

3. Wraz z aktywowaniem danej Placówki Akceptanta w systemie Elavon rozpoczyna się bieg Okresu 
Początkowego obliczanego indywidualnie dla tej Placówki Akceptanta. Długość Okresu 
Początkowego została wskazana w Punkcie 4 Formularza Umowy (PROFIL AKCEPTANTA). Jeżeli 
długość Okresu Początkowego dla danej Placówki Akceptanta (np. w Formularzu Punktów 
Dodatkowych, dokumencie rozszerzenia Umowy) jest inna niż w Punkcie 4 Formularza Umowy, 
dla danej Placówki Akceptanta wiążąca jest ta określona dla niej długość.

4. W przypadku otrzymania przez Elavon oświadczenia Akceptanta o wypowiedzeniu Umowy
(w całości lub części, w tym w zakresie niektórych tylko Placówek Akceptanta), przewidującego 
rozwiązanie Umowy przed upływem Okresu Początkowego (z innych powodów niż rażące 
naruszenie warunków Umowy przez Elavon) Elavon może nałożyć Opłatę za dezaktywację
w wysokości wskazanej w Załączniku nr 2, liczoną za każdą Placówkę Akceptanta, której dotyczy 
wypowiedzenie.

5. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku otrzymania przez Elavon oświadczenia 
Akceptanta o wypowiedzeniu Umowy w całości lub części (w tym w zakresie niektórych tylko 
Placówek Akceptanta), przewidującego rozwiązanie Umowy przed upływem Okresu 
Początkowego (z innych powodów niż rażące naruszenie warunków Umowy przez Elavon) Elavon 
może nałożyć dodatkową Opłatę obliczaną (z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ust. 5) jako 
0,5% wartości przewidywanego rocznego obrotu kartowego dla danej Placówki Akceptanta, której 
dotyczy wypowiedzenie, wskazanego w Punkcie 3 Formularza Umowy (odpowiednio, w Formularzu 
Punktów Dodatkowych, dokumencie rozszerzenia Umowy, w zależności od tego który dokument 
dotyczy danej Placówki Akceptanta). Opłata obliczana jest proporcjonalnie za każdy miesiąc 
przypadający w  okresie rozpoczynającym się wraz z początkiem miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym doręczono Elavon oświadczenie o  wypowiedzeniu, a kończącym się
z momentem, w którym zakończyłby się Okres Początkowy, gdyby Umowa nie została 
wypowiedziana. Dla obliczenia proporcjonalnej wartości przewidywanego obrotu w danym 
miesiącu przyjmuje się średnią arytmetyczną (wartość przewidywanego obrotu / 12 miesięcy). 
Wysokość Opłaty, o  której mowa w zdaniu pierwszym, nie może być niższa niż Opłata za 
dezaktywację w odniesieniu do każdej Placówki Akceptanta, której dotyczy wypowiedzenie. 
Niniejszego punktu II.5 nie stosuje się w zakresie, w jakim ustalono w odpowiednim formularzu, 
że Opłata za dezaktywację wynosi 0.

6. Niezależnie od innych postanowień Umowy, jeżeli Akceptant nie będzie dokonywać Transakcji
w żadnej z Placówek Akceptanta przez okres dłuższy niż dwa następujące po sobie miesiące 
kalendarzowe, Elavon jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia i nałożenia Opłaty za dezaktywację w wysokości wskazanej w Załączniku nr 2, 
liczonej za każdą Placówkę Akceptanta, której dotyczy rozwiązanie, oraz Opłaty, o której mowa w 
ust. 5 (ust. 5 stosuje się wtedy odpowiednio). Naliczenie Opłat w sytuacji, o której mowa w zd. 1 
niniejszego ust. 6, może nastąpić, jeżeli przesłanki do ich naliczenia ziściły się w trakcie Okresu 
Początkowego. Jeżeli przesłanki te ziściły się po zakończeniu Okresu Początkowego, wymienione 
Opłaty mogą być naliczone w wysokości wskazanej w Załączniku nr 2, liczonej za każdą Placówkę 
Akceptanta, której dotyczy rozwiązanie.

III. ROZLICZENIA

1. Akceptant ma obowiązek zapłacić Elavon MSC (sumę prowizji) naliczaną od wszystkich 
Transakcji, w tym Transakcji Zwrotu rozliczonych w określonym w Umowie cyklu rozliczeniowym, 
zgodnie z wartościami wskazanymi w Załączniku nr 2. Wysokość MSC jest obliczana jako iloczyn 
odpowiedniej stawki prowizji dla danej Karty i kwoty Transakcji dokonanej daną Kartą, 
powiększonej o odpowiednią stawkę kwotową (o ile ma zastosowanie), z zastrzeżeniem 
minimalnej kwoty prowizji za pojedynczą Transakcję (o ile ma zastosowanie). Akceptant może w 
trakcie obowiązywania Umowy wnieść o zmianę modelu rozliczeń na model oparty na tzw. stawce 
INT++. Elavon nie jest związany takim wnioskiem, ale rozpatrzy go niezwłocznie.

2. W przypadku wypełnienia w Załączniku nr 2 tabeli z warunkami handlowymi dla INT++, Punkt III.1 
powyżej nie ma zastosowania i Akceptant ma obowiązek zapłacić Elavon MSC (sumę prowizji), 
której wysokość wyznaczona jest poprzez opłatę „Elavon Processing Fee” określoną w Załączniku 
nr 2 oraz: (i) opłatę interchange („Interchange Fee”) oraz (ii) opłatę systemową („Assessment 
Fee”), za każdą Transakcję (w tym Transakcję Zwrotu), oraz (iii) wszelkie inne opłaty, jakie mogą 
być z czasem wprowadzone przez Organizacje Kart Płatniczych. Opłata “Assessment Fee” 
oznacza opłatę pobieraną za pośrednictwem Elavon przez Organizację Kart Płatniczych, która jest 
zasadniczo naliczana za przeprowadzone Transakcje, a także za Transakcje w toku, jako opłaty 
przed-autoryzacyjne. Opłata “Interchange Fee” oznacza opłaty, które Elavon jest zobowiązany 
zapłacić Wydawcy w zakresie rozliczania i rozrachunku Transakcji zgodnie z obowiązującymi 
Regulacjami Kartowymi, które są naliczane za każdą Transakcję zgodnie z obowiązującą stawką 
określoną przez daną Organizację Kart Płatniczych. W przypadku zmiany Opłat „Interchange Fee” 
lub „Assessment Fee” lub wprowadzenia innych opłat przez Organizacje Kart Płatniczych, Elavon 
zastrzega sobie prawo obciążenia Akceptanta takimi zmienionymi lub nowo wprowadzonymi 
opłatami. Akceptant uznaje, że wszelkie takie zmiany lub nowo wprowadzone opłaty są 
dokonywane w całości przez Organizacje Kart Płatniczych i nie stanowią zmiany Umowy.

3. Opłata z tytułu dzierżawy za Terminale, określona w Załączniku nr 2, będzie należna za każdy 
miesiąc kalendarzowy obowiązywania Umowy, z góry, począwszy od miesiąca kalendarzowego 
następującego po miesiącu instalacji w danej Placówce Akceptanta. Pobranie Opłaty, o której 
mowa w niniejszym ust. 3, będzie następować w sposób wskazany w Umowie, w pierwszym Dniu 
Roboczym miesiąca, za który Opłata jest należna.

4. Jeżeli kwota MSC naliczona w danym miesiącu kalendarzowym jest mniejsza od kwoty 
minimalnej miesięcznej kwoty sum prowizji („MMSC”) wskazanej w Załączniku nr 2, Elavon 
naliczy w danym cyklu rozliczeniowym dodatkową Opłatę w wysokości różnicy tych kwot.

5. Bez uszczerbku dla postanowień Warunków, Elavon – po otrzymaniu danych o Transakcjach – 

będzie wystawiać polecenie przelewu na Rachunek Akceptanta wskazany w Punkcie 10 
Formularza Umowy (NUMER RACHUNKU) kwoty Środków Rozliczeniowych pomniejszonej o MSC 
(odpowiednio MMSC) oraz Opłaty. Wskazany powyżej sposób bieżącego dokonywania płatności 
należności wobec Elavon (NET BILLING) jest wiążący, o ile Formularz Umowy nie określa wyraźnie 
inaczej. W przypadku, gdy dla danej Placówki Akceptanta Formularz Punktów Dodatkowych albo 
dokument rozszerzenia Umowy wskazuje inny numer Rachunku Akceptanta, Środki 
Rozliczeniowe dotyczące danej Placówki Akceptanta będą przekazywane na wskazany dla niej 
Rachunek Akceptanta. 

6. W przypadku akceptacji Transakcji przez Akceptanta w innej walucie niż waluta rozliczeniowa 
uzgodniona z Elavon, Elavon doliczy marżę z tytułu przeliczenia waluty. Kurs przeliczenia waluty 
to kurs US Bancorp.

IV. INFORMACJE

Na podstawie art. 105 ust. 4b Prawa Bankowego Elavon jest uprawniony do udostępniania 
dotyczących Akceptanta informacji gospodarczych z tytułu Umowy w rozumieniu ustawy
o udostępnianiu informacji gospodarczych, w tym informacji stanowiących Tajemnicę Bankową
i przekazywania ich do biur informacji gospodarczej działających na podstawie Ustawy
o Udostępnianiu Informacji Gospodarczych. Elavon będzie uprawniony do takiego przekazania, 
jeżeli spełnione będą łącznie następujące warunki: (a) zobowiązanie powstało w związku
z Umową, (b) łączna kwota wymagalnych zobowiązań wobec Elavon wyniesie co najmniej 500 
PLN oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni, (c) upłynał co najmniej miesiąc od wysłania 
przez Elavon listem poleconym albo doręczenia Akceptantowi na wskazany przez niego adres
do doręczeń, a jeżeli nie wskazano takiego adresu – na adres siedziby lub miejsca wykonywania 
przez Akceptanta działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie
o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. Elavon 
przysługuje prawo do wysłania Akceptantowi wezwania do zapłaty w formie elektronicznej na 
adres e-mail wskazany w Formularzu Umowy, na co Akceptant wyraża zgodę – w takim wypadku 
warunek, o którym mowa w lit. c zdania poprzedzającego uważa się za spełniony, jeżeli upłynął
co najmniej miesiąc od wysłania wezwania do zapłaty.

V. OŚWIADCZENIA

1. Wpisanie w Formularzu Umowy danych lub stawek dotyczących usług i opatrzenie ich podpisem 
przedstawiciela Akceptanta stanowi jednocześnie (i) wniosek Akceptanta do Elavon
o umożliwienie korzystania z tych usług, (ii) zgodę Akceptanta na ich świadczenie przez Elavon 
oraz (iii) zgodę na warunki dotyczące świadczenia tych usług, zgodnie z treścią Umowy. 

2. Akceptant jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania danych przekazanych Elavon i ponosi 
wszelkie skutki niedochowania należytej staranności w zakresie wykonania tego zobowiązania. 

3. Akceptant jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez Elavon na podstawie 
Umowy wyłącznie w celu dokonywania czynności związanych z prowadzoną przez Akceptanta 
działalnością gospodarczą.

4. Podpisanie Formularza Umowy stanowi oświadczenie, że (i) wszelkie informacje zawarte
w Formularzu Umowy i załącznikach są pełne, prawdziwe, aktualne i w sposób odpowiedni 
odzwierciedlają działalność prowadzoną przez Akceptanta, jego sytuację finansową, 
beneficjentów rzeczywistych, (ii) osoby zawierające Umowę są w pełni do tego uprawnione, (iii) 
Formularz Umowy wraz z jego załącznikami zostały zaakceptowane przez Akceptanta w całości, 
(iv) Akceptant zobowiązuje się postępować zgodnie z Umową i jej wszystkimi załącznikami, 
przepisami obowiązującego prawa i regulacjami Organizacji Kart Płatniczych, zaś naruszenie w 
tym zakresie może skutkować zawieszeniem lub wypowiedzeniem Umowy, zgodnie z treścią 
Warunków.

5. W przypadkach, gdy Umowa posługuje się wskazaniem Poziomów PCI (określonych w zależności 
od przewidywanej liczby Transakcji rocznie), należy je rozumieć w następujący sposób: (i) Poziom 
4: mniej niż 20 tys. Transakcji Internetowych lub do 1 mln Transakcji Card Present oraz Transakcji 
MO/TO; (ii) Poziom 3: od 20 tys. do 1 mln Transakcji Internetowych; (iii) Poziom 2: więcej niż 1 mln 
do 6 mln Transakcji; (iv) Poziom 1: więcej niż 6 mln Transakcji. Akceptanci Poziomu PCI 4 powinni 
dokonywać corocznej Certyfikacji, przy czym pierwsza Certyfikacja nie powinna nastąpić później 
niż 90 dni od zawarcia Umowy. 

VI. POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

1. Do Umowy nie stosuje się w całości przepisów Ustawy o Usługach Płatniczych, których 
wyłączenie w stosunkach z podmiotami innymi niż konsumenci jest dopuszczalne zgodnie
z przepisami tej ustawy, w szczególności: przepisów działu II (z wyłączeniem art. 32a), art. 28 ust. 
1a i 1b, art. 34, art. 35-37, art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48, art. 51 oraz art. 
144-146.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy Strony będą starać się rozstrzygać
w  sposób polubowny. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory będą rozstrzygane 
wyłącznie przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby polskiego oddziału Elavon
w dacie wniesienia pozwu przez powoda.

3. Usługa Bezpieczeństwo Pro będzie świadczona, o ile Akceptant wskaże taki wniosek
w odpowiednim Załączniku nr 2 i zostanie to zaakceptowane przez Elavon. Warunki świadczenia 
usługi Bezpieczeństwo Pro określają Warunki Elavon Secured Pro, które stanowią w takim 
przypadku załącznik do Formularza Umowy.

4. Elavon uczestniczy w irlandzkim systemie gwarancji depozytów (ang. Irish Deposit Guarantee 
Scheme) („System Gwarancji Depozytów”). Gwarancje udzielane przez System Gwarancji 
Depozytów dotyczą wyłącznie podmiotów lub osób, które utrzymują „depozyty” w instytucjach 
uczestniczących. W przypadku, gdyby gwarancje Systemu Gwarancji Depozytów miały 
zastosowanie do Akceptanta, wypłata środków gwarantowanych jest ograniczona do 90% ich 
wysokości, w razie ich niedostępności, zgodnie z zasadami określonymi w European Communities 
(Deposit Guarantee Scheme) Regulations 1995 (z późn. zm.), do wysokości 100 tys. euro. 
Szczegóły dotyczące Systemu Gwarancji Depozytów można znaleźć pod adresem 
www.financialregulator.ie oraz http://www.depositguarantee.ie/.

5. Formularz Umowy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron.

6. Miejscem zawarcia Umowy jest Warszawa.
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VII. ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA UMOWY
Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki do Formularza Umowy:
a) Załącznik nr 1 – Ogólne Warunki Świadczenia Usług, które regulują m.in. szczegółowe zasady 

współpracy między Stronami oraz zawierają definicje pojęć używanych w Umowie. Ogólne 
Warunki Świadczenia Usług dostępne są na stronie https://www.elavon.pl/strefa-klienta.

b) Załącznik nr 2 – Harmonogram Opłat,
c) Załącznik nr 3 – Formularz Punktów Dodatkowych (jeśli ma zastosowanie),
d) Przewodnik dla Akceptantów zawierający techniczne szczegóły realizacji Transakcji oraz

 korzystania z usług oferowanych przez Elavon (jeśli ma zastosowanie),
e) Warunki usługi Bezpieczeństwo Pro (jeśli Akceptant wnosi o świadczenie usługi Bezpieczeństwo Pro).

f) inne………………………………………………………………………………………………………………………………
Akceptant potwierdza, że otrzymał załączniki (lub miał możliwość zapoznania się z nimi) przed 
zawarciem Umowy, z zastrzeżeniem Przewodnika dla Akceptantów, który jest dostarczany podczas 
instalacji Terminala, i wyraża zgodę na ich włączenie do Umowy jako jej integralnej części. 

Warunki usługi Bezpieczeństwo Pro dostępne są na stronie https://www.elavon.pl/strefa-klienta.
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14. INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Formularz UMOWY O AKCEPTACJĘ KART PŁATNICZYCH

Pod pojęciem „Państwa dane” rozumiemy dane osobowe i informacje finansowe uzyskane od Akceptanta lub z innych źródeł (takich jak podmioty dostarczające informacji kredytowych i organy zajmujące się 
przeciwdziałaniem nadużyciom finansowym, pracownicy Akceptanta, pośrednicy albo inne osoby lub podmioty, działające w naszym lub Akceptanta imieniu). Jeżeli Akceptant jest samodzielnym 
przedsiębiorcą, „Państwa dane” dotyczą bezpośrednio Akceptanta. W przypadku gdyby Akceptant był podmiotem innym niż osoba fizyczna termin „Państwa dane” dotyczy przedstawicieli Akceptanta, jego 
wspólników lub akcjonariuszy, beneficjentów rzeczywistych, właścicieli.  

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

Wykorzystujemy Państwa dane do następujących celów:

W przypadku gdy korzystamy z Państwa danych i jako podstawa prawna naszych czynności przetwarzania są wskazane “prawnie uzasadnione interesy”, przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec 
naszego korzystania z Państwa danych. Więcej szczegółów jest dostępnych w części „Państwa prawa”.

W jaki sposób udostępniamy Państwa dane?

W każdym czasie możemy przekazać Państwa dane:

• każdemu podmiotowi, który przedstawił nas Państwu lub który działa w Państwa imieniu, aby umożliwić takiemu podmiotowi świadczenie Państwu usług lub prowadzenie, monitorowanie i analizowanie 
własnej działalności gospodarczej;

• dostawcom usług, doradcom i agentom świadczącym nam usługi (w tym spółkom z naszej grupy i Podmiotom Stowarzyszonym);

• Organizacjom Kart Płatniczych zdefinowanym w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług;

• VMAS™, MATCH™ i MIG-Akceptanci w celu zgłoszenia firmy Akceptanta oraz nazwisk osób kierujących działalnością Akceptanta do systemów notowań VMAS™, MATCH™ i MIG-Akceptanci zgodnie
z Regulacjami Kartowymi;

• każdemu, komu przysługuje prawo żądania udostępnienia Państwa danych lub w odniesieniu do kogo przepisy prawa zezwalają nam na udostępnienie Państwa danych (może to obejmować osoby trzecie 
takie jak komornik, syndyk masy upadłościowej, Policja oraz sądy);

• organom nadzoru w przypadkach wymaganych do celów regulacyjnych;

• podmiotom dostarczającym informacji kredytowych i organom zajmującym się przeciwdziałaniem nadużyciom finansowym (więcej informacji na temat tego udostępniania danych jest dostępnych poniżej);

• naszym profesjonalnym doradcom w celu uzyskania porady odnoszącej się do naszej relacji z Państwem;

• każdej osobie, na którą przeniesiemy jakiekolwiek prawo lub obowiązek wynikające z naszej umowy z Państwem lub której zlecimy podwykonawstwo w takim zakresie;

• osoby trzecie będące inwestorami lub potencjalnymi inwestorami Elavon lub jego Podmiotów Powiązanych lub innych w przypadku sprzedaży, zbycia, połączenia lub przeniesienia działalności Elavon lub jego 
Podmiotów Powiązanych, pozyskania finansowania dla działalności Elavon lub prowadzenia negocjacji w związku z realizacją takiego celu. 

Ponadto, w każdym czasie możemy przekazać Państwa dane każdemu uprawnionemu organowi  żądającemu ujawnienia Państwa danych w celach regulacyjnych lub na podstawie Przepisów Prawa Przyjmują 
Państwo również do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że wszelkie informacje przekazywane w związku z niniejszym Formularzem Umowy i Załącznikami i inne istotne informacje mogą być przez nas 
przekazywane naszym Podmiotom Powiązanym we wszystkich wyżej wymienionych celach.

Przekazywanie Państwa danych do państw trzecich

Możemy przekazywać Państwa dane do państw położonych poza Polską i Europejskim Obszarem Gospodarczym, w których przepisy o ochronie danych mogą nie stawiać tak daleko idących wymagań jak 
przepisy polskie. W takim wypadku będziemy stosować odpowiednie środki zabezpieczające w celu zapewnienia Państwa danym odpowiedniej ochrony, w szczególności poprzez wykorzystywanie 
standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat stosowanych środków prosimy o kontakt pod adresem: 
EUDataProtectionOffice@elavon.com.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak obowiązuje nasza umowa z Państwem oraz tak długo, jak będziemy potrzebować Państwa danych do celów regulacyjnych lub dowodowych po 
wygaśnięciu Państwa umowy.

Państwa prawa

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobom fizycznym przysługują następujące prawa:

• prawo do dostępu do ich danych osobowych oraz żądania określonych informacji o zasadach ich przetwarzania oraz kopii tych danych osobowych;

• prawo do żądania, abyśmy usunęli lub poprawili wszelkie przechowane przez nas dane o tych osobach, które są nieprawidłowe;

• prawo do żądania usunięcia danych w określonych przypadkach;

• prawo do przenoszenia danych (jest to prawo do żądania udostępnienia Państwa danych w powszechnie używanym formacie elektronicznym w przypadkach, gdy dane zostały udostępnione przez osobę 
fizyczną, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda lub niezbędność do wykonania umowy);

• prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonych przypadkach;

• prawo do zaprzestania wykorzystywania Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego; oraz

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego w Unii Europejskiej) jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane nie były przetwarzane w sposób 
zgodny z wymaganiami przepisów o ochronie danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na zgodzie mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli pragną Państwo skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem: EUDataProtectionOffice@elavon.com.

PRZEKAZANIE INFROMACJI DOTYCZĄCYCH INNYCH OSÓB

Jeżeli w Formularzu Umowy wskazano dane osobowe także innych osób, Akceptant powinien wyjaśnić tym osobom, których dane zostały wskazane (“Inne Osoby”) kategorie ujawnionych danych osobowych 
a także rodzaje i reguły przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Formularzu Umowy i Warunkach. To wyjaśnienie powinno zostać przekazane Innym Osobom przed złożeniem Formularza Umowy 
wraz z Załącznikami do Elavon. 

W przypadku, gdy korzystanie z Państwa danych jest niezbędne do świadczenia naszych usług na Państwa rzecz Niezbędność do wykonania umowy

CEL PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i wypełnianie obowiązków regulacyjnych w związku z usługami Obowiązek prawny

Obowiązek prawny, niezbędność do wykonania umowy
i prawnie uzasadnione interesy

Prawnie uzasadnione interesy

Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i Regulacjami Kartowymi
(w rozumieniu Ogólnych Warunków Świadczenia Usług)

Przeciwdziałanie, wyjaśnianie i wykrywanie przestępstw oraz oszustw Prawnie uzasadnione interesy

Analizowanie i usprawnianie naszej działalności gospodarczej Prawnie uzasadnione interesy

Prawnie uzasadnione interesy

Prawnie uzasadnione interesy

Niezbędność do wykonania umowy

Reklamowanie i sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Elavon, jego Podmioty Stowarzyszone lub osoby trzecie, 
związanymi z Usługami na rzecz Akceptanta lub bez takiego związku

Wykonywanie zapytań w przedmiocie zdolności kredytowej i innych rodzajów zapytań pomagających nam w podjęciu 
decyzji o zawarciu z Państwem umowy oraz w ocenie naszej relacji utrzymywanej z Państwem

Cele analityczne i dzielenie się zagregowanymi informacjami z innymi podmiotami co pewien czas. Dotyczy to 
wykorzystywania informacji o transakcjach w połączeniu z informacjami o naszych klientach w postaci zagregowanej

Scoring kredytowy służący ocenie niniejszego formularza oraz weryfikacji tożsamości Państwa i Innych Osób
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Formularz UMOWY O AKCEPTACJĘ KART PŁATNICZYCH

PODMIOTY DOSTARCZAJĄCE INFORMACJI KREDYTOWYCH I INSTYTUCJE ZAJMUJĄCE SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM NADUŻYCIOM FINANSOWYM

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT PROCEDUR AKCEPTACJI FORMULARZA UMOWY PRZEZ ELAVON. W celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi 
nakierowanymi na przeciwdziałanie przestępstwom finansowym, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz w celu umożliwienia nam rozpatrzenia Państwa wniosku, jesteśmy zobowiązani 
uzyskać, zweryfikować i zachować informacje identyfikujące każdą osobę wnoszącą o rozpoczęcie świadczenia na jej rzecz Akceptacji Kart przez Elavon . Będziemy poszukiwać informacji na Państwa temat 
oraz na temat Innych Osób u  podmiotów dostarczających informacji kredytowych a także w innych źródłach w celu weryfikacji Państwa tożsamości oraz tożsamości Innych Osób. Alternatywnie 
możemy poprosić Państwa o dostarczenie środków identyfikacji w postaci materialnej. Przed zaakceptowaniem przez nas niniejszego Formularza Umowy i co pewien czas po jego zaakceptowaniu 
możemy badać działalność osobistą i biznesową oraz otoczenie Akceptanta, każdego z jego przedstawicieli oraz innych osób zarządzających, wspólników, beneficjentów rzeczywistych , a także uzyskiwać 
raporty kredytowe lub inne raporty dotyczące działalności każdej z tych osób, które uznamy za niezbędne w celu rozważenia zaakceptowania niniejszego Formularza Umowy i kontynuowania współpracy.

Podmioty dostarczające informacji kredytowych i inne odpowiednie podmioty, z których usług korzystamy, będą zbierać informacje w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania kredytowe. Podmioty te  będą 
odnotowywać wszelkie zapytania kredytowe w swoich aktach niezależnie od sposobu rozpatrzenia niniejszego wniosku.

To ważne, aby przekazywali Państwo prawidłowe informacje. Będziemy weryfikować informacje na Państwa temat oraz na temat innych osób u organów zajmujących się przeciwdziałaniem przestępczości
i w przypadku przekazania przez Państwa nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji oraz podejrzenia oszustwa odnotujemy tę okoliczność. Możemy udostępniać informacje na Państwa temat oraz 
informacje dotyczące sposobu powadzenia przez Państwa działalności i dysponowania rachunkiem na rzecz tego rodzaju organów. Takie informacje mogą być wykorzystywane przez innych kredytodawców 
do podejmowania decyzji w Państwa sprawach lub w sprawach osób, z którymi łączą Państwa powiązania finansowe. Informacje te mogą być również wykorzystywane w celu przeciwdziałania przestępstwom 
finansowym i praniu pieniędzy.

Jeżeli w trakcie weryfikacji informacji zawartych w niniejszym formularzu (co może obejmować wszystkie lub niektóre analizy, o których mowa powyżej) okaże się, że Elavon uzna za niezbędne dostarczenie 
dodatkowych informacji lub dokumentów, Elavon wezwie do ich dostarczenia. Do czasu dostarczenia tych dodatkowych informacji lub dokumentów Elavon wstrzyma akceptację niniejszego formularza. 
Analizy oraz żądania dodatkowych informacji lub dokumementów, o których mowa powyżej mogą nastąpić również po zawarciu Umowy w celu oceny, czy współpraca Elavon z Akceptantem powinna być 
kontynuowana.

15. PODPISY

Akceptant składając podpis pod treścią Formularza Umowy i załączników potwierdza prawdziwość i aktualność podanych przez siebie danych.
Podpisem pod Formularzem Umowy Akceptant potwierdza otrzymanie załączników stanowiących integralną część Umowy, akceptuje ich treść oraz uznaje ją za obowiązującą.

Czytelny podpis w imieniu Akceptanta Pieczątka firmowa Akceptanta 

Imię i nazwisko, stanowisko Data (DD/MM/RRRR) 

 

Czytelny podpis w  imieniu Akceptanta Data (DD/MM/RRRR) 

 

Podpis Przedstawiciela handlowego Imię i nazwisko ID Przedstawiciela Data (DD/MM/RRRR)

Informacje zawarte w Formularzu Umowy i załącznikach zostały zebrane przez Przedstawiciela Elavon. Prosimy o dokładne sprawdzenie treści Umowy oraz o kontakt z Elavon lub z Przedstawicielem Elavon, 
jeśli informacje okażą się nieaktualne lub będą wymagać wprowadzenia zmian przed zawarciem Umowy. 

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Elavon informacji stanowiących Tajemnicę Bankową do Podmiotów Stowarzyszonych Elavon należących do grupy kapitałowej U.S. Bancorp oraz do Organizacji Kart 
Płatniczych, w tym znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przyjmuję też do wiadomości, że Elavon jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem 
praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i w tym również celu są zbierane, przekazywane i analizowane poufne informacje. W zakresie, w jakim są lub mają być świadczone usługi związane z PCI, 
dane poufne mogą zostać przekazane do współpracujących z Elavon podmiotów trzecich w szczególności do Sysxnet Limited (spółki działającej pod nazwą handlową SYSNET Global Solutions), Trustwave 
oraz ich podmiotów powiązanych. (UDZIELENIE TEJ ZGODY JEST NIEZBĘDNE W CELU PRAWIDŁOWEGO ŚWIADCZENIA PRZEZ NAS USŁUG).

Na podstawie art. 105 ust. 4a1 Prawa Bankowego oraz art. 24 ust. 1 w związku z art. 64 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 z późn. zm.) („Ustawa o Udostępnianiu Informacji Gospodarczych”) upoważniam Elavon do wystąpienia do biur informacji gospodarczych działających na podstawie tej ustawy
o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach osobistych zaciągniętych przeze mnie działającego jako konsumenta oraz informacji stanowiących Tajemnicę Bankową dotyczących moich 
zobowiązań względem banków oraz instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów, a także zobowiązaniach powstałych przed wejściem w życie tej ustawy. Jednocześnie upoważniam biura 
informacji gospodarczej działające na podstawie Ustawy o Udostępnianiu Informacji Gospodarczych do ujawnienia Elavon informacji gospodarczych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym 
informacji o zobowiązaniach powstałych przed wejściem w życie tej ustawy oraz informacji stanowiących Tajemnicę Bankową (UDZIELENIE TEJ ZGODY JEST WYMAGANE, JEŻELI AKCEPTANT JEST 
JEDNOOSOBOWYM PRZEDSIĘBIORCĄ W TYM, GDY UMOWA JEST ZAWIERANA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ).

PRZEKAZYWANIE PAŃSTWU INFORMACJI 
Możemy przekazywać Państwu informacje dotyczące produktów lub usług albo przekazać Pańtwu ofertę Elavon lub partnerów Elavon, o której będziemy sądzić, iż jest dla Państwa interesująca i korzystna. 
Możemy skontaktować się w powyższym celu pocztą, telefonicznie (w tym przez automatyczne urządzenia dzwoniące), faksem lub e-mailem.

Prosimy o zaznaczenie tego pola, jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać powyższych informacji. Zaznaczenie pola oznaczać będzie, że nie otrzymają Państwo naszych ofert specjalnych lub promocji. 
Mogą Państwo w każdym czasie zawiadomić Elavon, iż nie chcą Państwo otrzymywać tych informacji.

Elavon Financial Services DAC z siedzibą w Loughlinstown, hr. Dublin, Irlandia, zarejestrowana pod numerem 418442, o kapitale zakładowym w wysokości 6.400.001 EUR. Elavon Financial Services DAC 
prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Elavon Merchant Services i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii.

Oświadczam, że znajdujące się w niniejszym formularzu i jego załącznikach dane zostały do niego wprowadzone zgodnie z dokumentami lub informacjami przekazanymi przez Akceptanta, a także że 
wskazane w formularzu dane osób reprezentujących Akceptanta są zgodne z okazanymi mi dokumentami tożsamości tych osób, których wizerunek odpowiada wizerunkowi osób uwidocznionych na tych 
dokumentach tożsamości. 

Potwierdzam zgodność z oryginałem dokumentu tożsamości osoby/osób składających podpis na Formularzu Umowy i załącznikach i poświadczam, że podpisy złożone pod Formularzem Umowy
i załącznikami w imieniu Akceptanta pochodzą od osób w nich wymienionych.

Potwierdzam, że złożyłam/em wizytę w powyższym punkcie sprzedaży Akceptanta. Zaobserwowana działalność jest moim zdaniem legalna oraz wszystkie wpisane w Formularzu Umowy i załącznikach 
dane są zgodne z prawdą.
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