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03. Provozní podmínky pro mezinárodní karty 
(stacionární a přenosné platební terminály)
verze 01/2016

1. SPOLEČNÉ PODMÍNKY
Společné podmínky pro mezinárodní 
karty se v plném rozsahu použijí i na tyto 
Provozní podmínky pro mezinárodní kar-
ty. Pro účely uplatnění Společných podmí-
nek budou definovány následující termíny:
• Doklad o prodeji: doklad vytištěný Pla-

tebním zařízením nebo pokladnou jako 
doklad o provedení transakce. Tento 
doklad je také označován jako „doklad 
o provedení transakce“.

• Platební zařízení znamená platební 
terminál, který vedle ověřování trans-
akcí také může tisknout Doklady o pro-
deji (pokud není připojen na pokladnu) 
a automaticky odesílat transakce Po-
skytovateli služeb.

2. DALŠÍ DEFINICE
• Doklad o refundaci: doklad vyda-

ný v okamžiku (částečného) zrušení 
transakce.

• Cashback: služba vztahující se k trans-
akci Kartou, v jejímž rámci je ke kupní 
ceně přidána částka a Držitel karty ob-
drží přidanou částku v hotovosti. Tato 
služba se uplatní pouze ve vztahu ke 
Kartám některých mezinárodních Ka-
retních společností.

3. ROZSAH
Tyto Provozní podmínky pro mezinárod-
ní karty se vztahují na všechny transakce 
přijaté Obchodníkem v obchodním mís-
tě (dále jen „Obchodní místo“) prostřed-
nictvím stacionárního nebo přenosného 
platebního terminálu (nepřipojeného 
k chytrému telefonu nebo tabletu).

4. TRANSAKCE BEZ PŘÍTOM-
NOSTI PLATEBNÍ KARTY

Dokud Obchodník nepodepíše dané 
Provozní / Zvláštní podmínky, nesmí při-
jímat transakce Bez přítomnosti platební 
karty. Tyto Provozní / Zvláštní podmínky 
se týkají konkrétních segmentů či čin-
ností (např. segment hotelů, cestování 
a autopůjčoven a segment interneto-
vých obchodů).

5. POTVRZENÍ TRANSAKCE
Držitel Karty může transakce stvrzovat 
jedním ze tří následujících způsobů:
• zadání Tajného kódu:
V tomto případě Držitel karty zadá Tajný 
kód / PIN na zabezpečené a vyhrazené 
klávesnici Platebního zařízení. Po zadání 
Tajného kódu pak Držitel karty stiskne na 
Platebním zařízení tlačítko „OK“. Obchod-
ník je povinen zajistit, aby Držitel karty 
mohl zadat Tajný kód / PIN diskrétně.
Transakce je přijata Poskytovatelem slu-
žeb pouze tehdy, bude-li tato informace 
potvrzena na displeji Platebního zařízení. 
Platební zařízení vytiskne dva doklady, 
přičemž doklad pro zákazníka si převez-
me Držitel karty a doklad pro Obchod-
níka si ponechá Obchodník pro účely 
archivace.
• podpis Dokladu o koupi:
Obchodník je vždy povinen porovnat 
údaje vytištěné na Dokladu o koupi 
s údaji uvedenými na Kartě (především 
shodu vytištěného jména Držitele karty 
a čísla Karty se jménem a číslem uve-
deným na Kartě). V případě jakékoliv 
nesrovnalosti je Obchodník povinen 
tuto skutečnost neprodleně telefonicky 
oznámit Lince KÓD10 a transakci za-
mítnout. U každého platného Dokladu 
o koupi Obchodník požádá Držitele kar-
ty, aby tento Doklad o koupi na určeném 
místě podepsal. Obchodník ověří pod-
pis uvedený na Dokladu o koupi podle 
podpisu na Kartě. Pokud podpis Držitele 
karty souhlasí s podpisem uvedeným 
na Kartě, předá Držiteli karty Obchodník 
Doklad o koupi. Pokud podpis nesouhla-
sí, vyzve Obchodník osobu předkládající 
Kartu, aby mu předložila další průkazy 
totožnosti, aby se ujistil, že tato osoba je 
skutečně oprávněným Držitelem karty. 
Obchodník si ponechá kopii takových 
dodatečných dokumentů, která může 
být kdykoliv vyžádána společností KB 
SmartPay nebo Poskytovatelem služeb.
Způsob, kterým je transakce potvrzena, 
je určen podle Karty a Obchodník tento 
způsob nemůže nikdy měnit. Při akcep-

taci Karty je Obchodník povinen dodržo-
vat pokyny uvedené na Platebním zaří-
zení. V případě jakéhokoliv rozporu bude 
výpis záznamů a průzkumy počítačů 
Poskytovatele služeb sloužit jako doklad 
ke zjištění, zda Obchodník postupoval 
podle pokynů Platebního zařízení. V pří-
padě neobvyklého jednání, neobvyklé 
částky útraty a/nebo při sebemenším 
podezření na jakoukoliv odchylku od 
běžného stavu, je Obchodník povinen 
před akceptací takové transakce okamži-
tě kontaktovat Linku KÓD10 a postupo-
vat podle pokynů operátora.
• bezkontaktní platby:
Při provádění bezkontaktních plateb se 
může stát, že Držitel karty nemusí potvr-
zovat transakci na klávesnici Platebního 
zařízení, namísto toho může transakci 
potvrdit (např. zadáním Tajného kódu) 
na svém vlastním zařízení, např. chytrém 
telefonu nebo chytrých hodinkách. V zá-
vislosti na parametrech nastavených Ob-
chodníkem a/nebo Karetní společností 
je u bezkontaktních plateb nízké hodno-
ty možné, že se výslovně nevyžaduje 
potvrzení transakce. Obchodník bere na 
vědomí, že transakce bez výslovného 
potvrzení mohou být Držitelem karty 
častěji rozporovány.

6. DOBROPISY A ZRUŠENÍ 
TRANSAKCE

Pokud uplatní Držitel karty v souvislosti 
se zbožím nebo službami oprávněnou 
stížnost nebo pokud zboží z oprávněné-
ho důvodu vrátí, nemůže Obchodník od-
mítnout takové zboží vyměnit nebo vy-
stavit Doklad o refundaci pouze z toho 
důvodu, že zboží či služby byly uhrazeny 
Kartou.
Refundace nesmí být prováděna v ho-
tovosti, bankovním převodem, převo-
dem finančních prostředků ani jinak než 
formou povolenou Karetní společností 
nebo Poskytovatelem služeb. Jestliže 
Obchodník vystaví Doklad o refundaci, 
aby zrušil transakci provedenou Kartou, 
a nebude chtít k tomuto úkonu použít 
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svoje Platební zařízení, může použít pou-
ze Doklady o refundaci schválené Po-
skytovatelem služeb. Doklad o refundaci 
pak musí obsahovat údaje uvedené na 
Kartě a datum a částku. Doklad o refun-
daci musí být Poskytovateli služeb ode-
slán do dvanácti kalendářních dnů od 
data jeho vystavení. Bude vystaven pou-
ze ve prospěch Karty, která byla použita 
k provedení transakce. Obchodník, který 
je vybaven Platebním zařízením, může 
transakci zrušit prostřednictvím Platební-
ho zařízení ve lhůtě jedenácti kalendář-
ních dnů, zadáním Autorizačního kódu, 
data a času transakce.

7. UCHOVÁVÁNÍ DOKLADŮ 
O PRODEJI A DOKLADŮ 
O REFUNDACI

V souvislosti s transakcemi realizovaný-
mi na základě podpisu Dokladu o koupi 
bude Obchodník uchovávat originální 
Doklady o koupi podepsané Držitelem 
karty, Doklady o refundaci a sumární 

přehledy, jakož i podrobnosti ohledně 
prodeje, a to po dobu alespoň dvou let 
od data jejich vystavení.
V souvislosti se všemi ostatními trans-
akcemi bude Obchodník uchovávat své 
doklady po dobu dvou let. Na písemnou 
žádost Poskytovatele služeb zašle Ob-
chodník do deseti kalendářních dnů úpl-
nou a čitelnou kopii příslušných dokladů. 
Pokud tak Obchodník neučiní, bude Po-
skytovatel služeb oprávněn zatížit účet 
Obchodníka v souladu se Společnými 
podmínkami.

8. SLUŽBA CASHBACK
8. 1.  Pokud se Obchodník rozhodne po-
skytovat službu Cashback svým zákaz-
níkům, je povinen dodržovat všechna 
relevantní pravidla stanovená Karetní 
společností. V každém případě je Ob-
chodník:
• oprávněn poskytovat službu 

Cashback pouze v případě tuzem-
ských transakcí, tj. transakcí učině-

ných s Kartami, které byly vydány 
ve stejné zemi, jako je země, v níž se 
Obchodník nachází;

• povinen zdržet se propagace služby 
Cashback ve svém obchodním místě 
nebo pobízení Držitele karty ke kou-
pi s využitím služby Cashback;

• oprávněn poskytovat službu 
Cashback pouze ve spojení s koupí;

• povinen jedinečně identifikovat část 
částky transakce připadající na služ-
bu Cashback;

• oprávněn poskytovat službu 
Cashback, pouze pokud byla trans-
akce úspěšně autorizována a Drži-
tel karty úspěšně ověřen použitím 
kódu PIN;

• oprávněn poskytovat službu 
Cashback pouze do výše maximální 
částky 3 000 Kč na jednu transakci 
a jen tehdy, pokud je částka transak-
ce vyšší než 0 Kč.


