i.
niełączenia Terminali bądź jakichkolwiek ich części z jakimkolwiek
sprzętem, w tym komputerem bądź innym sprzętem lub
oprogramowaniem innym niż wskazane przez Euronet,

OGÓLNE WARUNKI UMÓW DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZENIA
USŁUG W OPARCIU O TERMINALE POS

1. Przedmiot OWU
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów (‘OWU’) mają zastosowanie do
wszelkich kwestii nieuregulowanych w umowach zawieranych pomiędzy
Euronet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Detalistą, które to
Umowy przewidują współpracę Stron w zakresie świadczenia usług
opartych o terminale POS. OWU mają zastosowanie do każdej umowy
między Euronet a Detalistą (‘Umowa’), która będzie zawierać
odpowiednie odniesienie do OWU.
1.2. Załącznik nr 1 do Umowy wskazuje dane Detalisty. Detalista
oświadcza i zapewnia, iż dane te są aktualne na dzień podpisania Umowy
i zobowiązuje się do powiadamiania Euronet o wszelkich zmianach
powyższych danych nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich zaistnienia.
1.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a OWU, decydujące
znaczenie mają przepisy Umowy.
2. Terminale
2.1. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, Euronet dostarczy Detaliście
terminal lub terminale POS (‘Terminal’) wraz z instrukcją obsługi,
zainstaluje je w punkcie sprzedaży Detalisty oraz jednorazowo przeszkoli
personel Detalisty po instalacji w zakresie funkcjonowania Terminali.
Ewentualne kolejne szkolenia odbędą się na koszt Detalisty.
2.2. Terminale są i pozostaną własnością Euronet lub jego kontrahenta, a
Detalista nie nabywa żadnych praw do Terminali, ani zainstalowanego na
nich oprogramowania, za wyjątkiem uprawnienia do wykorzystywania ich
w celu realizacji Umowy.
2.3. Detalista zobowiązuje się do
a. korzystania z Terminali, w tym innego urządzania elektronicznego
pozwalającego na prawidłowe przeprowadzenia transakcji oraz
zainstalowanego w nich oprogramowania zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi przekazaną przez Euronet;
b. nieprzenoszenia Terminala bez zgody Euronet do jakiejkolwiek innej
lokalizacji niż punkt sprzedaży Detalisty, w którym Euronet dokonał
instalacji Terminala (‘Punkt Sprzedaży’);
c. nie używania Terminali ani oprogramowania do jakichkolwiek innych
celów niż realizacja Umowy, ani do świadczenia innych usług bądź
sprzedaży innych produktów, niż objęte Umową z Euronet;
d. utrzymywania Terminali w stanie niepogorszonym, przy czym
Detalista nie odpowiada za zużycie Terminali będące skutkiem ich
prawidłowej eksploatacji;
e. ponoszenia kosztów funkcjonowania Terminali (w
energii elektrycznej, połączeń telekomunikacyjnych
zużywanego przez Terminale papieru do drukowania)
przewidywać inne (dodatkowe) koszty związane z
Terminala, w szczególności opłaty licencyjne itp.;

szczególności
oraz kosztów
Umowa może
użytkowaniem

f. używania w Terminalach wyłącznie materiałów eksploatacyjnych
spełniających wymogi stawiane przez producenta Terminali i Euronet;
g. niezwłocznego
powiadamiania
Euronet
o
jakichkolwiek
nieprawidłowościach w pracy Terminali lub oprogramowania i
niedokonywania żadnych transakcji przy użyciu nieprawidłowo
pracujących Terminali bądź oprogramowania do czasu usunięcia usterki;
h. nieprzekazywania Terminali jakiejkolwiek osobie trzeciej oraz
nieudzielania jej jakichkolwiek praw w stosunku do Terminali ani
oprogramowania;

j. niedokonywania jakichkolwiek napraw czy modyfikacji Terminali oraz
ich oprogramowania, nietworzenia utworów zależnych w oparciu o
oprogramowanie, niedokonywania dezasemblacji, dekompilacji ani
inżynierii wstecznej oprogramowania, w całości ani w części, ani
niepodejmowania innych prób pozyskania kodu źródłowego, koncepcji
bazowych, algorytmów, formatów plików ani jakichkolwiek danych
przesyłanych za pośrednictwem Terminala lub oprogramowania;
k. obsługiwania Terminali wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony
personel.
2.4 W przypadku utraty, zniszczenia, bądź uszkodzenia Terminala lub
urządzenia peryferyjnego w sposób uniemożliwiający naprawę, Detalista
będzie zobowiązany do pokrycia na rzecz Euronet kosztu Terminala lub
urządzenia peryferyjnego, przy czym koszt Terminala wynosi 1.500 PLN
+ VAT. W przypadku uszkodzenia Terminala lub urządzenia
peryferyjnego możliwego do naprawy, Detalista pokryje na rzecz Euronet
faktyczne koszty naprawy, w wysokości nie wyższej niż wskazane
powyżej. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Terminala przechodzi na
Detalistę w momencie zakończenia instalacji Terminala przez Euronet w
Punkcie Sprzedaży Detalisty.
2.5. Po rozwiązaniu Umowy Detalista zobowiązany jest na swój koszt
niezwłocznie zwrócić do Euronet wszystkie Terminale, urządzenia
peryferyjne do Terminali wraz z oprogramowaniem Terminala oraz inne
elementy czy materiały przekazane Detaliście przez Euronet (instrukcje
obsługi itp.). W przypadku niedokonania zwrotu Terminala lub innych
elementów wskazanych w ust. 2.4. w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania
Umowy, Euronet będzie uprawniony do obciążenia Detalisty kosztami
utraty terminala zgodnie z pkt. 2.4

3. Odpowiedzialność
3.1. Detalista ponosi pełną odpowiedzialność wobec Euronet za realizację
zobowiązań wynikających z Umowy i szkody wynikające z ich
nienależytego wykonania. W szczególności, w przypadku, jeśli w ramach
realizacji Umowy Detalista pobiera od klientów jakiekolwiek płatności,
które powinny zostać przekazane Euronet (opłaty za rachunki,
doładowania kont przedpłaconych telefonii komórkowej itp.), Detalista
ponosi wobec Euronet pełną odpowiedzialność za przekazanie takich
płatności (‘Płatności od Klientów’), w tym w terminach i w sposób
określony w Umowie.
3.2. Detalista jest zobowiązany do przekazania na rzecz Euronet
Płatności od Klientów, niezależnie od tego, czy Detalista otrzymał
faktycznie środki od swojego klienta, tj. ryzyko ewentualnego
nieuzyskania zapłaty od klienta w całości obciąża Detalistę. Powyższe
dotyczy również ewentualnego przyjmowania przez Detalistę Płatności od
Klientów za pomocą karty kredytowej, debetowej, czeku itp. W przypadku
płatności kartowych koszt prowizji od płatności kartą ponosi Detalista.
3.3. W przypadku przyjęcia Płatności od Klientów bez ich rejestracji w
Terminalu, Detalista ponosi pełną odpowiedzialność wobec klienta i
Euronet. Detalista ponosi również pełną odpowiedzialność za ewentualne
inne nieprawidłowości w realizacji usługi, takie jak fałszerstwa
paragonów, wydruków itp.
3.4. Detalista oświadcza i gwarantuje Euronet, że jest przedsiębiorcą
zarejestrowanym i działającym zgodnie z prawem oraz, że dokonał
wszelkich czynności i uzyskał wszelkie zgody (w tym wynikające z prawa
rodzinnego, o ile są wymagane), umożliwiające skuteczne zawarcie i
wykonanie Umowy. Detalista zobowiązuje się przekazać Euronet zgodę
małżonka Detalisty (w przypadku Detalistów będących osobami
fizycznymi i pozostających w związku małżeńskim) na zawieranie Umów
z Euronet i zaciąganie zobowiązań wobec Euronet.
3.5. Euronet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
pośrednie i za szkody mające charakter utraconych korzyści, jak również
inne szkody o podobnym charakterze poniesione przez Detalistę na
skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Euronet.
Całkowita odpowiedzialność Euronet za wszelkie szkody rzeczywiste
poniesione przez Detalistę na skutek niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy przez Euronet, ograniczona jest do łącznej kwoty
1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) w odniesieniu do każdego Terminala
obsługiwanego przez Detalistę.
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3.6. Zapłata kar umownych czy innych odszkodowań umownych
wynikających z OWU lub Umowy nie wyłącza prawa Euronet do
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość takich kar czy
odszkodowań, na zasadach ogólnych.

Handlowe za każde odblokowanie Terminala, niezależnie od prawa do
naliczenia odsetek od spóźnionej kwoty należności, w wysokości odsetek
ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych, liczonych za cały
okres od dnia wymaganej płatności do dnia faktycznej zapłaty.

3.7. Za działania i zaniechania osób, przy pomocy których Strona będzie
wykonywać Umowę, Strona będzie odpowiedzialna jak za własne
działanie lub zaniechanie.

4.5. W przypadku dostarczenia przez Euronet Terminala lub Terminali dla
potrzeb realizacji Umowy, Euronet, będzie uprawniony do obciążenia
Detalisty dodatkową opłatą za przetworzenie transakcji zgodną z tabelą
opłat z załącznika nr 1 Warunki Handlowe.

3.8. Detalista przyjmuje do wiadomości, iż nie wolno Detaliście (jego
pracownikom ani jakiejkolwiek innej osobie, za którą ponosi
odpowiedzialność) podawać przez telefon bądź przy użyciu innych
środków komunikacji jakiejkolwiek osobie (w tym również osobom
podającym się za funkcjonariuszy prokuratury, Policji czy innych organów
państwowych)
kodów
doładowujących
telefony
komórkowe
wydrukowanych z Terminala bądź jakichkolwiek innych kodów PIN bądź
innych podobnych informacji. Detalista przyjmuje do wiadomości, iż
powyższe próby uzyskania informacji prawdopodobnie stanowią
wyłudzenia oraz zgadza się i akceptuje, iż w przypadku podania tego typu
danych (w szczególności ujawnienia kodów PIN), Detalista będzie
odpowiedzialny za związane z tym szkody.
4. Płatności
4.1. Sposób dokonywania płatności (w tym przekazywania Euronet
Płatności od Klientów i dokonywania innych opłat wynikających z Umowy)
określa Umowa lub Załącznik nr 1.
4.2. Jeżeli płatności mają być zgodnie z Umową dokonywane przelewem,
Detalista zobowiązany jest do przelania odpowiedniej kwoty płatności na
wskazany przez Euronet rachunek bankowy, w terminie i sposób
wynikający z Umowy. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku
Euronet.
4.3. Jeżeli płatności mają być zgodnie z Umową dokonywane za
pośrednictwem polecenia zapłaty, zastosowanie znajdą następujące
zasady:
a. Detalista przedłoży Euronet zgodę na przelewanie środków z
rachunku w drodze bezpośredniego obciążania rachunku Detalisty w
trybie polecenia zapłaty. Zgoda ta musi obowiązywać w całym okresie
trwania Umowy;
b. bezpośrednie obciążanie rachunku będzie odbywać się w sposób i w
terminach zgodnych z Umową;
c. Detalista musi posiadać na wyznaczonym rachunku bankowym
wystarczające środki w wymaganych zgodnie z Umową terminach
płatności, w celu zapewnienia uznania obciążenia rachunku odpowiednią
kwotą;
d. w przypadku zmiany banku, Detalista będzie zobowiązany do
powiadomienia o tym fakcie Euronet z przynajmniej 30-dniowym
wyprzedzeniem. Ponadto Detalista będzie zobowiązany do ponownego
upoważnienia Euronet do obciążania swojego rachunku bankowego w
drodze polecenia zapłaty, a także do dostarczenia stosownych
dokumentów do Euronet oraz do nowego banku. Faktyczna zmiana
banku rozliczeniowego nastąpi dopiero w chwili potwierdzenia przez
Euronet uruchomienia polecenia zapłaty w nowym banku Detalisty. Do
tego czasu polecenie zapłaty będzie realizowane w dotychczasowym
banku;
e. Euronet zachowuje prawo do inicjowania dodatkowych płatności w
drodze polecenia zapłaty w przypadku, gdy poziom sprzedaży lub inne
czynniki w opinii Euronet sprawiają, iż taka korekta staje się wymagana.
Euronet poinformuje Detalistę o kwocie do zapłaty oraz o dniu obciążenia
rachunku daną kwotą (w sposób przewidziany w Umowie, w tym
informacja może być dostępna przez Terminal). Detalista musi zapewnić
wystarczające środki pieniężne na wyznaczonym rachunku bankowym w
powyższym dniu.
4.4. W przypadku, gdy na wyznaczonym rachunku bankowym nie zostały
zapewnione przez Detalistę środki na pokrycie kwoty należnej Euronet
lub Detalista nie dokona przelewu w terminie płatności lub gdy płatność
nie zostanie dokonana na rzecz Euronet z innego powodu (w
szczególności, jeżeli Detalista cofnie płatność zgodnie z zasadami
obowiązującymi w tym zakresie w ramach usługi polecenia zapłaty),
Euronet ma prawo do zablokowania wszelkich świadczonych usług
wynikających z umowy na wszystkich Terminalach funkcjonujących u
Detalisty. W przypadku odblokowania Terminali, Euronet na prawo
obciążyć Detalistę opłatą zgodną z tabelą opłat z załącznika nr 1 Warunki

4.6. Strony zobowiązują się do potwierdzania sald wzajemnych
rozrachunków na każde wezwanie drugiej Strony, w terminie 10 dni
roboczych od dnia wezwania.
4.7. W przypadku nieuregulowania przez Detalistę zaległości finansowych
w wyznaczonym powyższej terminie, Euronet zastrzega sobie możliwość
rozpoczęcie procedury windykacyjnej, w skład której wchodzą między
innymi takie czynności jak wykonanie telefonu windykacyjnego do
Detalisty oraz wysłanie monitu. Euronet zastrzega sobie możliwość
obciążenia Detalisty karami umownymi w wysokości 10,00 PLN za
każdorazowy telefon windykacyjny oraz 35,00 PLN za każdorazowe
wysłanie monitu do Detalisty.
4.8. Euronet zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności należności na
rzecz Detalisty w przypadku błędnego wystawienia prze Detalistę faktury
lub jej wystawienia niezgodnie z Umową.
4.9.W przypadku zakwestionowania przez Detalistę kwoty fakturowanej
przez Euronet, Detalista powinien niezwłocznie poinformować o tym
fakcie Euronet drogą telefoniczną. Wszelkie nadpłaty ze strony Detalisty
zostaną skorygowane przez Euronet w okresie rozliczeniowym
następującym bezpośrednio po potwierdzeniu zaistniałego błędu.
4.10.W razie przekroczenia przez Euronet terminu płatności należności
na rzecz Detalisty, Detalista zobowiązany jest niezwłocznie poinformować
o tym Euronet.
4.11.Detalista nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek potrąceń z
wierzytelności przysługujących Euronet, chyba, że Euronet wyrazi na to
zgodę na piśmie.
4.12.Detalista upoważnia Euronet do wystawiania faktur bez podpisu
Detalisty.
4.13. Detaliście przysługuje możliwość zwrócenia się do Euronet o
zmianę warunków handlowych w czasie trwania umowy. W przypadku
wyrażenia zgody przez Euronet na taką zmianę, opłata na rzecz Euronet
za czynności związane z jej wprowadzeniem wynosi 50,00 PLN + VAT.
4.14.
Jeśli zgodnie z Umową Euronet będzie wystawiać faktury w
imieniu Detalisty (np. na kwoty prowizji), zastosowanie znajdą poniższe
zasady.
4.15. Faktury na kwoty należnych Detaliście płatności będą wystawiane w
imieniu Detalisty przez Euronet, zgodnie z przepisami prawa
obowiązującymi w tym zakresie. Euronet będzie uwzględniać na
fakturach podatek VAT zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,
aktualnymi w dniu wystawienia faktury.
4.16.
Detalista upoważnia Euronet do wystawiania faktur, faktur
korygujących i duplikatów, w imieniu Detalisty i na jego rachunek.
4.17.
Detalista potwierdza, że w dniu podpisania umowy jest
czynnym podatnikiem VAT i zobowiązuje się:
a. poinformować Euronet w trybie natychmiastowym w przypadku
wykreślenia Detalisty z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o
zbyciu przedsiębiorstwa;
b. zgłaszać uwagi do faktur, faktur korygujących i duplikatów w terminie
7 dni od ich otrzymania. W przeciwnym przypadku Euronet uzna, że
przesłane dokumenty zostały zaakceptowane przez Detalistę.
c. pozostawiać kopię faktury, faktury korygujące
otrzymanych od Euronet, w swojej dokumentacji.
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4.18.

Euronet zobowiązuje się:

a. wystawiać faktury, faktury korygujące i duplikaty w imieniu i na
rachunek Detalisty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
b. Dostarczyć Detaliście faktury, faktury korygujące i duplikaty, nie
później niż w terminie 7 dni od dnia ich wystawienia przez Euronet.
c. poinformować Detalistę w trybie natychmiastowym w przypadku
wykreślenia Euronet z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu
przedsiębiorstwa;
4.19
Strony potwierdzają, iż Euronet będzie wystawiał faktury w
imieniu i na rzecz Detalisty w odniesieniu do należności wskazanych w
Umowie.
5. Zdolność kredytowa; zabezpieczenie i kontrole
5.1 Detalista wyraża zgodę na zbadanie przez Euronet zdolności
kredytowej i płatniczej Detalisty, a także jego kondycji finansowej.
Badanie takie może być przeprowadzone przed zawarciem Umowy, jak i
w dowolnym momencie jej trwania. Detalista zobowiązuje się udostępnić
Euronet na każde żądanie wszelkie dokumenty i informacje służące lub
mogące służyć zdaniem Euronet do ustalenia powyższego.
W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań Euronet może zawiesić w
dowolnym czasie realizację Umowy oraz zażądać udzielenia przez
Detalistę zabezpieczeń i/lub zmodyfikowania istniejących zabezpieczeń.
Nieudzielenie żądanych zabezpieczeń lub udzielenie ich w innej formie
lub wysokości lub nieudostępnienie żądanych dokumentów i informacji
będzie uprawniać Euronet do rozwiązania Umowy w trybie
natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Detalisty.
5.2. Euronet ma prawo wymagać od Detalisty zabezpieczenia
prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, na co
Detalista wyraża zgodę. Detalista zobowiązuje się w terminie 7 dni od
wezwania przesłanego w formie pisemnej przekazać zabezpieczenie w
formie proponowanej przez Euronet lub ustalić inne zabezpieczenie w
formie akceptowalnej przez Euronet.
5.3. Euronet zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli
dotyczących przestrzegania przez Detalistę postanowień Umowy.
5.4. Euronet i/lub przedstawiciele kontrahentów Euronet (banków,
operatorów itp.) będą mieć prawo, w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem
obowiązku powiadomienia Detalisty z odpowiednim wyprzedzeniem, do
uzyskania dostępu do Punktu Sprzedaży Detalisty oraz wszelkiej
dokumentacji Detalisty dotyczącej realizacji Umowy, jak również jej
kopiowania.
6. Okres obowiązywania Umowy
6.1. Jeżeli Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, każda ze Stron
ma prawo jej rozwiązania z zachowaniem 2-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
6.2. Jeżeli Umowa została zawarta na czas oznaczony (wskazany w
Załączniku nr 1 do Umowy, Detalista ma prawo jej rozwiązania przed
upływem okresu jej obowiązywania (ze skutkiem natychmiastowym)
wyłącznie w przypadku naruszenia przez Euronet istotnych obowiązków
wynikających z Umowy i niezaniechania naruszeń pomimo wyznaczenia
Euronet przez Detalistę na piśmie dodatkowego terminu, nie krótszego
niż 14 dni. Możliwość wypowiedzenia Umowy w powyższym trybie stosuje
się również odpowiednio do Umów zawartych na czas nieoznaczony.
6.3. W przypadku Umowy zawartej na czas oznaczony, jeżeli Umowa nie
stanowi inaczej, po upływie powyższego okresu Umowa ulega
automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy o analogicznej długości,
chyba że którakolwiek ze Stron powiadomi drugą na piśmie lub w formie
elektronicznej o braku woli dalszej współpracy na co najmniej 2 miesiące
przed upływem danego okresu obowiązywania Umowy.
6.4. Niezależnie od okresu, na jaki została zawarta Umowa, Euronet
będzie uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
a. opóźnienia dokonania przez Detalistę jakiejkolwiek płatności na rzecz
Euronet, wynikającej z Umowy;

b. naruszenia przez Detalistę istotnych warunków Umowy (w tym
niniejszych OWU), w szczególności dotyczących przekazywania Płatności
od
Klientów,
eksploatacji
Terminali,
działań
informacyjnych,
nieprawidłowości w obsłudze płatności, stwierdzenia przez Euronet liczby
skarg lub reklamacji klientów przekraczającej zwykłą w danych
warunkach (dla danej usługi) liczbę skarg lub reklamacji;
c. pogorszenia się w ocenie Euronet sytuacji finansowej Detalisty,
mogącego mieć wpływ na realizację zobowiązań Detalisty wynikających z
Umowy;
d. podjęcia przez Euronet decyzji o zakończeniu lub zawieszeniu
funkcjonowania danej usługi, której dotyczy Umowa (w tym w związku z
rozwiązaniem kontraktu, na podstawie którego Euronet świadczy taką
usługę, w szczególności z operatorem telekomunikacyjnym, bankiem itp.).
Jeżeli powyższa sytuacja będzie dotyczyła części usług świadczonych na
podstawie Umowy (np. doładowań jednego operatora), Euronet będzie
miał prawo rozwiązania Umowy w takiej części lub w całości;
e. przekształceń organizacyjnych, zmiany formy prawnej lub zbycia
przedsiębiorstwa Detalisty lub jego części (o których to wydarzeniach
Detalista zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Euronet);
f. wszczęcia postępowania likwidacyjnego wobec przedsiębiorstwa
Detalisty, złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego
albo innego podobnego postępowania;
g. zabezpieczenia lub zajęcia majątku Detalisty lub jego części na rzecz
osoby trzeciej.
6.5. Rozwiązanie Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza praw Euronet
dotyczących dokonania przez Detalistę płatności bądź wykonania innych
zobowiązań wynikających z Umowy za okres jej obowiązywania.
6.6 W przypadku rozwiązania przez Euronet Umowy ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Detalisty, Euronet ma
prawo obciążyć Detalistę karą umowną. Jeśli Umowa (w tym Załącznik nr
1) nie zawiera innej wartości kary, kara umowna zostanie naliczona w
wysokości 1.500 PLN za każdy Terminal zainstalowany na podstawie
Umowy.
6.7. Detalista może rozwiązać Umowę zawartą na czas oznaczony przed
upływem okresu jej obowiązywania, w drodze przesłania Euronet
pisemnego wypowiedzenia z okresem wypowiedzenia 2 miesięcy, pod
warunkiem dokonania zapłaty na rzecz Euronet opłaty (odszkodowania
za wcześniejsze rozwiązanie Umowy) w wysokości analogicznej do
wskazanej w ust. 6.6. powyżej, tj. 1.500 PLN za każdy Terminal. Jeżeli
Umowa zawiera wyższą wysokość kary umownej z tytułu rozwiązania
Umowy z przyczyn leżących po stronie Detalisty, zastosowanie znajdzie
taka wyższa kara za rozwiązanie Umowy.
6.8. Detalista (bez obowiązku uiszczania opłaty, o której mowa w pkt. 6.6.
i 6.7. powyżej) ma prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem 30dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku utraty prawa do Punktu
Sprzedaży lub trwałego zakończenia prowadzenia dotychczasowej
działalności gospodarczej. W przypadku dalszego prowadzenia
działalności w innym punkcie niniejsze postanowienie nie znajduje
zastosowania. Warunkiem rozwiązania Umowy w tym trybie jest
dokonanie zwrotu Terminala i rozliczenie się z Euronet przez Detalistę,
jak również wykazanie przez Detalistę zaprzestania działalności (np.
przedstawienie zaświadczenia o wykreśleniu z działalności gospodarczej
itp.).
6.9. W przypadku rozwiązania Umowy Detalista będzie zobowiązany do
niezwłocznego usunięcia oznaczeń informacyjnych Punktów Sprzedaży
Detalisty oraz zwrotu Terminali i innych materiałów i urządzeń
dostarczonych przez Euronet.
7. Działania informacyjne
7.1. Strony wyrażają intencję podejmowania działań informacyjnych i
promocyjnych dotyczących produktów oferowanych klientom lub usług
świadczonych na rzecz klientów na podstawie Umowy (‘Usługi’).
7.2. Detalista zobowiązuje się do wyróżnienia Punktów Sprzedaży w taki
sposób, aby były one widoczne i jednoznacznie identyfikowane jako
świadczące Usługi. Znaki, jakimi będą oznaczane Punkty Sprzedaży
Detalisty w związku ze świadczenie Usług zostaną wskazane przez
Euronet. Ponadto, Detalista udostępni w Punktach Sprzedaży materiały
promocyjne i inne wymagane przez Euronet.
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7.3. Detalista zobowiązuje się stosować w ramach działań informacyjnych
i promocyjnych wyłącznie znaki towarowe czy inne oznaczenia wskazane
Detaliście przez Euronet i jedynie w sposób uprzednio uzgodniony z
Euronet. Wszelkie użycie przez Detalistę znaków towarowych bądź
innych nazw czy oznaczeń handlowych, w szczególności Euronet lub
kontrahenta Euronet (operatora telekomunikacyjnego, banku itp.)
wymaga uzyskania przez Detalistę uprzedniej pisemnej akceptacji
Euronet na takie działania i na konkretne użycie znaku towarowego czy
innego oznaczenia.
7.4. Detalista wyraża zgodę na używanie przez Euronet i/lub lub
kontrahentów Euronet oznaczenia firmy Detalisty, jego logo oraz
podawania danych osobowych Detalisty, w tym adresów Punktów
Sprzedaży, w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących
Usługi, w tym na stronach internetowych, w ulotkach itp.
8. Poufność i ochrona danych osobowych
8.1. Detalista zobowiązuje się o zachowania w poufności informacji
dotyczących realizacji Umowy, w szczególności wysokości obrotów
uzyskanych na podstawie Umowy, stawek opłat, warunków realizacji
Umowy oraz wszelkich innych informacji uzyskanych w związku z
Umową, w tym w szczególności informacji mających charakter tajemnicy
przedsiębiorstwa Euronet. Euronet zobowiązuje się do zachowania w
poufności informacji mających charakter tajemnicy przedsiębiorstwa
Detalisty, z zastrzeżeniem, iż Detalista wyraża zgodę na ujawnienie przez
Euronet informacji poufnych na rzecz operatorów i innych kontrahentów
Euronet. Strony zwolnione są z obowiązku zachowania poufności w
takim zakresie, w jakim nakazują to obowiązujące przepisy prawa.
8.2. Zapisy dotyczące poufności nie wyłączają możliwości informowania
osób trzecich przez Strony o fakcie zawarcia Umowy.
8.4. Strony zakładają, iż realizacja Umowy nie będzie wymagała
uzyskania przez Detalistę dostępu do jakichkolwiek danych osobowych
klientów. Jeżeli Detalista uzyska dostęp do takich danych (w
szczególności w związku z reklamacją), administratorem takich danych
osobowych będzie Euronet lub Dostawca i Euronet powierzy je Detaliście
(lub podpowierzy) na mocy niniejszej Umowy wyłącznie dla potrzeb
związanych z rozpoznaniem reklamacji bądź innych wynikających z
Umowy lub wskazanych przez Euronet. Detalista zobowiązuje się
przetwarzać dane osobowe wyłącznie dla powyższych potrzeb i
następnie niezwłocznie zwrócić dokumenty zawierające takie dane
Euronet i usunąć dane w formie elektronicznej ze wszystkich nośników.
Detalista zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych
osobowych. Detalista zobowiązuje się do wprowadzenia odpowiednich
środków organizacyjnych i technicznych, zabezpieczających powierzone
mu dane przed niepożądanym ujawnieniem, nieuprawnionym
udostępnieniem, zniszczeniem lub modyfikacją. Powyższe nie uchybia
prawu Detalisty do przetwarzania danych osobowych klientów na
podstawie ich odrębnej zgody, do celów z tą zgodą określonych.

9.2. Przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy przez
Detalistę na jakąkolwiek osobę trzecią wymaga zgody Euronet, udzielonej
w formie pisemnej. Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Euronet,
Detalista nie ma prawa powierzyć wykonania całości lub części czynności
objętych Umową osobie trzeciej (podwykonawcy).
9.3. W przypadku korzystania przez Detalistę z aplikacji Euronet do
sprzedaży Produktów Przedpłaconych, zainstalowanych na terminalach
lub urządzeniach elektronicznych pozwalających na prawidłowe
przeprowadzenie transakcji sprzedaży Produktów Przedpłaconych
będących własnością firm trzecich, Euronet zastrzega sobie prawo
instalacji własnego sprzętu w momencie wypowiedzenia oraz rozwiązania
umowy z firmą trzecią w celu kontynuowania dotychczasowej umowy.
10. Powiadomienia
10.1. W przypadku niepowiadomienia Euronet przez Detalistę o zmianie
adresu (w tym adresu e-mail), korespondencja wysłana na
dotychczasowy adres będzie uznawana za skutecznie doręczoną. Pismo
wysłane do Detalisty przez Euronet listem poleconym będzie uznawane
za skutecznie doręczone: (i) w dniu faktycznego odbioru pisma przez
Detalistę lub upoważnioną przez niego osobę bądź (ii) w 14-tym dniu po
wysłaniu pisma, w zależności co nastąpi wcześniej.
10.2. W przypadkach określonych w Umowie, Euronet będzie miał prawo
dokonać zmiany warunków Umowy na podstawie jednostronnego
oświadczenia woli złożonego Detaliście (‘Oświadczenie o Modyfikacji
Umowy’). Powyższe zmiany będą obowiązywały od daty podanej przez
Euronet w Oświadczeniu o Modyfikacji Umowy, nie wcześniej jednak niż
od daty otrzymania powiadomienia przez Detalistę.
11. Postanowienia końcowe
11.1. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozpatrywane przez sąd
właściwy ze względu na siedzibę Euronet.
11.2. Detalista zobowiązuje się do współpracy z Euronet w przypadku
złożenia przez klientów reklamacji związanej z realizacją Usług.
11.3. Euronet i Detalista będą posiadać plan działania zapewniający
ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w zakresie objętym
Umową, który może stanowić Załącznik do Umowy i który będzie w razie
konieczności zmieniany, uzupełniany i dostosowywany do zmieniających
się okoliczności.

8.5. Każda ze Stron zobowiązuje się podać swoim pracownikom lub
innym osobom kontaktowym, których dane udostępnia drugiej Stronie w
związku z wykonaniem Umowy, informacje, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczące drugiej Strony. Dane
ww. osób będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym
do realizacji Umowy.
8.6.Jednocześnie Detalista wyraża zgodę na przekazywanie przez
Euronet informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przez Detalistę z
wszelkich zobowiązań pieniężnych wobec Euronet w ramach programu
FairPay do KRD BIG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21
(51-214) na zasadach i w zakresie określonym w ustawie z dnia 9
kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych i wnosi o przekazanie informacji o
zobowiązaniach spłaconych przez Detalistę w okresie ostatnich 12
miesięcy.
9. Cesja
9.1. Euronet będzie uprawniony do przeniesienia praw i przejęcia
obowiązków Euronet wynikających z Umowy przez spółkę powiązaną (w
rozumieniu art. 4 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych) z Euronet lub
inny podmiot, którego przedmiotem działalności będzie świadczenie usług
w oparciu o Terminale. Przeniesienie praw i obowiązków wywołuje skutek
z chwilą złożenia Detaliście oświadczenia w tej sprawie przez Euronet
oraz podmiot, który wstąpił w prawa i obowiązki Euronet i nie wymaga
zgody Detalisty.
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