
Štandardný Short Form 

 Mesačný 

poplatok Za nákup Výber z bankomatu Vklad hotovosti 
 

0,00$ 0,00$ 2,50$  N/A 

Zistenie zostatku na účte cez bankomat  0,50$ 

Zákaznícke centrum (automatizované alebo živý 

pracovník) 
0,00$  

Neaktivita (po 6 mesiacoch bez transakcie) 2,99$ mesačne 

Účtujeme ďalšie 3 typy poplatkov. Tu sú niektoré z nich: 

Poplatok za prevod z karty do banky 2,50$ 

 Poplatok bankomatu za zamietnutie (domáce 

a zahraničné) 
1,00$ 

Bez funkcie prečerpania/kreditu. 

Vaše prostriedky je možné poistiť u FDIC.  

Pre všeobecné informácie o predplatených účtoch navštívte cfpb.gov/prepaid. 

Podrobnosti a podmienky všetkých poplatkov a služieb nájdete v balíčku alebo 

zatelefonujte na 1.833.832.3401 alebo si pozrite stránku bet365.emltopup.com.  

Predplatenú kartu bet365 Mastercard® vydáva spoločnosť MetaBank®, člen FDIC, na základe licencie od Mastercard International 
Incorporated. Servis karty zabezpečuje EML Payments USA, LLC. 

  



Zoznam všetkých poplatkov (“Long Form”) pre predplatenú kartu bet365 Mastercard 

Všetky poplatky Suma Detaily 

Hotovosť  

Výber z bankomatu  2,50$ 

Je to náš poplatok. Ak používate bankomat, 

prevádzkovateľ bankomatu alebo akákoľvek iná sieť 

Vám môže účtovať poplatok za transakciu. 

Poplatok bankomatu za 

zamietnutie (domáce) 
1,00$ 

Je to náš poplatok. Ak bude Vaša transakcia 

zamietnutá, bude Vám účtovaný poplatok. 

Informácie 

Zákaznícke centrum 

(automatizované) 
0,00$ 

Žiadny poplatok za telefonát na naše 

automatizované zákaznícke centrum, vrátane otázok 

ohľadom zostatku na účte. 

Zákaznícke centrum 

(živý pracovník) 
0,00$ 

Neobmedzené telefonáty so živým pracovníkom 

zákazníckeho centra. 

Zistenie zostatku na 

účte cez bankomat 
0,50$ 

Je to náš poplatok. Ak používate bankomat, 

prevádzkovateľ bankomatu alebo akákoľvek iná sieť 

Vám môže účtovať poplatok za transakciu. 

Používanie Vašej karty mimo USA. 

Medzinárodné 

transakcie 
2,99% Sumy v amerických dolároch z každej transakcie.  

Medzinárodný výber z 

bankomatu 
3,00$ 

Je to náš poplatok. Prevádzkovateľ bankomatu Vám 

môže účtovať poplatok aj v prípade, že transakciu 

nedokončíte. Navyše k poplatkom prevádzkovateľa 

bankomatu, ktoré Vám budú účtované. 

Poplatok bankomatu za 

zamietnutie 

(zahraničné) 

1,00$ 
Je to náš poplatok. Ak bude Vaša transakcia 

zamietnutá, bude Vám účtovaný poplatok. 

Zistenie zostatku na 

účte cez bankomat - v 

zahraničí 

0,50$ 
Je to náš poplatok. Prevádzkovateľ bankomatu Vám 

tiež môže účtovať poplatok. 

Iné 

Poplatok za prevod z 

karty do banky  
2,50$ 

Tento poplatok Vám bude účtovaný, keď presúvate 

prostriedky z Vašej karty na iný bankový účet. 

Neaktivita   2,99$ 

Ak z Vašej karty nebude uskutočnená žiadna 

transakcia po dobu 6 mesiacov, budeme Vám 

účtovať poplatok 2,99$. 

Poplatok za náhradu 4,95$ Ak kartu stratíte alebo Vám ju ukradnú, bude Vám 

účtovaný poplatok vo výške 4,95$ za vydanie novej 



karty karty.  

Vaše prostriedky je možné poistiť u FDIC. Vaše prostriedky budú držané alebo prevedené k 

spoločnosti MetaBank, ktorá je poistená s FDIC. Vaše prostriedky sú potom poistené až do 

výšky 250.000$ u FDIC pre prípad úpadku MetaBank, pokiaľ sú splnené špecifické 

podmienky pre poistenie vkladov. Prejdite na fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html pre viac 

informácií. 

Bez funkcie prečerpania/kreditu. 

Kontaktujte zákaznícke centrum na telefónnom čísle 1.833.832.3401, poštou na adrese Card 

Services, 1221 W. 103rd Street, #256, Kansas City, Missouri 64114, alebo na stránke 

bet365.emltopup.com 

Pre všeobecné informácie o predplatených účtoch navštívte cfpb.gov/prepaid. Ak máte 

sťažnosť ohľadom predplateného účtu, zatelefonujte na Consumer Financial Protection 

Bureau (Úrad pre finančnú ochranu spotrebiteľov) na čísle 1-855-411-2372 alebo navštívte 

cfpb.gov/complaint. 

  



Zmluva držiteľa karty bet365 Mastercard® predplatená karta  
 
KONTAKTNÉ INFORMÁCIE NA ZÁKAZNÍCKE CENTRUM: 
Adresa:  Card Services, 1221 W. 103rd Street, #256, Kansas City, MO 64114   
Webová stránka:  bet365.emltopup.com 
Telefónne číslo: 1.833.832.3401 
 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:  
(1) ČÍTAJTE POZORNE, PROSÍM. TÁTO ZMLUVA OBSAHUJE ARBITRÁŽNU DOLOŽKU, KTORÁ VYŽADUJE, ABY BOLI 

VŠETKY SPORY VYRIEŠENÉ PROSTREDNÍCTVOM ZÁVÄZNÉHO ROZHODCOVSKÉHO KONANIA. 
(2) VŽDY POZNAJTE PRESNÚ DOLÁROVÚ SUMU DOSTUPNÚ NA KARTE. PREDAJCOVIA NEMUSIA MAŤ MOŽNOSŤ 

ZISTIŤ ZOSTATOK NA KARTE. 
(3) PRIJATÍM, PODPÍSANÍM A POUŽÍVANÍM TEJTO KARTY SÚHLASÍTE, ŽE BUDETE VIAZANÍ PODMIENKAMI TEJTO 

ZMLUVY 
(4) POUŽÍVANÍM TEJTO KARTY TIEŽ SÚHLASÍTE S VYHLÁSENÍM O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV METABANK (V 

PRÍLOHE). PROGRAMOVÍ MANAŽÉRI MÔŽU MAŤ INÉ POSTUPY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRETO JE 
DÔLEŽITÉ, ABY STE SA OBOZNÁMILI AJ S TÝMI, AK SA VÁS TO TÝKA. 

 
Táto Zmluva držiteľa karty (ďalej len „Zmluva“) stanovuje podmienky, podľa ktorých Vám MetaBank vydal predplatenú kartu 

(ďalej len „Karta“) Mastercard. „Vy“ a „Váš“ označuje osobu alebo osoby, ktoré dostali a majú oprávnenie používať Kartu v súlade s 
touto Zmluvou. „My“, „nás/nám“, a „náš“ kolektívne označuje MetaBank, sporiteľňu založenú v súlade s federálnymi zákonmi, člena 
FDIC, a jej divízie alebo nadobúdateľov, a zahŕňa tiež nášho programového manažéra, pokiaľ nie je uvedené inak. „Programový 
manažér“ odkazuje na EML Payments USA, LLC, ktorá poskytuje určité služby súvisiace s Vašou Kartou v mene MetaBank. 
„bet365 účet“ označuje Váš užívateľský účet bet365. bet365 účet nie je účet v MetaBank a MetaBank nenesie zodpovednosť za 
údržbu takéhoto účtu. „Zverejnenia“ kolektívne označujú akúkoľvek komunikáciu, dohodu, dokumentáciu, oznámenie a 
zverejnenie, ktoré Vám poskytneme ohľadom Vášho účtu Karty elektronicky na základe Vášho súhlasu. Karta je neprenosná a 
môže byť kedykoľvek zrušená bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s príslušnými zákonmi. Prosím, prečítajte si túto Zmluvu 
dôkladne a uchovajte si ju pre svoju referenciu. Váš rozpis poplatkov, tiež známy ako „Long Form“, nájdete v prílohe a považuje sa 
za súčasť tejto Zmluvy.  
 
1. O VAŠEJ KARTE 

Vaša Karta je predplatená karta, ktorá Vám dáva prístup k finančným prostriedkom uloženým na účte Vašej Karty. S Vašou 
Kartou by ste mali zaobchádzať ako s hotovosťou v peňaženke. Odporúčame Vám Kartu po doručení podpísať. Táto Karta je 
určená na osobné, rodinné a domáce účely, nie pre účely podnikania. Účet Vašej karty nepredstavuje sporiaci alebo šekový účet a 
nie je žiadnym spôsobom spojená so žiadnym účtom, ktorý máte. Táto Karta nie je darčeková karta a nie je určená na obdarovanie.  
Nie je to kreditná karta. Za prostriedky na Vašom účte Karty nebudete dostávať žiadne úroky. Vašu Kartu môžeme zrušiť alebo 
môžeme odmietnuť spracovať akúkoľvek transakciu, ak si budeme myslieť, že porušuje podmienky tejto Zmluvy alebo predstavuje 
nelegálnu alebo podvodnú činnosť. Je Vašou zodpovednosťou okamžite nám oznámiť akúkoľvek zmenu adresy, telefónneho čísla 
alebo emailovej adresy. Ak bude Vaša nová adresa mimo územia USA, Vašu Kartu môžeme zrušiť a vrátime Vám prostriedky v 
súlade s touto Zmluvou.   

 
2. OVERENIE VAŠEJ KARTY 

Dôležité informácie pri otvorení účtu Karty: V rámci boja federálnej vlády proti financovaniu terorizmu a praniu špinavých 
peňazí zákon USA PATRIOT Act vyžaduje, aby všetky finančné inštitúcie a ich tretie strany získali, overili a zaznamenávali 
informácie, ktoré identifikujú všetky osoby otvárajúce si účet s kartou.   
 

Čo to znamená pre Vás: Keď si požiadate o Kartu, vypýtame si od Vás Vaše meno, adresu, dátum narodenia a iné 
informácie, ktoré nám umožnia Vás identifikovať. Môžeme od Vás tiež žiadať kópiu Vášho vodičského preukazu alebo iné doklady 
totožnosti. Až do úspešného overenia Vašej totožnosti môžete mať obmedzené používanie a funkcie. 
 

Nárok a aktivácia: Aby ste mohli používať a aktivovať Kartu, zaručujete nám, že: (i) máte minimálne 21 rokov; (ii) osobné 
údaje, ktoré ste nám poskytli, sú pravdivé, presné a úplné; (iii) ste si prečítali túto Zmluvu a súhlasíte, že dodržíte jej podmienky.  

 
3. NEOPRÁVNENÉ TRANSAKCIE 

a. Kontaktujte nás v prípade neoprávneného prevodu 
Ak si myslíte, že ste Kartu stratili alebo Vám ju ukradli, OKAMŽITE zavolajte alebo napíšte na zákaznícke centrum na 

kontaktné údaje uvedené na začiatku Zmluvy. 
 
b. Vaša zodpovednosť za neoprávnené transakcie 
Kontaktujte nás OKAMŽITE, ak si myslíte, že ste Kartu stratili alebo Vám ju ukradli, alebo ak si myslíte, že bol uskutočnený 

elektronický prevod prostriedkov bez Vášho vedomia. Telefonátom na zákaznícke centrum zaistíte, že Vaše straty budú minimálne. 
Môžete prísť o všetky peniaze na účte. Ak nám dáte vedieť do 2 pracovných dní od zistenia straty alebo krádeže Vašej Karty, 
neprídete o viac ako 50$, ak niekto použil Vašu Kartu bez Vášho dovolenia. Ak nám NEDÁTE vedieť do 2 pracovných dní od 
zistenia straty alebo krádeže Vašej Karty, a my vieme dokázať, že sme mohli zabrániť používaniu Vašej karty bez Vášho dovolenia, 
ak by ste nám to oznámili, môžete prísť až o 500$. 

Informujte nás aj v prípade, že sa vo Vašej elektronickej histórii účtu zobrazujú prevody, ktoré ste neuskutočnili, vrátane tých 
prostredníctvom Vašej karty alebo iným spôsobom. Ak nás neinformujete do 60 dní od prvého dátumu, kedy ste sa elektronicky 
prihlásili na Váš účet (ak bol neoprávnený prevod viditeľný vo Vašej histórii), alebo od dátumu, kedy sme Vám poslali PRVÝ výpis, 
na ktorom sa neoprávnený prevod objavil, nemusíte dostať naspäť žiadne peniaze. To platí v prípade, že vieme dokázať, že sme 
mohli zabrániť odcudzeniu Vašich peňazí, keby ste nám to oznámili včas. Ak ste mali dobrý dôvod (napríklad, dlhšia dovolenka 
alebo pobyt v nemocnici) neinformovať nás, predĺžime uvedené časové obdobia.  

 
Vaša Karta môže mať dodatočné funkcie ochrany proti neoprávnenému použitiu: 

V súlade s Mastercard politikou nulovej zodpovednosti je Vaša zodpovednosť za neoprávnené transakcie na Vašej Mastercard 
karte 0,00$, pokiaľ nás včas informujete o strate alebo krádeži, a ak ste venovali primeranú starostlivosť ochrane Vašej Karty pred 
stratou, krádežou alebo neoprávneným použitím. Tento princíp obmedzenia Vašej zodpovednosti neplatí pre debetné transakcie, 
ktoré nespracuje Mastercard, určité obchodné transakcie alebo neregistrované karty. 



c. Pracovné dni  
Pre účely tejto Zmluvy sú pracovné dni od pondelka do piatka, s výnimkou federálnych sviatkov. Pracovné hodiny 

zákazníckeho centra môžu byť iné. 
 
4. POUŽÍVANIE VAŠEJ KARTY 

a. Prístup a vkladanie prostriedkov 
Vašu Kartu môžete použiť na prevod prostriedkov na Váš bet365 účet a na prístup k prostriedkom prevedeným na Kartu z 

Vášho bet365 účtu. Každým použitím Vašej Karty nás oprávňujete znížiť sumu dostupnú na Vašej karte o sumu transakcie a 
príslušných poplatkov. Ak použijete číslo Karty bez predloženia Karty (napríklad, pri transakcii cez internet, objednávke poštou 
alebo cez telefón), právny účinok bude rovnaký ako keby ste použili samotnú Kartu. Kartu môžete použiť na nákup alebo prenájom 
tovaru alebo služieb kdekoľvek Vám Kartu uznajú, pokiaľ neprekročíte disponibilný zostatok na účte Vašej Karty.  

Vašu Kartu môžete použiť aj na:  
(1) prevod prostriedkov na Váš bet365 účet 
(2) prijímanie prostriedkov z Vášho bet365 účtu 
(3) prevod prostriedkov na osobný bankový účet 

         
Vašu Kartu NEMÔŽETE použiť na: (i) výmenu karty za jej hodnotu v hotovosti; (ii) uskutočnenie nelegálnych transakcií; (iii) 

použitie čísla pobočky banky a čísla účtu na uskutočnenie debetnej transakcie s akoukoľvek položkou spracovanou vo forme šeku 
(tieto transakcie budú zamietnuté a Vaša platba nebude spracovaná); alebo (iv) uskutočnenie transakcií súvisiacich s podnikaním. 
Navyše, NESMIETE PREKROČIŤ SUMU DOSTUPNÚ NA ÚČTE VAŠEJ KARTY JEDNOU TRANSAKCIOU ALEBO SÉRIOU 
TRANSAKCIÍ. Napriek tomu, ak transakcia presiahne zostatok dostupný na účte Vašej Karty, budete plne zodpovední za sumu 
transakcie a súhlasíte, že nám čo najskôr uhradíte záporný zostatok. Ak je na Karte záporný zostatok, akýkoľvek vklad bude použitý 
na jeho pokrytie. Taktiež môžeme použiť akýkoľvek vklad alebo zostatok na inej Karte, ktorú od nás máte, na vyrovnanie záporného 
zostatku na tejto Karte.  
 

Vkladanie prostriedkov na účet Karty: Pridávať prostriedky na Vašu Kartu môžete prostredníctvom: (i) prevodov cez 
Automated Clearing House ("ACH") z Vášho bet365 účtu; (ii) osobnej kreditnej alebo debetnej karty zadanej cez webovú stránku; 
(iii) prevodmi tretích strán cez PayPal. Nižšie nájdete tabuľku Limitov s obmedzeniami na sumu a frekvenciu pre rôzne spôsoby 
vkladu. Každý vklad môže podliehať poplatkom, ako je uvedené v Long Form. Jediné federálne platby, ktoré môžete previesť na 
Vašu Kartu cez ACH kredit, sú federálne platby v prospech hlavného držiteľa karty. Ak máte otázky ohľadom tejto 
podmienky, prosím, kontaktujte zákaznícke centrum. Odmietneme akékoľvek vklady, ktoré prekročia maximálny povolený 
zostatok na Vašej Karte. Existujú aj obmedzenia maximálneho vkladu, ktoré môžeme uplatniť na Vašu Kartu súhrnne s inými 
Kartami, ktoré máte. Súhlasíte, že predložíte Vašu Kartu a splníte požiadavky na identifikáciu pre dokončenie transakcie vkladu, 
ktoré môžu byť z času na čas vyžadované.  
 

Rozdelené transakcie: Ak nemáte dostatok prostriedkov na účte Vašej Karty, môžete požiadať predajcu o stiahnutie časti 
platby za nákup z Karty a doplatiť zvyšok iným platobným spôsobom. Hovorí sa tomu "rozdelené transakcie". Niektorí predajcovia 
neumožňujú zákazníkom rozdeliť transakciu alebo Vám dovolia rozdeliť transakciu iba v prípade, že zvyšnú sumu vyplatíte v 
hotovosti. 

 

b. Limity 
 

                                                                                Limity pre vklad, výber a výdavky* 

Limity pre vklad  Limit  

Maximálny zostatok na karte 25.000,00$ 

Celkový počet vkladov, ktoré môžete previesť na Vašu 

Kartu 

10x za 24 hodín. 

Maximálny denný vklad na kartu  Nesmie prekročiť 5.000$ za dvadsaťštyri (24) hodín. 

Limity pre výber  Limit  

Maximálny prevod z karty na bankový účet Nesmie prekročiť 500$ za dvadsaťštyri (24) hodín.  

Maximálna suma/Celkový počet výberov cez bankomat  Výber nesmie prekročiť 500$ za deň a nemôžete vyberať viac ako 

10x za deň.  

Limity výdavkov  Limit  

Maximálna suma transakcií na predajnom mieste 

(použitím podpisu alebo PIN kódu) 

Nesmie prekročiť 2.500$ za deň. 

* Tretie strany môžu uplatniť dodatočné obmedzenia. 

 

c. Zahraničné transakcie  
       Ak získate prostriedky (alebo uskutočníte nákup) v mene alebo v krajine odlišnej od meny alebo krajiny v ktorej bola Karta 
vydaná ("Zahraničná transakcia"), suma odpočítaná z Vašich prostriedkov bude prevedená sieťou alebo spoločnosťou platobných 
kariet, ktorá transakciu spracovala, na sumu v mene Vašej Karty. Výmenný kurz, ktorý použijú, je buď: (i) vybraný z výmenných 
kurzov ponúkaných na veľkoobchodných menových trhoch (ktoré sa môžu líšiť od kurzu, ktorý samotná spoločnosť dostáva), alebo 
(ii) vládou určený kurz platný pre príslušný dátum spracovania. Výmenný kurz, ktorý zvolí sieť, je nezávislý od akýchkoľvek 



poplatkov, ktoré účtujeme za naše služby. Za zahraničné transakcie Vám bude účtovaný poplatok v amerických dolároch ako je to 
uvedené v Long Form. Ak Vám budú zo zahraničnej transakcie vrátené peniaze, nevrátime Vám poplatok, ktorý sme účtovali pri 
Vašom pôvodnom nákupe. 
 
5. ZACHOVANIE DÔVERNOSTI  

S tretími stranami môžeme zdieľať informácie o účte Vašej karty alebo transakciách v prípade, že: 
(1) je to potrebné na dokončenie transakcie;  
(2) je potrebné overiť existenciu a stav Vášho účtu karty pre tretiu stranu, napríklad predajcu;  
(3) musíme splniť príkaz vládnej inštitúcie alebo súdu, alebo iné právne požiadavky na vykazovanie;  
(4) nám dáte Váš písomný súhlas; 
(5) sú potrebné pre našich zamestnancov, audítorov, poskytovateľov služieb alebo právnikov; alebo 
(6) je to inak potrebné na splnenie našich povinností v súlade s touto Zmluvou.  

 
6. DOKUMENTÁCIA 

a. Účtenky 
Účtenku dostanete v čase prevodu z alebo na Váš účet prostredníctvom bankomatu alebo platobného terminálu na predajnom 

mieste. Účtenku môžete potrebovať na potvrdenie transakcie s nami alebo s predajcom. 
 

b. História a zostatok účtu 
Informácie o zostatku na Vašej Karte môžete získať, ak zavoláte na zákaznícke centrum. Tieto informácie, spolu s 12-

mesačnou históriou transakcií na účte, sú dostupné aj na webovej stránke uvedenej vyššie.  
Máte tiež právo získať aspoň 24-mesačný písomný výpis transakcií na účte, ak zavoláte alebo napíšete na zákaznícke 

centrum. Za tieto informácie Vám nebude účtovaný poplatok, pokiaľ o ne nebudete žiadať častejšie ako raz za mesiac.  
         
       c.  Odvolanie Vášho súhlasu 

Váš súhlas s prijímaním Zverejnení elektronicky môžete odvolať kontaktovaním zákazníckeho centra na telefónnom čísle alebo 
adrese uvedených vyššie. Avšak odvolanie Vášho súhlasu s prijímaním elektronických dokumentov bude znamenať v našom 
vzťahu k Vám ukončenie Vášho práva na používanie tejto Karty. Akékoľvek odvolanie súhlasu nadobudne platnosť po uplynutí 
primeraného obdobia pre spracovanie Vašej žiadosti, a akékoľvek zvyšné prostriedky Vám budú vrátené. 

 
7. TRANSAKCIE A ODSÚHLASENÉ PREVODY 

a. Právo zastaviť platbu a ako ho uplatniť 
Ak ste nás vopred požiadali o uskutočňovanie pravidelných platieb z Vášho účtu Karty, tieto platby môžete zastaviť.  

Kontaktujte zákaznícke centrum telefonicky alebo písomne použitím údajov na začiatku tejto Zmluvy tak, aby sme Vašu žiadosť 
dostali minimálne tri pracovné dni predtým, ako má platba byť uskutočnená. Ak nám zatelefonujete, môžeme Vás tiež požiadať o 
zaslanie písomnej žiadosti do 14 dní od Vášho telefonátu.   

 

b. Oznámenie o rozdielnych sumách 
Ak sa tieto pravidelné platby odlišujú sumou, príjemca platby by Vás mal informovať aspoň 10 dní pred každou platbou o 

dátume a sume platby. 
 

c. Zodpovednosť za zlyhanie pri zastavení platby odsúhlaseného prevodu 
Ak nás požiadate o zastavenie jednej z týchto platieb minimálne tri pracovné dni predtým, ako má byť uskutočnená, a my to 

neurobíme, budeme zodpovední za Vaše straty alebo škody. 
 

d. Naša zodpovednosť za neuskutočnenie transakcií 
Ak neuskutočníme transakciu na alebo z Vašej Karty v čase a so sumou podľa našej Zmluvy s vam i, budeme zodpovední za 

straty a škody, ktoré Vám spôsobíme. Platia určité výnimky. Napríklad, nenesieme zodpovednosť v prípade, že: 
(1) nemáte na účte Vašej Karty dostatok dostupných prostriedkov (a nie je to naša chyba) na dokončenie transakcie;  
(2) predajca odmietne akceptovať Vašu Kartu;  
(3) bankomat, z ktorého vyberáte peniaze, nemá dostatočnú hotovosť;  
(4) elektronický platobný terminál, na ktorom sa pokúšate o transakciu, nefunguje správne a Vy ste o probléme vedeli pri 

začatí transakcie;   
(5) prístup k Vašej Karte bol zablokovaný potom, čo ste Kartu alebo PIN nahlásili ako stratené alebo ukradnuté;   
(6) sú Vaše prostriedky zadržané alebo podliehajú právnemu procesu alebo je ich použitie obmedzené iným bremenom;  
(7) máme dôvod domnievať sa, že je požadovaná transakcia neoprávnená;  
(8) okolnosti mimo našej kontroly (napríklad, požiar, povodeň alebo porucha počítača alebo komunikácie) zabránia 

dokončeniu transakcie, napriek primeraným opatreniam z našej strany; alebo 
(9) v prípade akejkoľvek inej výnimky uvedenej v našej Zmluve s Vami. 

 

e. Bankomatové poplatky 
Ak používate bankomat, ktorý nevlastníme, prevádzkovateľ bankomatu Vám môže účtovať poplatok (a môže Vám ho účtovať 

aj v prípade, že kontrolujete zostatok a neuskutočníte žiadny prevod prostriedkov). 
 

f. Odsúhlasený kredit 
Ak ste si dohodli uskutočňovanie priamych vkladov na Váš účet aspoň raz za 60 dní tou istou osobou alebo spoločnosťou, táto 

osoba alebo spoločnosť by Vás mala o tom informovať zakaždým, keď nám posielajú peniaze. Môžete zatelefonovať na zákaznícke 
centrum a zistiť či bol vklad uskutočnený. 
 

g. Podržanie na schválenie 
Pri určitých typoch transakcií (ako sú platby v reštauráciách, hoteloch a podobne) môže byť Vaša Karta "pred-schválená" na 

sumu vyššiu ako je suma transakcie pre pokrytie prepitného alebo nepredvídaných výdavkov. Akékoľvek pred-schválenie uplatní na 
Váš disponibilný zostatok "podržanie" až do doby, kým nám predajca nepošle konečnú sumu platby za Váš nákup. Potom bude 
zadržaná pred-schválená suma uvoľnená. Počas doby zadržania nebudete mať k tejto sume prístup. Ak schválite transakciu a 
nakoniec neuskutočníte nákup želanej položky, schválenie môže mať za následok podržanie danej sumy prostriedkov. 
 



8. POSTUPY PRI RIEŠENÍ OMYLOV 
V prípade omylu alebo otázok ohľadom Vášho predplateného účtu: Ak si myslíte, že na Vašom predplatenom účte došlo k 

omylu, čo najskôr zatelefonujte alebo napíšte na zákaznícke centrum na telefónne číslo, adresu alebo webovú stránku uvedené 
vyššie. Omyl nám môžete nahlásiť do 60 dní od prvého dátumu, kedy ste sa elektronicky prihlásili na Váš účet (ak bol omyl viditeľný 
vo Vašej histórii), alebo od dátumu, kedy sme Vám poslali PRVÝ výpis, na ktorom sa omyl objavil. V každom prípade, môžeme 
obmedziť naše preverovanie akéhokoľvek údajného omylu, ktorý nám nenahlásite do 120 dní od transakcie. Písomný výpis Vašich 
transakcií si môžete vyžiadať kedykoľvek kontaktovaním zákazníckeho centra. Musíte nám povedať: 

(1) Vaše meno a číslo predplateného účtu alebo Karty. 
(2) Prečo si myslíte, že došlo k omylu a sumu v dolároch, ktorej sa to týka. 
(3) Približne kedy k omylu došlo. 
Ak to oznámite ústne, môžeme žiadať o zaslanie Vašej sťažnosti alebo otázky písomne do 10 pracovných dní. Do 10 

pracovných dní od oznámenia zistíme, či došlo k omylu a prípadný omyl čo najskôr napravíme. Ak potrebujeme viac času, môže to 
trvať až 45 dní, kým preveríme Vašu sťažnosť alebo otázku. Ak sa tak rozhodneme, pripíšeme príslušnú sumu na Váš účet do 10 
pracovných dní, aby ste ju mali k dispozícii až do doby, kedy ukončíme naše vyšetrovanie. Ak Vás požiadame o písomné zaslanie 
Vašej sťažnosti alebo otázky a nedostaneme ich do 10 pracovných dní, nemusíme Vám sumu pripísať na účet.  

Pre omyly týkajúce sa nových účtov, transakcií na predajných miestach alebo zahraničných transakcií môžeme Vašu sťažnosť 
alebo otázku preverovať až 90 dní. Pri nových účtoch nám môže trvať až 20 pracovných dní, kým pripíšeme na Váš účet sumu, 
ktorej sa omyl týka. 

Po dokončení preverovania Vám oznámime výsledok do troch pracovných dní. Ak sa rozhodneme, že k omylu nedošlo, 
pošleme Vám písomné vysvetlenie. Môžete si vyžiadať kópie dokumentácie, ktorú sme použili na naše preverovanie. Ak potrebujete 
viac informácií o našich postupoch pri riešení omylov, kontaktujte zákaznícke centrum alebo navštívte našu webovú stránku. 
 
9. DODATOČNÉ PODMIENKY ZMLUVY 

a. Osobný identifikačný kód ("PIN") 
Váš osobný identifikačný kód ("PIN") dostanete v čase aktivovania karty na webovej stránke. Váš PIN si nezapisujte a 

neuchovávajte ho pri karte. Váš PIN nikdy s nikým nezdieľajte a nezadávajte ho do terminálu, ktorý sa Vám zdá upravený alebo 
podozrivý. Ak si myslíte, že niekto získal neoprávnený prístup k Vášmu PIN kódu, kontaktujte okamžite zákaznícke centrum. 
 

b. Vrátenie peňazí  
Ak máte z nejakého dôvodu nárok na vrátenie peňazí za tovar alebo služby získané prostredníctvom Vašej Karty, vrátenie 

prostriedkov bude zodpovednosťou predajcu. Ak Vám predajca pošle prostriedky na Kartu, nemusia byť hneď k dispozícii. Aj keď 
predajca pošle peniaze naspäť hneď ako ich dostane, je to úplne mimo našej kontroly, kedy odošle transakciu, a prostriedky 
nemusia byť dostupné niekoľko dní potom, ako prebehla transakcia vrátenia peňazí. Nezodpovedáme za kvalitu, bezpečnosť, 
legálnosť ani iný aspekt tovaru alebo služieb, ktoré si prostredníctvom Karty zakúpite. 
 

c. Náhrada karty a vypršanie platnosti 
Ak z nejakého dôvodu potrebujete nahradiť Vašu Kartu, kontaktujte zákaznícke centrum. Príslušné poplatky nájdete na Long 

Form. Upozorňujeme, že Vaša Karta má na prednej strane dátum vypršania platnosti. Po uplynutí dátumu vypršania platnosti na 
prednej strane Vašej Karty už nemôžete Kartu používať. Aj keď dátum vypršania platnosti uplynul, prostriedky na Vašej Karte 
nestratili platnosť. Za náhradné karty, ktoré Vám pošleme kvôli vypršaniu platnosti, nebudeme účtovať žiadny poplatok.  

 

d. Oprávnení užívatelia 
Ak dovolíte inej osobe, aby používala Vašu Kartu, podľa tejto Zmluvy budete zodpovední za všetky transakcie, ktoré uskutoční, 

bez ohľadu na to či ste za ne chceli byť zodpovední. Platí to aj pre všetky príslušné poplatky, aj v prípade, že transakcie alebo 
poplatky spôsobia, že Váš zostatok bude záporný. 
 

e. Komunikácie 
Súhlasíte, že môžeme monitorovať a nahrávať akékoľvek telefonáty alebo komunikáciu medzi nami a Vami. Tiež súhlasíte, že 

my alebo naši poskytovatelia služieb Vás môžeme kontaktovať na kontaktných údajoch, ktoré nám poskytnete, vrátane mobilných a 
bezdrôtových telefónnych čísiel, čísiel na pevnú linku a emailových adries. Súhlasíte aj s tým, že my alebo naši poskytovatelia 
služieb Vás môžeme kontaktovať prostredníctvom automatického telefonického alebo emailového systému, SMS, alebo nahraného 
hlasu. Súhlasíte, že uhradíte akékoľvek servisné poplatky určené Vaším operátorom za komunikáciu odoslanú alebo uskutočnenú z 
našej alebo z Vašej strany. 
 
10. ZÁKONNÉ UPOZORNENIA 

a. Nadradenosť anglickej verzie 
Preklad tejto Zmluvy, ktorý Vám bol poskytnutý, je len pre Vašu informáciu a nemusí presne zodpovedať pôvodnému 

anglickému významu. Význam podmienok a termínov v tomto dokumente podlieha definíciám a výkladu v anglickom jazyku. 
 

b. Uzatvorenie účtu 
Vašu Kartu môžete zrušiť kedykoľvek kontaktovaním zákazníckeho centra. Vaša žiadosť o zrušenie Karty neovplyvní žiadne 

naše práva alebo Vaše povinnosti, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy pred podaním žiadosti. Ak bude účet Vašej Karty 
zatvorený, pošleme Vám akýkoľvek nevyplatený zostatok, po stiahnutí poplatkov, ako je to uvedené v Long Form. Vyhradzujeme si 
právo zatvoriť účet Vašej Karty, ak by ste vykonali alebo by ste sa pokúsili vykonať niektorú zo zakázaných činností v tejto Zmluve.  
 

c. Prevoditeľnosť 
Vašu Kartu ani povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy nemôžete previesť na inú osobu. My môžeme previesť alebo prepísať 

naše práva vyplývajúce z tejto Zmluvy, vrátane akýchkoľvek zostatkov na účte Karty. Ak prevedieme naše práva, budeme Vás o 
tom informovať. 

 

d. Zákonný proces 
Bez ohľadu na to, kde alebo ako nám bude doručený, budeme konať v súlade s akýmkoľvek štátnym alebo federálnym 

zákonným procesom, vrátane a bez obmedzenia, akéhokoľvek súdneho príkazu na zaistenie majetku, protinároku, exekúcie, 
predvolania, daňového odvodu, súdneho zákazu, predvolania na súd alebo zatykača, ktorý bude podľa nás platný pre Vás a Vašu 
Kartu. Súhlasíte s tým, že budeme rešpektovať akýkoľvek zákonný proces, ktorý nám bude doručený osobne, poštou alebo faxom 
do ktorejkoľvek z našich pobočiek (vrátane miest, kde sa nenachádzajú hľadané prostriedky, záznamy alebo majetok), aj keď zákon 
vyžaduje osobné doručenie do sídla firmy, kde sa uchovávajú záznamy o účte Vašej karty. Súhlasíte, že nebudeme niesť žiadnu 



zodpovednosť voči Vám za rešpektovanie takéhoto zákonného procesu. Tiež súhlasíte, že nebudeme mať povinnosť nárokovať si 
vo Vašom mene akékoľvek platné výnimky voči exekúcii alebo zaisteniu podľa platných štátnych alebo federálnych zákonov.  
Uplatníme si právo na bezpečnostný úrok z ktoréhokoľvek z Vašich účtov karty, aby sme si nahradili poplatky a výdavky, vrátane 
právnych poplatkov, nákladov na súd a výdavkov v súlade so zákonným procesom. Môžeme zamietnuť výber alebo prevod z Vášho 
účtu až do doby, kým bude zákonný proces ukončený, aj keď to spôsobí, že nebudete mať dostatok prostriedkov na splnenie 
povinnosti, ktorá Vám vyplynie. Takéto výdavky môžeme odpočítať z účtu Vašej Karty alebo z akéhokoľvek iného účtu, ktorý máte u 
nás, bez predchádzajúceho upozornenia, alebo Vám môžeme priamo tieto náklady a poplatky vyúčtovať. Súhlasíte, že nás zbavíte 
zodpovednosti, obránite a oslobodíte od akéhokoľvek konania, nároku, zodpovednosti, strát, nákladov a škôd, vrátane a bez 
obmedzenia, právnických poplatkov, súvisiacich s naším plnením akéhokoľvek zákonného procesu. Keď dostaneme príkaz 
žiadajúci nás o obmedzenie prístupu k prostriedkom na účte Karty, tieto prostriedky môžeme odstrániť z účtu a držať ich zvlášť. 
 

e. Iné podmienky 
Budeme Vás informovať o akýchkoľvek zmenách tejto Zmluvy spôsobom, ktorý si vyžaduje príslušný zákon pred dátumom 

uplatnenia zmeny. Ak je táto zmena uskutočnená z bezpečnostných dôvodov, môžeme ju uplatniť bez predchádzajúceho 
upozornenia. Nezriekame sa našich práv tým, že odďaľujeme ich uplatnenie alebo ich neuplatňujeme (napríklad, ak určíme nižší 
poplatok ako by sme mali alebo neurčíme žiadny, neznamená to, že sa zriekame svojho práva začať účtovať poplatok stanovený v 
tejto Zmluve bez predchádzajúceho upozornenia). Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy vyhlásené za neplatné alebo 
nevynútiteľné podľa zákona alebo predpisov akejkoľvek vládnej inštitúcie, lokálnej, štátnej alebo federálnej, platnosť alebo 
vymožiteľnosť iných ustanovení tejto Zmluvy to neovplyvní. Táto Zmluva sa bude riadiť zákonmi štátu Južná Dakota, s výnimkou 
ustanovení podliehajúcich federálnemu zákonu. Ak bude na Vašej Karte zostatok po určitom období neaktivity, môže sa od nás 
vyžadovať, aby sme zvyšné prostriedky poslali príslušnej štátnej inštitúcii. 
 
11. ZRIEKNUTIE SA PRÁVA NA SÚD POROTOU 

VY AJ MY UZNÁVAME, ŽE PRÁVO NA SÚDNY PROCES PRED POROTOU JE ÚSTAVNÉ PRÁVO, KTORÉHO SA ZA 
URČITÝCH OKOLNOSTÍ DÁ ZRIEKNUŤ. VY AJ MY SA VEDOME A DOBROVOĽNE ZRIEKAME SVOJHO PRÁVA NA SÚDNY 
PROCES PRED POROTOU (TAK AKO TO UMOŽŇUJE ZÁKON) V PRÍPADE SÚDNEHO PROCESU VYPLÝVAJÚCEHO Z 
ALEBO SÚVISIACEHO S TOUTO ZMLUVOU. TOTO ZRIEKNUTIE SA PRÁVA NA SÚDNY PROCES PRED POROTOU NEMÁ 
VPLYV A NEBUDE SA POVAŽOVAŤ ZA AKÚKOĽVEK ÚPRAVU DOLOŽKY O ARBITRÁŽI, UVEDENEJ V NASLEDUJÚCEJ 
SEKCII, KTORÁ OBSAHUJE SVOJE VLASTNÉ ZRIEKNUTIE SA PRÁVA NA PROCES PRED POROTOU. 
 
12. DOLOŽKA O ARBITRÁŽI 

Doložku o arbitráži sme napísali vo forme otázok a odpovedí pre ľahšie porozumenie. Táto doložka o arbitráži je stále 
súčasťou tejto Zmluvy a je právne záväzná. Pre účely tejto sekcie je naša “Adresa pre oznámenia”: MetaBank, Attn: Customer 
Service, 5501 S Broadband Ln, Sioux Falls, SD 57108. 
 

Úvod a rozsah. 

Otázka 
Krátka 
odpoveď 

Viac informácií 

Čo je arbitráž? 
Alternatíva k 
súdu  

V arbitráži rieši nestranný rozhodca (“Arbiter”) spory na neformálnom pojednávaní.  

Líši sa od súdneho 
pojednávania a 
procesu pred 
porotou? 

Áno 
Pojednávanie je súkromné. Nie je tam žiadna porota. Väčšinou je to menej formálne, rýchlejšie 
a menej nákladné ako súdny proces. Overovanie skutočností pred pojednávaním je 
obmedzené. Napadnutia rozhodnutí sú obmedzené. Súdy zriedkavo zrušia rozhodnutia arbitra. 

Je možné nesúhlasiť 
s platnosťou doložky 
o arbitráži? 

Áno, do 60 dní 

Ak nechcete, aby pre Vás platila táto doložka o arbitráži, musíte nám poslať podpísané 
oznámenie do 60 kalendárnych dní po zakúpení tejto Karty. Oznámenie nám musíte poslať 
písomne (a nie elektronicky) na našu adresu pre oznámenia. Poskytnite Vaše meno, adresu a 
číslo Karty. Napíšte, že sa “odhlasujete” z doložky o arbitráži.  

O čom je doložka o 
arbitráži? 

Dohoda strán o 
urovnaní sporov 

Pokiaľ to nie je zakázané príslušnými zákonmi a pokiaľ sa neodhlásite, Vy aj my súhlasíme, že 
sa môžeme rozhodnúť podriadiť sa arbitráži alebo ju vyžadovať v prípade akéhokoľvek sporu, 
ako je definovaný nižšie. 

Koho sa týka 
doložka o arbitráži? 

Vás, nás a 
určitých 
"spriaznených 
strán"  

Tejto doložke o arbitráži podliehame my aj vy. Týka sa tiež "spriaznených strán": (1) našich 
materských spoločností, dodávateľov a partnerov; (2) našich zamestnancov, riaditeľov, 
úradníkov, akcionárov, členov a zástupcov; a (3) akýchkoľvek osôb alebo spoločností 
zúčastnených sporu, ktorý vediete v rovnakom čase ako vediete spor s nami. 

Ktorých sporov sa 
týka doložka o 
arbitráži? 

Všetky spory 
(okrem určitých 
sporov ohľadom 
tejto doložky o 
arbitráži) 

Touto doložkou o arbitráži sa riadia všetky spory, o ktorých by zvyčajne rozhodoval súd a sú 
medzi nami (alebo inými spriaznenými stranami) a vami. V tejto doložke o arbitráži má slovo 
"Spory" najširší možný význam. Zahŕňa to všetky nároky aj nepriamo súvisiace s Vašou kartou 
alebo touto Zmluvou. Zahŕňa to aj žiadosti súvisiace so všeobecnou platnosťou tejto Zmluvy. 
Nezahŕňa to ale spory ohľadom platnosti, pokrytia alebo rozsahu tejto doložky o arbitráži 
alebo ktorejkoľvek jej časti. (Platí to aj pre spor o pravidle proti skupinovej arbitráži.) O 
všetkých takýchto sporoch rozhoduje súd a nie arbiter.  

Kto riadi arbitráž? 
Zvyčajne AAA 
alebo JAMS 

Arbitráže (alebo rozhodcovské konania) sa konajú v súlade s touto doložkou o arbitráži a 
pravidlami správcu arbitráže v platnosti v čase začatia arbitráže. Arbitrážne pravidlá, ktoré sú v 
konflikte s touto doložkou, neplatia. Správcom arbitráže bude jeden z nasledujúcich: 

 The American Arbitration Association ("AAA"), 1633 Broadway, 10th Floor, New York, NY 
10019, www.adr.org. 

 JAMS, 620 Eighth Avenue, 34th Floor, New York, NY 10018, www.jamsadr.com 

 Akákoľvek iná spoločnosť vybraná po dohode strán.  
Ak ani jedna z vyššie uvedených možností nie je dostupná, súd vyberie správcu. Žiadne 
rozhodcovské konanie nemôže byť vedené bez nášho súhlasu akýmkoľvek správcom, ktorý by 
povolil skupinovú arbitráž podľa tejto doložky. Arbiter bude vybraný podľa pravidiel správcu 
arbitráže. Arbiter musí byť právnik s aspoň desaťročnou praxou alebo sudca na dôchodku, 
pokiaľ sa nedohodneme inak. 

Môžu byť spory 
rozhodnuté súdnym 
konaním? 

Niekedy 
Ktorákoľvek zo strán môže podať žalobu na súd, pokiaľ druhá strana nevyžaduje arbitráž. 
Nebudeme vyžadovať arbitráž v prípade žaloby, ktorú podáte ako individuálnu žalobu na súde 
zaoberajúcom sa malými pohľadávkami. Môžeme však vyžadovať arbitráž v prípade odvolania 

http://www.adr.org/
http://www.jamsadr.com/


voči rozhodnutiu v konaní s malými pohľadávkami, alebo v prípade skupinovej žaloby podanej v 
konaní s malými pohľadávkami. 

Vzdávate sa 
nejakých práv? 

Áno  

V sporoch vedených podľa tejto doložky o arbitráži sa vzdávate svojho práva: 
1. mať spor rozhodnutý porotou. 
2. mať spor rozhodnutý súdom, iným ako súdom zaoberajúcim sa malými pohľadávkami. 
3. slúžiť ako súkromný generálny prokurátor alebo v postavení zástupcu. 
4. spojiť Váš spor so sporom iných zákazníkov. 
5. vzniesť alebo byť súčasťou skupinovej žaloby alebo skupinovej arbitráže. 

My sa tiež vzdávame práva na súdny proces pred porotou a na súdne konanie v prípade 
sporov, ktoré budete chcieť riešiť arbitrážou. 

Môžete Vy alebo iný 
zákazník žiadať o 
skupinovú arbitráž? 

Nie 

Arbiter nemá povolené riešiť akýkoľvek spor na báze skupiny alebo zastúpenia. Všetky 
spory podliehajúce tejto doložke o arbitráži musia byť rozhodnuté individuálnou arbitrážou 
alebo individuálnou žalobou v konaní s malými pohľadávkami. Táto doložka o arbitráži bude 
neplatná, ak súd rozhodne, že arbiter môže rozhodovať o skupinovom spore a toto rozhodnutie 
súdu nebude zrušené po odvolaní.  

Ktorý zákon platí? 

Federálny zákon 
o arbitráži (The 
Federal 
Arbitration Act, 
“FAA”)  

Táto Zmluva a Karta sú súčasťou medzištátneho obchodu. Preto sa táto doložka o arbitráži riadi 
zákonom FAA. Arbiter musí aplikovať hmotné právo v súlade s FAA. Arbiter musí rešpektovať 
pravidlá o premlčaní a prednostné práva. Sankčná náhrada škody sa riadi ústavnými 
štandardmi platnými v súdnych procesoch. 

Môže čokoľvek, čo 
urobím, zrušiť 
platnosť tejto doložky 
o arbitráži? 

Nie 
Táto doložka o arbitráži zostáva v platnosti aj v prípade, že: (1) vy alebo my ukončíme túto 
Zmluvu; alebo (2) prevedieme alebo prepíšeme naše práva v súlade s touto Zmluvou.  

Proces. 

Čo musím urobiť 
pred podaním žaloby 
alebo začatím 
arbitráže? 

Poslať písomné 
oznámenie o 
spore a pokúšať 
sa spor vyriešiť 

Pred podaním žaloby alebo začatím arbitráže musí žalujúca strana poslať druhej strane 
písomné oznámenie o spore. Oznámenie musí v primeranom rozsahu vysvetliť povahu sporu a 
akékoľvek dôležité skutočnosti. Ak ste žalujúca strana, oznámenie nám musíte poslať písomne 
(a nie elektronicky) na našu adresu pre oznámenia. Vy alebo Váš osobný právnik musíte 
podpísať oznámenie a musíte poskytnúť číslo karty a telefónne číslo, kde Vás (alebo Vášho 
právnika) môžeme zastihnúť. My Vám ako oznámenie o spore pošleme list. Po odoslaní 
oznámenia o spore musí žalujúca strana dať druhej strane dostatočnú možnosť vyriešiť spor 
individuálne v priebehu nasledujúcich 30 dní. 

Ako začne arbitráž? 
Odoslanie 
oznámenia 

Ak sa strany nedohodnú na vyriešení sporu do 30 dní od doručenia oznámenia o spore, 
žalujúca strana môže podať žalobu alebo začať arbitráž, v súlade s podmienkami tejto doložky 
o arbitráži. Pre začatie arbitráže žalujúca strana vyberie správcu a postupuje podľa správcových 
pravidiel. Ak niektorá zo strán podá alebo sa vyhráža podaním žaloby na súd, druhá strana 
môže vyžadovať arbitráž. Táto žiadosť môže byť podaná na súdnom dokumente. Môže byť 
podaná, ak jedna zo strán podá individuálnu žalobu a potom sa pokúša začať skupinovú žalobu. 
Po podaní žiadosti o arbitráž už nemôže byť podaná žaloba na súd a akýkoľvek prebiehajúci 
súdny spor musí byť ukončený. 

Bude pojednávanie 
niekde blízko?  

Áno  
Arbiter môže rozhodnúť, že nie je potrebná osobná účasť na pojednávaní a že môže rozhodnúť 
spor na základe písomných záznamov a/alebo konferenčného hovoru. Akékoľvek pojednávanie 
s osobnou účasťou sa musí konať na mieste, ktoré je pre Vás primerane blízko. 

A čo odvolania? 
Veľmi 
obmedzené  

Práva na odvolanie sú podľa FAA veľmi obmedzené. Rozhodnutie arbitra bude konečné a 
záväzné. Ktorýkoľvek príslušný súd môže vydať rozsudok na základe rozhodnutia arbitra.  

Poplatky za arbitráž a rozhodnutia. 

Kto znáša poplatky 
za arbitráž? 

Zvyčajne my.  
Zaplatíme všetky poplatky za podanie, administratívu, pojednávanie a arbitra, ak budete konať v 
dobrej viere. Nie je možné získať oslobodenie od týchto poplatkov a žiadať nás o zaplatenie.  

Kedy budeme 
pokrývať Vaše 
poplatky a náklady? 

Ak vyhráte  

Ak vyhráte arbitráž, zaplatíme primerané poplatky a náklady za Vašich právnikov, expertov a 
svedkov. Takisto zaplatíme tieto sumy, ak to od nás bude vyžadovať príslušný zákon alebo 
pravidlá správcu, alebo ak sa vyžaduje platba na uplatnenie tejto doložky o arbitráži. Arbiter 
nemôže obmedziť svoje rozhodnutie o týchto sumách, pretože je Váš spor o malú pohľadávku. 

Budete nám niekedy 
dlžní za arbitráž 
alebo poplatky na 
právnika? 

Iba za zlý 
úmysel  

Arbiter Vás môže žiadať o zaplatenie našich výdajov ak (a iba v takomto prípade): (1) Arbiter 
zistí, že ste konali so zlým úmyslom (ktorý je určený štandardmi stanovenými vo Federálnych 
pravidlách občianskoprávneho konania 11(b)); a (2) táto právomoc neruší platnosť tejto doložky 
o arbitráži. 

Môže byť 
rozhodnutie 
vysvetlené? 

Áno 
Ktorákoľvek strana môže žiadať arbitra o informácie do 14 dní od rozhodnutia. Po takejto 
žiadosti vysvetlí arbiter svoje rozhodnutie písomne. 

Predplatenú kartu vydáva MetaBank, člen FDIC, na základe licencie od Mastercard International Incorporated. 
© 2019 MetaBank 
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FAKTY ČO ROBÍ METABANK S VAŠIMI OSOBNÝMI 
ÚDAJMI? 

  

Prečo? Finančné spoločnosti si zvolia, ako budú zdieľať Vaše osobné údaje. Federálny 
zákon dáva zákazníkom právo obmedziť zdieľanie, ale nie úplne. Federálny 
zákon tiež vyžaduje, aby sme Vám povedali ako získavame, zdieľame a chránime 
Vaše osobné údaje. Prosím, prečítajte si toto oznámenie pozorne, aby ste 
vedeli, čo robíme. 

  

Čo? Typy osobných údajov, ktoré zbierame a zdieľame, závisia od produktu alebo 
služby, ktoré používate. Tieto údaje môžu zahŕňať: 

 Číslo sociálneho poistenia a príjem 

 Zostatok na účte a históriu transakcií 

 Kreditnú históriu a majetok 

Ak už viac nie ste náš zákazník, budeme naďalej zdieľať Vaše údaje, ako je to 
opísané v tomto oznámení. 

  

Ako?  Všetky finančné spoločnosti musia zdieľať osobné údaje zákazníkov v rámci 
každodennej obchodnej prevádzky. V sekcii nižšie nájdete dôvody, prečo môžu 
finančné spoločnosti zdieľať osobné údaje svojich zákazníkov; dôvody pre ktoré 
ich zdieľa MetaBank; a či môžete ich zdieľanie obmedziť. 

  

Dôvody pre ktoré môžeme zdieľať Vaše 
osobné údaje 

Zdieľa 
MetaBank? 

Môžete 
obmedziť 
zdieľanie? 

Pre účely každodennej obchodnej prevádzky - ako 
je spracovanie Vašich transakcií, údržba Vášho účtu, 
odpovedanie na súdne príkazy a súdne 
vyšetrovanie, alebo hlásenie úverovým agentúram 

Áno Nie 

Pre marketingové účely - aby sme Vám ponúkli 
naše produkty a služby 

Áno Nie 

Pre účely spoločného marketingu s inými 
finančnými spoločnosťami 

Áno Nie 

Pre účely každodennej obchodnej prevádzky 
našich partnerov - informácie o Vašich transakciách 
a histórii 

Nie Nezdieľame 

Pre účely každodennej obchodnej prevádzky 
našich partnerov - informácie o Vašej schopnosti 
splácať úver 

Nie Nezdieľame 

Pre účely marketingu našich partnerov Nie Nezdieľame 

Pre účely marketingu spoločností, ktoré nie sú 
našimi partnermi 

Nie Nezdieľame 

 

Otázky?  Prejdite na www.metabank.com. 
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Kto sme 
Kto vydáva toto 
oznámenie? 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vydáva MetaBank a platí pre 
produkty a služby spoločnosti MetaBank.  

  

Čo robíme 
Ako chráni 
MetaBank moje 
osobné údaje? 

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom a 
použitím využívame bezpečnostné opatrenia, ktoré sú v súlade s 
federálnymi zákonmi. Tieto opatrenia zahŕňajú počítačovú ochranu a 
zabezpečenie súborov a budov. 

Ako MetaBank 
získava moje osobné 
údaje?  

Vaše osobné údaje získavame, napríklad, keď 

 si otvoríte účet alebo žiadate o pôžičku 

 uskutočňujete vklady alebo výbery z Vášho účtu alebo poskytujete 

informácie o účte  

 uskutočňujete bankový prevod 

Vaše osobné údaje môžeme získať aj od iných, napríklad od úverových 
agentúr, obchodných partnerov alebo iných spoločností. 

Prečo nemôžem 
úplne obmedziť 
zdieľanie? 

Podľa federálnych zákonov máte právo obmedziť iba 

 Zdieľanie pre účely každodennej obchodnej prevádzky našich 

partnerov - informácie o Vašej schopnosti splácať úver 

 Zdieľanie pre účely marketingu našich partnerov 

 Zdieľanie pre účely marketingu nepartnerských spoločností 

Štátne zákony a individuálne spoločnosti Vám môžu dať dodatočné práva 
na obmedzenie zdieľania. [Viac informácií o Vašich právach podľa štátnych 
zákonov nájdete nižšie.] 

  

Definície 
Partneri Spoločnosti spojené spoločným majiteľom alebo riadením. Môžu to byť 

finančné aj nefinančné spoločnosti. 

 MetaBank nezdieľa informácie s partnermi. 

Nepartnerské 
spoločnosti 

Spoločnosti, ktoré nie sú spojené spoločným majiteľom alebo riadením.  
Môžu to byť finančné aj nefinančné spoločnosti. 

 MetaBank nezdieľa informácie so spoločnosťami, ktoré nie sú 

partnermi, pre účely marketingu.  

Spoločný marketing Formálna dohoda medzi finančnými nepartnerskými spoločnosťami, ktoré 
Vám spoločne ponúkajú finančné produkty alebo služby. 

 Naši partneri v spoločnom marketingu sú finančné nepartnerské 

spoločnosti, ktoré Vám spoločne s nami ponúkajú finančné 

produkty alebo služby.  
 

Ďalšie dôležité informácie 
Špeciálny oznam pre obyvateľov určitých štátov 
Obyvatelia Kalifornie a Vermontu: Nebudeme zdieľať Vaše osobné údaje s nepartnerskými 
spoločnosťami na iné účely ako náš vlastný marketing, naša každodenná obchodná prevádzka, 
alebo ak nám dáte Váš súhlas.  
 

Obyvatelia štátu Nevada: Tento oznam Vám poskytujeme v súlade so zákonmi Nevady. 
 


