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SKRÓTY

AKCENTA            AKCENTA CZ a.s., spółka prawa handlowego z siedzibą: Praga 1, Salvátorská 931/8, kod pocztowy 
110 00, Czechy, Regon: 251 63 680, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego w przez 
Městský soud w Pradze, Wydział B, sygnatura akt 9662

AML Ustawa  Ustawa o niektórych środkach zapobiegających legalizacji dochodów z działalności przestępczej oraz 
nansowania terroryzmu (nr 253/2008 Dz. U. Republiki Czeskiej) 

BEN    Opcja kosztowa, podczas której wszystkie opłaty pokrywa odbiorca 

OF    Osoba zyczna 

FX     Foreign Exchange – rynek dewizowy 

IBAN    Międzynarodowy numer rachunku bankowego, umożliwiający realizację płatności do i z zagranicy 

WRP    Wewnętrzny rachunek płatniczy 

HPW    Handlowiec z papierami wartościowymi (zobacz powyżej) 

OLB     Aplikacja internetowa ON LINE BROKER 

PH     Partner handlowy / przedstawiciel handlowy (zgodnie z UOP i UPRK) 

OUR    Opcja kosztowa, podczas której wszelkie opłaty pokrywa płatnik 

IP     Instytucja płatnicza 

OP     Osoba prawna 

UR     Umowa ramowa 

SHA     Opcja kosztowa, podczas której opłaty banku płatnika pokrywa płatnik, resztę opłat pokrywa 
odbiorca. Kod SHA jest obowiązkowy w przypadku przelewów do/z krajów członkowskich 
UE/EOG w walutach krajów członkowskich UE/EOG 

SWIFT    Kod wykorzystywany głównie do międzynarodowego obrotu płatniczego. Każdy bank uczestniczący 
w SWIFT posiada indywidualny kod (BIC) służący do jego identykacji 

VOP (OWH)   Ogólne Warunki Handlowe AKCENTY stanowiące część integralną Umowy 

SZ     Symbol zmienny – identykator płatności w ramach krajowego obrotu płatniczego. Jego maksymalna 
długość wynosi 10 znaków, składa się wyłącznie z cyfr 

ZOB (UoB)   Ustawa nr 21/1992 Dz. U., o bankach, w brzmieniu późniejszych zmian 

UPRK   Ustawa nr 256/2004 Dz. U. Republiki Czeskiej, dot. przedsięwzięć na rynku kapitałowym, 
w obowiązującym brzmieniu 

UOP    Ustawa nr 284/2009 Dz. U. Republiki Czeskiej, o obrocie płatniczym, w obowiązującym brzmieniu. 

Słownik pojęć zamieszczony jest w Ogólnych Warunkach Handlowych AKCENTY (VOP) 
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE FIRMY 
Firma AKCENTA CZ a.s. z siedzibą w Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, Czechy, REGON (IČ): 251 63 680, wpisana do Rejestru 
Handlowego prowadzonego przy Sądzie Miejskim w Pradze, oddział B, nr 9662, oddział AKCENTY/adres korespondencyjny: 
Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové 2, Czechy, info@akcenta.eu (dalej „AKCENTA“). Korzystając z powyższych 
kontaktów uprawniony jest Klient do wymagania kolejnych informacji oraz informacji o warunkach Umowy Ramowej.                                    

 AKCENTA podlega kontroli Czeskiego Banku Narodowego z siedzibą: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Spółka wpisana jest w 
rejestrze prowadzonym przez CBN, w dziale Instytucje Płatnicze i Oddziały Zagranicznych Instytucji Płatniczych oraz w dziale 
Maklerzy PW i Oddziały Zagranicznych Maklerów PW. 

AKCENTA oświadcza, że na podstawie postanowienia CBN dot. udzielenia pozwolenia na działalność Instytucji Płatniczej oraz 
pozwolenia na działalność osoby zawierającej transakcje na rynku kapitałowym, ma prawo świadczyć niniejsze usługi w Republice 
Czeskiej, na Słowacji, Węgrzech, w Polsce i Rumunii.  

a)  usługi płatnicze zgodnie z ustawą nr 284/09 Dz. U.: składanie gotówki na rachunek prowadzony przez AKCENTĘ, odbiór 
gotówki z rachunku prowadzonego przez AKCENTĘ, dokonywanie przelewów środków płatniczych, wydawanie i 
zarządzanie środkami płatniczymi i urządzeniami do przyjmowania środków płatniczych, realizacja przelewów środków 
płatniczych, do których nadawca i odbiorca nie korzystają z rachunku prowadzonego przez usługodawcę nadawcy (płatnika) 
(nr rej.: 2011/1199/570 i sygn. akt: 2009/1329/571 z dnia 4.2.2011). 

b)  działalność maklera papierów wartościowych zgodnie z ust. nr 256/04 Dz. U. w zakresie zasadniczych usług inwestycyjnych, tj. 
przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących narzędzi inwestycyjnych, wykonywanie zleceń dotyczących narzędzi 
inwestycyjnych na rachunek Klienta, handel narzędziami inwestycyjnymi na rachunek własny, wszystko w odniesieniu do 
narzędzi inwestycyjnych zgodnie z par. 3 ust. 1 lit. d) oraz dodatkowe usługi inwestycyjne: depozyt i zarządzanie narzędziami 
inwestycyjnymi wraz z usługami powiązanymi, wszystko w odniesieniu do świadczenia opcji, futures, swap, forward czy też 
innych narzędzi, których wartość odnosi się do kursu lub wartości papierów wartościowych, kursu walut, stopy procentowej 
lub dochodów z oprocentowania, jak również innych narzędzi pochodnych, wskaźników nansowych bądź ilościowo 
deklarowanych wskaźników nansowych i z których wynika prawo do rozliczeń pieniężnych lub prawo do nadania wartości 
majątkowej, do których odnosi się ich wartość (nr rej. 2009/5139/570 i sygn. akt: 2008/2235/571).  

Informacje obowiązkowe

AKCENTA ogłasza informacje w formie Wiadomości Obowiązkowo Udostępnianych Publicznie, zgodnie z postanowieniami 
Ustawy. Informacje są dostępne na stronach internetowych AKCENTY: http://www.akcenta.pl/. Na stronach internetowych 
AKCENTY Klient może zapoznać się z treścią OWH, UR wraz z załącznikami do niej oraz Regulaminu Reklamacyjnego. 

Ponadto Klient może zapoznać się z Wiadomościami Obowiązkowo Udostępnianymi w formie drukowanej, w oddziale 
AKCENTY. Ostrzeżenia dotyczące istotnych zmian w treści informacji przedmiotowych, AKCENTA udziela Klientowi zawsze w 
formie drukowanej. 

AKCENTA jest prawnie zobowiązana do przekazywania raportu rocznego do akt Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd 
Miejski w Pradze. Klient ma prawo do wglądu raportu rocznego, a to w centrali Firmy lub w Sądzie Miejskim Rejestracji Handlowej 
– zbiór dokumentów. 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZONYCH USŁUG 
FINANSOWYCH 

Przedmiotem usługi nansowej jest realizacja i rozliczanie wszystkich transakcji płatniczych zawartych z Klientem w imieniu 
AKCENTY. Następnie administrowanie ewidencji majątku klienta/odbiorcy oraz powierzonych środków pieniężnych na WRP. 

W ramach realizacji i rozliczania transakcji płatniczych przeprowadzane są następujące operacje: 

a)  transakcje płatnicze wraz z wymianą walut 

  - na rachunek Klienta 

  - na rachunek strony trzeciej (kontrahenta  Klienta) 

  - na wewnętrzny rachunek płatniczy (WRP) 

b)  ewidencja majątku Klienta na WRP 

c)  transakcje płatnicze bez wymiany walut z WRP 

  - na rachunek Klienta 

d)  transakcje płatnicze wraz z wymianą walut z WRP 
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  - na konto bankowe Klienta 

  - na rachunek bankowy (płatniczy) lub WRP strony trzeciej (kontrahenta Klienta)

e)  zaksięgowanie przyjętych środków pieniężnych na WRP 

f )  terminowe transakcje płatnicze z wymianą walut

g)  AKCENTA nie świadczy usługi transakcji płatniczych z inicjatywy odbiorcy (polecenie zapłaty). 

Transakcje płatnicze wraz z wymianą walut (transakcje na rynku kasowym) – AKCENTA świadczy indywidualne kursy walut na 
kupno jednej waluty za ekwiwalent w walucie drugiej wraz z terminem rozliczenia w dniu uzgodnienia transakcji lub najpóźniej 
w ciągu 5 dni transakcyjnych (włącznie). AKCENTA realizuje konwersje walut na podstawie zamówień wiążących Klienta po 
odpowiednim kursie oraz we wcześniej ustalonej kwocie. AKCENTA bez uprzedniego zawiadomienia nie jest upoważniona do 
jednostronnej zmiany ugody Stron w sprawie kursów wymiennych. AKCENTA informuje, że WRP (wewnętrzne rachunki 
płatnicze) nie są oprocentowane. AKCENTĘ nie obowiązują żadne ograniczenia w zakresie wartości łącznej transakcji płatniczych 
wykonywanych przy użyciu środka płatniczego przez pewny okres czasu. 

AKCENTA informuje klienta, że środki pieniężne na WRP nie są oprocentowane.

Informacje obowiązkowe podane na Potwierdzeniu transakcji płatniczej 

Każde potwierdzenie transakcji płatniczej musi zawierać następujące informacje: 

- nazwa handlowa Klienta oraz jego dane identykacyjne (numer umowy ramowej, REGON, adres siedziby/adres oddziału, 
w przypadku OF: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania), 

- nazwa handlowa AKCENTY oraz jej dane identykacyjne (REGON, adres siedziby/adres oddziału), 

- symbol zmienny transakcji data oraz czas przyjęcia transakcji płatniczej, 

- kwotę oraz walutę transakcji płatniczej, 

- w przypadku wymiany walut – uzgodniony kurs wymiany, 

- w przypadku wymiany walut – kwotę oraz walutę ekwiwalentu, 

- numer rachunku odbiorcy środków pieniężnych z transakcji płatniczej, 

- informacje o opłacie, jeśli opłata składa się z kilku części -lista poszczególnych pozycji, 

- data wysłania środków pieniężnych z rachunku depozytowego AKCENTY na rachunek podany w zleceniu płatniczym. 

W przypadku transakcji płatniczej zagranicę należy obowiązkowo dodać następujące informacje: 

 - nazwa banku zagranicą, kraj, SWIFT, międzynarodowy wzorcowy kod bankowy (BIC), 

 - numer rachunku (w formacie IBAN obowiązkowo dla krajów UE), 

 - opłaty OUR, BEN, SHA, płatność SEPA, 

 - powód transakcji płatniczej (ID transakcji płatniczej, faktura). 

Jeśli na transakcji płatniczej brakuje niektórych danych, AKCENTA skontaktuje się z Klientem i poprosi go o uzupełnienie zlecenia 
płatniczego. Jeśli Klient realizuje transakcję płatniczą na nowego odbiorcę (kontrahenta Klienta), który nie został wprowadzony do 
systemu wewnętrznego AKCENTY, ta poprosi Klienta o wypełnienie odpowiedniego formularza z danymi odbiorcy. Ten 
formularz jest dostępny na stronach internetowych AKCENTY w zakładce: Serwis dla Klientów / Wzory dokumentów. 
Następnie AKCENTA przeprowadzi kontrolę danych otrzymanych od Klienta (głównie sprawdzi numer IBAN i SWIFT) w celu 
realizacji transakcji płatniczych. 

 

3.  PRZETWORZENIE TRANSAKCJI PŁATNICZYCH 
REALIZACJA UZGODNIONYCH PRZYCHODZĄCYCH TRANSAKCJI PŁATNICZYCH 

Wszelkie zawarte transakcje płatnicze są wprowadzane do systemu wewnętrznego AKCENTY. W dniu następującym po dniu, 
kiedy transakcję płatniczą uzgodniono, AKCENTA sprawdzi, czy dla każdej zawartej transakcji płatniczej otrzymała wymagany 
wkład depozytowy ze strony Klienta na rachunek depozytowy AKCENTY, albo czy Klient dysponuje odpowiednią ilością środków 
na WRP. Jeśli transakcja płatnicza została uregulowana ze strony Klienta,  albo na WRP znajduje się wystarczająca ilość środków 
pieniężnych, transakcja zostanie skierowana do dalszej realizacji. 
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REALIZACJA I ROZLICZENIE UZGODNIONYCH WYCHODZĄCYCH TRANSAKCJI PŁATNICZYCH 

Jeśli Potwierdzenie transakcji płatniczej zawiera wszystkie niezbędne informacje a Klient uregulował swoje zobowiązania na 
rachunek depozytowy AKCENTY lub Klient dysponuje wystarczającą ilością środków na WRP, dojdzie do realizacji transakcji 
płatniczej ze strony AKCENTY – ew. zapłacenie z rachunku depozytowego AKCENTY. Wszelkie transakcje płatnicze zostaną 
uregulowane zgodnie z warunkami uzgodnionymi w zleceniu płatniczym. 

Dokument o rozliczeniu transakcji płatniczej zawiera następujące informacje: 

- dane identykacyjne Klienta (numer UR, REGON, adres siedziby/adres oddziału, w przypadku OF: imię i nazwisko, data 
urodzenia, adres zamieszkania), 

- dane identykacyjne AKCENTY (REGON, adres siedziby/adres oddziału), 

- symbol zmienny transakcji płatniczej, 

- data i czas przyjęcia transakcji płatniczej, 

- kwota oraz waluta transakcji płatniczej, 

- w przypadku wymiany walut – uzgodniony kurs wymiany oraz kwota i waluta ekwiwalentu, 

- numer rachunku odbiorcy środków pieniężnych z transakcji płatniczej.

W przypadku transakcji płatniczej zagranicę należy podać kolejne obowiązkowo informacje: 

- informacje o opłacie, jeśli opłata składa się z kilku części - lista poszczególnych pozycji, 

- data wysłania środków pieniężnych z rachunku depozytowego AKCENTY na rachunek podany w zleceniu płatniczym. 

4. WPŁATY GOTÓWKI 
Do strategii AKCENTY nie należy przyjmowanie wpłat w gotówce.Jeśli Klient udowodni zasadność takich działań a AKCENTA 
wyrazi na to pisemną zgodę, AKCENTA zaakceptuje wpłaty w gotówce na rachunek depozytowy zgodnie z warunkami podanymi 
poniżej. Jeśli Klient wpłaci gotówkę o wartości wyższej niż 15 000 EUR lub ekwiwalent tej sumy w innej walucie (zgodnie z § 28 
Ustawą AML), AKCENTA zawsze zażąda od Klienta udokumentowania źródła danej kwoty (np. faktura, oświadczenie itp.) 
AKCENTA może zażądać dostarczenia dokumentu  potwierdzającego pochodzenie pieniędzy również w przypadku, gdy 
wpłacane sumy są uderzająco zbliżone do kwoty 15 000 EUR lub są celowo podzielone tak, żeby Klient uniknął wywiązania się z 
powyżej opisanego obowiązku, lub w każdej dowolnej sytuacji, jeśli AKCENTA uzna to za potrzebne. 

Wpłaty w gotówce Klientów są opodatkowane w ramach obowiązującej Taryfy. 

5. NIEAUTORYZOWANA TRANSAKCJA PŁATNICZA I TRANSAKCJA 
PŁATNICZA WYKONANA W NIEWŁAŚCIWY SPOSÓB PRZEZ BANK 
PROWADZĄCY WRP AKCENTY (WIĄZANY RACHUNEK PŁATNICZY - WRP) 

Klient ponosi stratę wynikającą z nieautoryzowanych transakcji do sumy 150 EUR w przypadku, gdy strata miała miejsce w skutek 
użycia straconego lub skradzionego środka płatniczego czy nadużycia środka płatniczego w przypadku, gdy Klient nie zapewnił 
ochronę jego osobistych elementów bezpieczeństwa. Klient ponosi stratę wynikającą z nieautoryzowanych transakcji w pełnym 
zakresie, jeżeli strata została spowodowana przez działania nieuczciwe Klienta lub miała miejsce w skutek celowego czy też 
z poważnego zaniedbania wynikającego naruszenia któregokolwiek obowiązku określonego w par. 101 OWH lub UR. Powyższe 
nie stosuje się do przypadków, gdy działania Klienta nie były nieuczciwe i strata miała miejsce po zgłoszeniu straty, kradzieży lub 
nadużycia środka płatniczego przez Klienta, bądź AKCENTA nie zapewniła Kliencie dostęp do stosownych narzędzi 
pozwalających kiedykolwiek na zgłoszenie straty, kradzieży lub nadużycia czy użycia nieautoryzowanego środka płatniczego. 

Zgodnie z treścią Regulaminu Reklamacyjnego ma Klient prawo zgłaszać AKCENCIE transakcję nieautoryzowaną i/lub transakcję 
wykonaną w sposób niewłaściwy niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu, jednak najpóźniej w terminie 13 miesięcy od daty 
wykonania Transakcji. 

AKCENTA ponosi odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu transakcji wykonanych w sposób niewłaściwy zgodnei z par. 117 
Ustawy o rozliczeniach. 

W przypadku transkacji wykonanej w sposób niewłaściwy przez bank, w którym AKCENTA posiada WRP, powinna AKCENTA 
wezwać bank, który wykonał transakcję w sposób niewłaściwy, do rozliczenia korekcyjnego zgodnie z par. 20c ustawy o bankach. 

AKCENTA nie wykonuje na rzecz Klienta transakcje płatnicze w myśl par. 103 ustawy o rozliczeniach, do których zlecenie wydaje 
odbiorca lub nadawca za pośrednictwem odbiorcy. 
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6.  ZASADY AKCENTY W ZAKRESIE AML 
W zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy AKCENTA postępuje wyłącznie w zgodzie z Ustawą nr 253/2008 Dz.U. Rep. 
Czeskiej w sprawie niektórych kroków przeciwko legalizacji wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł 
i przeciwdziałaniu nansowaniu terroryzmu, zgodnie z Ustawą nr 69/2006 Dz.U. Rep. Czeskiej o wykonywaniu sankcji 
międzynarodowych. Z tego powodu AKCENTA nie realizuje transakcji nansowych skierowanych do krajów 
z niewystarczającymi środkami ochrony AML / CFT. Do takich państw są zaliczane Północna Korea oraz Iran. Kolejnymi krajami 
ryzyka są Kuba, Myanmar, Syria, Sudan i Libia. AKCENTA w pełni respektuje zalecenia Finansowego Pionu Analitycznego 
Ministerstwa Finansów i zachowuje najwyższą czujność przy nawiązywaniu stosunków handlowych i w obrocie płatniczym 
z osobami oraz instytucjami z tych krajów. Zlecenia klientów dotyczące przeprowadzenia transakcji do tych państw, nie będą 
w oparciu o wewnętrzne przepisy, przyjmowane przez AKCENTĘ. Wyżej wymienione reguły AKCENTA stosuje do wszystkich 
podmiotów, które należą do grupy ryzykownych w ramach UE lub są w ten sposób oznaczone przez instytucje rządowe itp.

AKCENTA zgodnie z wymogami Ustawy AML stosuje politykę akceptacji klienta, stwierdzając pochodzenie środków pieniężnych 
klienta, monitoruje charakter działalności gospodarczej klienta, charakter i cel stosunku handlowego, oraz stwierdza faktycznego 
właściciela klienta. W ramach tego AKCENTA może domagać się od klienta dostarczenia informacji w odniesieniu do 
poszczególnych płatności włącznie z dokumentami dokumentującymi twierdzenia klienta (faktury, umowy). Następnie 
AKCENTA dokonuje regularnej kontroli aktualności monitorowanych danych dotyczących klienta. Tę kontrolę dokonuje HPW 
lub AKCENTA.

7. EWIDENCJA MAJĄTKU KLIENTA – PROWADZENIE WEWNĘTRZNYCH 
RACHUNKÓW PLATNICZYCH (WRP) 

AKCENTA prowadzi wewnętrzną ewidencję majątku Klienta na WRP. WRP jest prowadzony dla każdego klienta oddzielnie oraz 
jest prowadzony w różnych walutach, w zależności od wymagań klienta. WRP służy do ewidencji transakcji płatniczych oraz 
ewidencji zabezpieczenia nansowego dla kontraktów terminowych Klienta. Każdy klient otrzyma numer WRP wraz z hasłem 
dostępu. Będzie również otrzymywał regularne wyciągi miesięczne z WRP. Zlecenia płatnicze z WRP może składać wyłącznie 
osoba upoważniona (określona w UR), która będzie się identykować przydzielonym hasłem. Klient może zarządzać swoim WRP 
za pomocą OLB (analogia bankowości internetowej). Szczegółowe warunki funkcjonowania WRP i OLB, w szczególności opis 
zarządzeń, jakie powinien Klient podjąć w celu ochrony swych osobistych elementów bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące 
sposobu, w jaki Klient powinien poinformować o stracie, kradzieży, nadużyciu lub użyciu nieautoryzowanym środka płatniczego, 
jak również warunki pozwalające Kliencie na zablokowanie środków płatniczych zawarto w UR i OWH. 

Klient nie może na swój WRP przesyłać środków pieniężnych bezpośrednio. Środki pieniężne może wysłać na swój WRP 
wyłącznie za pomocą rachunku depozytowego Firmy prowadzonego w banku lub banku spółdzielczym . Ponadto w przypadku 
wychodzących transakcji płatniczych środki pieniężne są wysyłane z rachunku depozytowego prowadzonego w banku lub banku 
spółdzielczym. WRP służy wyłącznie do wewnętrznej ewidencji majątku klientów AKCENTY oraz rozporządzania nim. 

Jeśli dojdzie do utraty hasła do WRP, Klient otrzyma formularz dot. zmian, w którym poprosi o wygenerowanie nowego hasła.  

Operacje przeprowadzane na WRP: 

a) transakcje płatnicze bez wymiany walut 

  - na rachunek Klienta 

  - na rachunek strony trzeciej (kontrahenta Klienta) 

b) transakcje płatnicze wraz z wymianą walut 

  - na rachunek Klienta 

  - na rachunek strony trzeciej (kontrahenta Klienta) 

c) zaksięgowanie środków pieniężnych z przychodzącej transakcji płatniczej – zaksięgowanie środków pieniężnych na rachunek 
depozytowy AKCENTY prowadzony w banku/spółdzielni oszczędnościowej z inicjatywy partnera Klienta lub z inicjatywy 
samego Klienta.

d)  urządzenie prawa zastawnego na środkach pieniężnych zgromadzonych na WRP – przy ustalaniu Usługi przede wszystkim 
przy zawarciu Transakcji terminowej, AKCENTA może wymagać udzielenie zabezpieczenia co najmniej w wysokości 
wymaganej przez AKCENTĘ, a podczas świadczenia Usługi, przede wszystkim w czasie trwania Transakcji terminowej, może 
być przez AKCENTĘ wymagane podwyższenie zabezpieczenia do wysokości zgodnej z wymaganiami AKCENTY, jeżeli 
wymaga tego charakter Transakcji terminowej. Warunki udzielania zabezpieczenia przez Klienta i postępowania z nim reguluje 
umowa szczególna o zabezpieczeniu nansowym, która stanowi załącznik do Umowy Ramowej.
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8.  ODMOWA REALIZACJI ZLECENIA PŁATNICZEGO 
Zgodnie z ustaleniami § 105 akap. 1 Ustawy o obrocie płatniczym AKCENTA może odmówić realizacji zlecenia płatniczego 
wyłącznie w przypadku, jeśli nie zostaną wypełnione warunki umowy do jego przyjęcia, lub jeśli tak orzeka inny przepis prawny. 
W taki przypadku nie dojdzie do przyjęcia zlecenia płatniczego. Warunki, w których AKCENTA Firma może odmówić realizacji 
zlecenia płatniczego, podano w UR, tzn. AKCENTA może odmówić realizacji zlecenia płatniczego, jeśli: 

a) nie zawarto w nim obowiązujących należności określonych w umowie ramowej, i lub 

b) Klient nie dokonał przelewu odpowiedniej sumy środków pieniężnych, niezbędnych do realizacji umówionej transakcji 
płatniczej, na rachunek depozytowy AKCENTY prowadzony w banku/spółdzielni oszczędnościowej, ew. nie dokonał 
przelewu środków pieniężnych w odpowiedniej wysokości, lub środki pozostałe do wykorzystania na jego WRP są 
niewystarczające do realizacji transakcji płatniczej, i lub 

c) w przypadku niezgodności z zasadami AML., bez względu na to, czy niezgodność dotyczy osoby Klienta lub przedmiotowego 
zlecenia płatniczego.

8.1 Poinformowanie Klienta o odmowie zlecenia płatniczego 

Jeśli AKCENTA odmówi realizacji zlecenia płatniczego, bezzwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. Poda powody owej 
odmowy oraz rekompensaty za braki, które były powodem odmowy. Jeśli powodem odmowy było naruszenie zasad AML, 
AKCENTA postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi. Opłaty z tytułu rekompensaty za braki w zleceniu 
płatniczym podano w obowiązującej Tarye AKCENTY. 

9. BRAK MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA ZLECENIA PŁATNICZEGO
Klient nie może odwołać zgody na transakcję płatniczą w następujących okolicznościach: 

- w przypadku transakcji odroczonej zlecenia płatniczego Klient nie ma prawa odwołać zlecenia płatniczego po ukończeniu 
dnia pracy poprzedzającego Moment Płatności zlecenia płatniczego; 

- zgodnie z akap. 5 § 106 Ustawy o obrocie płatniczym przyjmuje się, że w przypadku porozumienia między AKCENTĄ 
a Klientem, zlecenie płatnicze może zostać odwołane również później, niemniej jednak w UR może zostać ustalona opłata za 
takie odwołanie. 

10. IDENTIFIKACJA MAJĄTKU KLIENTA
W myśl Komunikatu Urzędowego (wg części II pktu 6) AKCENTA informuje Klienta, że przyjmuje środki nansowe od Klientów 
na tzw. Wiązane rachunki płatnicze, które prowadzone są w bankach lub spółdzielniach oszczędnościowo-kredytowych 
(spółdzielnia). Przez to klient wystawiony jest ryzyku kredytowemu instytucji kredytowej (banki, spółdzielnie), u której są środki 
nansowe klienta ułożone na wiązanych rachunkach płatniczych. Rachunki te podlegają specjalnemu trybowi wg Ustawy 
o bankach, a środki na nich są ubezpieczone w Funduszu Zabezpieczenia Wkładów, który jest od 1 stycznia 2016 r. częścią 
Systemu Gwarancyjnego Rynku Finansowego. W celu identykacji majątku każdego Klienta/Odbiorcy oraz określenia konkretnej 
wysokości tegoż majątku w każdym banku/ spółdzielni w celu ubezpieczenia należności z tytułu wkładów AKCENTA przyjęła 
zbiór zasad, na podstawie których przeprowadzana jest identykacja majątku Klienta: 

- środki nansowe są rejestrowane w banku/spółdzielni, do którego Klient dokonał przelewu; 

- w okresie, zanim AKCENTA przeprowadzi faktyczną realizację swojego zobowiązania, środki nansowe są rejestrowane 
w banku/spółdzielni, do którego Klient dokonał przelewu; 

- za moment złożenia zlecenia płatniczego na wysłanie środków nansowych z rachunku depozytowego AKCENTY na korzyść 
Klienta (obowiązek AKCENTY) niniejsze środki nansowe są rejestrowane w banku/spółdzielni, do którego złożono dane 
zlecenie płatnicze; 

- do ewidencji majątku klienta na WRE AKCENTA korzysta z powyższych zasad oraz metody FIFO (rst in, rst out); 

- AKCENTA codziennie przeprowadza identykację majątku klienta. 

11. ZABEZPIECZENIE WKŁADÓW 
W stosunku do rachunków depozytowych prowadzonych przez banki i kasy spółdzielcze w Republice Czeskiej problematykę tę 
rozwiązuje ZOB w aktualnym brzmieniu. AKCENTA jako IP (Instytucja Płatnicza) oraz HPW (Handlowiec z papierami 
wartościowymi) jest zobowiązana informować bank o tzw. Rachunku prowadzonym w specjalnym trybie – chodzi tu o rachunek, 
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na którym są ułożone środki pieniężne większej ilości osób, tzn. Klientów AKCENTY. 

Bank powinien udzielić upoważnionym osobom ewentualnej rekompensaty w takiej samej wysokości, w jakiej udzieliłby jej 
w przypadku, gdyby każda z tych osób miała środki pieniężne ewidencjonowane na własnym rachunku. 

W przypadku lokat w specjalnym systemie IP/HPW, na których są przechowywane środki klientów rekompensata jest 
przyznawana w IP/HPW. Później następuje rozliczenie IP/HPW z klientami. Rekompensata zostanie udzielona do wysokości 
100 tys. EUR w odniesieniu do wszystkich wkładów jednego Klienta złożonych w danym banku lub kasie spółdzielczej.

Podsumowanie:

Fundusz Ubezpieczenia Wkładów (FUW), wzgl. System Gwarancyjny Rynku Finansowego, obejmuje rachunki, które ma 
IP/HPW prowadzone w banku (spółdzielni, lii banku zagranicznego) i zostały bankowi oznaczone jako Rachunek prowadzony 
w specjalnym trybie. Tryb ten umożliwia klientom, którzy powierzą swoje środki IP/HPW, w przypadku upadłości Banku uzyskać 
rekompensatę z FUW. Rekompensata ta obejmuje klientów, którzy decydującego dnia mieli na rachunku prowadzonym 
w specjalnym trybie danego banku swoje środki pieniężne i IP/HPW przedłoży imienną listę tych klientów oraz wysokość 
poszczególnych wkładów. Każdy taki poszczególny wkład jest ubezpieczony do wysokości ustawowej. Jeżeli jednak klient ma 
w tym samym banku prowadzony także rachunek na swoje imię i nazwisko, do limitu wypłaty kwoty te są zliczane (np. jeżeli klient 
ma na rachunku prowadzone środki w wysokości 1 miliona CZK i u IP/HPW ma na rachunku w tym samym banku prowadzone 
środki w wysokości 500 tys. CZK, w sumie FUW dla danego klienta ewidencjonuje wierzytelność w wysokości 1,5 miliona CZK).

Wynika z tego, że zabezpieczenie nie odnosi się do IP/HPW, ale do BANKU, ewentualnie upadłości banku, a nie upadłości 
IP/HPW.

W pozostałych krajach UE obowiązuje odmienna regulacja. Nie zna ona pojęcia rachunek prowadzony w trybie specjalnym. 
Bliższe informacje odnoszące się do trybu ubezpieczenia wkładów w krajach, w których AKCENTA oferuje swoje usługi, 
dostępne są na stronach internetowych AKCENTY.

12. OLB
Jeśli Klient wyznaczył więcej osób do korzystania z usługi OLB, każda przez niego upoważniona osoba otrzyma, na podany numer 
telefonu, kod bezpieczeństwa wysłany w formie SMS. W tym celu w załączniku nr 1 UR należy podać oddzielnie numer telefonu 
każdej osoby upoważnionej. W każdej chwili Klient może zażądać zmiany numeru telefonu, na który ma mu być wysłany kod 
bezpieczeństwa. Klient ma obowiązek chronić kod bezpieczeństwa, przechowywać go w bezpiecznym miejscu i uniemożliwić do 
niego dostępu osobom trzecim. W przypadku ujawnienia hasła lub utraty telefonu komórkowego, należy stosować się do 
procedur opisanych w OWH AKCENTY. 

AKCENTA nie bierze żadnej odpowiedzialności za błędne korzystanie z OLB lub za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta 
w wyniku ujawnienia kodu bezpieczeństwa lub utraty/kradzieży telefonu komórkowego, na który kody bezpieczeństwa 
wysyłano. AKCENTA nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niedziałania OLB. 

13. TERMIN ZAKSIĘGOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU 
DOSTAWCY ODBIORCY (TJ.NA RACHUNKU AKCENTY) 

Dostawca płatnika (bank płatnika) zagwarantuje, że środki pieniężne zostaną zaksięgowane na rachunku depozytowym 
AKCENTY, prowadzonym w bankach/spółdzielniach najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po Momencie Przyjęcia 
zlecenia płatniczego. 

Wszelkie poniższe terminy zaczynają obowiązywać w dniu następującym po dniu, kiedy doszło do Momentu Przyjęcia zlecenia 
płatniczego na rachunek depozytowy AKCENTY prowadzonym w banku/ spółdzielni. 

13.1 Termin zaksięgowania środków pieniężnych w EUR oraz PLN na terytorium RP 

Jeśli transakcja płatnicza zawiera najwyżej jedną wymianę waluty między EUR oraz walutą kraju członkowskiego UE, na terytorium 
UE, termin zaksięgowania środków pieniężnych nie może być dłuższy niż jeden dzień roboczy (D+1), w przypadku zlecenia 
płatniczego w formie drukowanej – dwa dni robocze (D+2). 

13.2 Termin zaksięgowania środków pieniężnych wraz z wymianą walut, kiedy jedna strona transakcji 
płatniczej jest w walucie PLN na terytorium RP 

Jeśli transakcja płatnicza, która zawiera wymianę walut między PLN a inną walutą niż EUR, jest realizowana na terytorium RP, 
termin zaksięgowania może wynosić maksymalnie D+2. 
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13.3 Termin zaksięgowania środków pieniężnych w przypadku innych transakcji płatniczych 

Jeśli nie chodzi o transakcję płatniczą w walucie EUR i PLN na terytorium RP lub transakcję płatniczą z wymianą waluty, kiedy jedna 
ze stron jest w PNL na terytorium RP, termin zostanie ustalony zgodnie z warunkami oraz porozumieniem określonym w UR, przy 
czym może wynosić najwyżej 4 dni robocze od Momentu Przyjęcia zlecenia płatniczego. 

13.4 Termin zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku odbiorcy (tj.WRP Klienta prowadzonym 
przez AKCENTĘ) 

AKCENTA bezzwłocznie zaksięguje kwotę transakcji płatniczej na WRP (lub przekaże ją do dyspozycji klienta) po tym, kiedy owa 
kwota zostanie zaksięgowana na rachunku depozytowym AKCENTY, prowadzonym w banku/spółdzielni. Jeśli chodzi 
o transakcje w innej walucie niż waluta kraju członkowskiego UE, termin na zaksięgowanie środków pieniężnych uzgodniono do 
końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym dana kwota została zaksięgowana na rachunku depozytowym AKCENTY 
(D+1). 

13.5 Termin transakcji płatniczej w ramach jednego dostawcy (WRP) w PLN 

Transakcje płatnicze w ramach AKCENTY, tj. realizowane między rachunkami depozytowymi prowadzonymi przez AKCENTĘ na 
terytorium RP w PLN, muszą być zaksięgowane na rachunku odbiorcy lub oddane do jego dyspozycji najpóźniej do końca dnia, 
w którym doszło do Momentu Przyjęcia zlecenia płatniczego (D+0). W przypadku wymiany walut termin został przedłużony 
o maksymalnie 1 dzień roboczy (D+1). 

14. INFORMOWANIE KLIENTA O USŁUGACH INWESTYCYJNYCH 
(TRANSAKCJE TERMINOWE) 

14.1 Kontakty z klientami AKCENTY, korzystającymi z usług inwestycyjnych 

AKCENTA, podczas kontaktów z Klientem, włącznie z kontaktami osobistymi lub komunikatami promocyjnymi, dotyczącymi 
usługi inwestycyjnej, nie ma prawa korzystać z informacji niejasnych, nieprawdziwych, kłamliwych lub wprowadzających w błąd. W 
przypadku komunikatów promocyjnych AKCENTA zagwarantuje, że ich treść będzie w zgodzie ze wszelkimi informacjami, które 
dotychczas, podczas świadczenia usług inwestycyjnych, Klientowi udostępniła, a z ich formy oraz treści będzie oczywiste, że 
chodzi o komunikaty promocyjne. 

Podczas kontaktów z Klientami AKCENTA musi rozróżniać kategorie Klientów: klient profesjonalny, klient nieprofesjonalny, 
podmiot kwalikowany. Podczas kontaktów z Klientem, który nie jest klientem profesjonalnym, AKCENTA musi przestrzegać 
obowiązków określonych w postanowieniu § 15a i 15b UPRK (jeśli klient został zaklasykowany do kategorii klientów 
nieprofesjonalnych, AKCENTA ma obowiązek przestrzegać zasad postępowania określonych w postanowieniach § 15 -15r 
UPRK). Firma, udzielając informacji Klientowi w związku z realizacją Kontraktów, powinna pamiętać o tym, że Klient może je 
odbierać jak osoby na średnim poziomie intelektualnym, o przeciętnych zdolnościach poznawczych. 

14.2 Udzielanie informacji Klientom AKCENTY, którzy korzystają z usług inwestycyjnych 

AKCENTA, podczas świadczenia usług inwestycyjnych w swoim imieniu, powinna dostarczyć Klientowi informacji, zgodnie 
z postanowieniami § 15d i nast. UPRK oraz zgodnie z Obwieszczeniem nr 303/2010 Dz. U. Republiki Czeskiej o: 

- danych dotyczących AKCENTY; 

- usługach inwestycyjnych, które świadczy; 

- narzędziach inwestycyjnych, których ma dotyczyć dana usługa inwestycyjna; 

- możliwych ryzykach, które mogą być powiązane z wymaganą usługą inwestycyjną, łącznie z ryzykami połączonymi z utratą 
całej inwestycji; 

- całkowitej cenie świadczonej usługi inwestycyjnej wraz ze wszelkimi opłatami, podatkami płaconymi za pośrednictwem 
AKCENTY, innymi wydatkami powiązanymi oraz innymi zobowiązaniami nansowymi wynikającymi ze świadczenia usługi 
inwestycyjnej (jeśli nie można określić dokładnej kwoty całkowitej, Klient musi zostać poinformowany o sposobie jej 
obliczenia); 

- poziom ochrony majątku Klienta; 

- treści zobowiązania umownego, wraz z warunkami umowy, dotyczącymi danej usługi inwestycyjnej; 

- zaklasykowaniu Klienta do danej kategorii (AKCENTA powinna poinformować Klienta o jego prawie do możliwości zmiany 
klasykacji oraz z powiązanym z tym ograniczeniem jego ochrony); 
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- zasadach AKCENTY przestrzeganych podczas realizacji dyspozycji; 

- każdej istotnej zmianie opisanych powyżej faktów. 

15.  INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU KOMUNIKACJI 
15.1  Kontakty z nowymi klientami 

Nowy klient to Klient, który dotąd nie podpisał Umowy Ramowej. Klient sprawdza ofertę AKCENTY, ew. chce podpisać 
Umowę Ramową: 

Klient może skorzystać z następujących kanałów informacyjnych: 

- Telefon 

- E-mail  

- Kontakt z PH 

PH lub AKCENTA zagwarantuje przekazanie niezbędnych informacji o oferowanych usługach, ew. zapewni wizytę u Klienta. 
Zanim dojdzie do zawarcia UR, Klient otrzyma wszelkie informacje prawne dotyczące oferowanych produktów i usług. 

AKCENTA aktywnie szuka nowych klientów: 

AKCENTA korzysta ze standardowych narzędzi marketingowych jak np.: reklama, marketing bezpośredni itp. Następuje 
AKCENTA korzysta z sieci PH, którzy zajmują się aktywnym pozyskiwaniem klientów poprzez prezentację oferty produktów 
i usług. 

15.2 Kontakty z obecnymi klientami 

Obecni Klienci AKCENTY to ci, którzy zapoznali się z pracą AKCENTY oraz z jej procesami, oraz którzy podpisali już Umowę 
Ramową. 

Klient chce przez telefon złożyć zlecenie płatnicze/sprawdzić aktualny kurs wymiany: 

Klient zadzwoni pod numer telefonu podany w UR lub na stronach internetowych AKCENTY i złoży zlecenie płatnicze lub 
otrzyma informację o wartości aktualnego kursu wymiany na daną parę walut. 

Klient chce przez Internet sprawdzić aktualny kurs wymiany/złożyć zlecenie płatnicze: 

Po sprawdzeniu tożsamości Klienta, poprzez logowanie do OLB (warunki podano w OWH) Klient może złożyć zlecenie płatnicze 
lub sprawdzić aktualny kurs wymiany przez OLB. 

Klient chce zmienić zlecenie płatnicze/otrzymać informacje o przeprowadzonej płatności: 

Klient zadzwoni pod numer telefonu podany w UR lub na stronach internetowych AKCENTY i po sprawdzeniu jego tożsamości - 
za pomocą hasła ,uzgodni zmianę zlecenia płatniczego lub zostanie poinformowany o przeprowadzonej płatności. Zmiana zlecenia 
płatniczego jest możliwa jedynie w przypadku przestrzegania warunków określonych w OWH. 

Reklamacje 

Klient złoży skargę zgodnie z Procedurą Reklamacyjną, której opis zamieszczono na stronach internetowych AKCENTY. 

Szczegółowe informacje podano w Procedurze Reklamacyjnej. 

Klient żąda wprowadzenia zmian do Umowy Ramowej – np. zmiana adresu itp. 

Klient skontaktuje się z PH lub zadzwoni pod numer telefonu podany w UR lub na stronach internetowych AKCENTY. PH lub 
upoważnieni pracownicy AKCENTY ustosunkują się do żądania Klienta, bądź poprzez spisanie nowej Umowy Ramowej lub przez 
zmianę odpowiedniego dodatku UR – w zależności od istotności danej zmiany. 

15.3  Jak AKCENTA wywiązuje się z obowiązku informowania Klienta 

Chodzi głównie o informacje udzielone przez zawarciem Umowy Ramowej oraz informacje udzielane podczas trwania stosunku 
umownego: 

Informacje o zmianach UM i OWH 

Zmiany OWH zostaną opublikowane przynajmniej 2 miesiące przed zaplanowaną zmianą. 

Informacje o zakończeniu Umowy Ramowej 

Zakończenie umowy regulują warunki UR. Klient może wypowiedzieć umowę w każdej chwili, nie oznacza to jednak pozbycia się 
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swoich zobowiązań wynikających z wykonywanych obowiązków powstałych przed wypowiedzeniem UR. 

Informacje o przyjętych zleceniach płatniczych/dyspozycjach dot. realizacji usługi inwestycyjnej 

Dokumenty, zlecenia płatnicze oraz dyspozycje AKCENTY automatycznie zawierają informacje obowiązkowe a Klient będzie 
zawsze informowany o zrealizowanych zleceniach/dyspozycjach. 

Informacje o nowych usługach, bardziej korzystnych warunkach, akcjach marketingowych itp. 

AKCENTA Klienta zazwyczaj informuje osobę upoważnioną przez Klienta za pomocą bezpośredniego e-maila zgodnie z UR, lub 
telefonicznie przedstawi ofertę usług. Następnie AKCENTA przekaże informacje Klientowi za pośrednictwem PH, stron 
internetowych lub ocjalnie – drogą listową. 

Informacje o awarii usług, wydarzeniach wyjątkowych itp. 

Informacje o wydarzeniach wyjątkowych zamieszczone są na stronach internetowych AKCENTY, w OLB. Klienci mogą uzyskać 
szczegółowe informacje o awariach pod numerem telefonu oddziału AKCENTY (+48 22 208 00 98). Ponadto Klienci mogą 
otrzymać e-mail zbiorowy. W zależności od powagi sytuacji, AKCENTA będzie starała się wykorzystać wszystkie kanały 
informacyjne, ew. wykorzysta te, które nie zostały uszkodzone i są nadal dostępne dla Klientów. 

Informacje o ewidencji środków pieniężnych klientów

Podczas świadczenia usług inwestycyjnych (złożone zabezpieczenie do transakcji terminowych) środki pieniężne są prowadzone 
oddzielnie  od środków pieniężnych dla usług płatniczych. W przypadku rozliczenia transakcji terminowej wartość zabezpieczenia 
zostaje zwolniona i transakcja rozliczona tak samo jak pozostałe usługi płatnicze.

Informacje o określeniu ceny

Wszystkie ceny i kursy walutowe Akcenta określa zgodnie z ich aktualną wysokością na rynku międzybankowym. Wewnętrznie 
Akcenta prowadzi regularną kontrolę sposobu ich określenia i wysokości.

16. WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI OFERT 
AKCENTA nie udziela ani nie przyjmuje żadnych bonusów (przez nie rozumie się dowolną opłatę, wynagrodzenie lub bonus w 
formie niepieniężnej, które są przy świadczeniu usług inwestycyjnych przyjmowane, oferowane lub przekazywane w związkach 
pomiędzy swiadczącym usługi inwestycyjne a Klientem lub pomiędzy świadczącym usługi a stroną trzecią). 

Jeżeliby udzielenie lub przyjęcie bonusu miało nastąpić Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, przy czym ma prawo 
domagać się szczegółowych informacji dotyczących bonusu. 

17. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY RAMOWEJ 
Umowa Ramowa zawierana jest na czas nieokreślony i podlega prawu Republiki Czeskiej. Umowa Ramowa jest zawierana w 
języku polskim, w którym również będą przebiegać wszelkie kontakty pomiędzy AKCENTĄ i Klientem, jeśli nie postanowiono 
inaczej na skutek porozumienia stron Umowy. Na życzenie Klienta Umowę można przygotować również w języku innym niż 
czeskim, jednak ta wersja językowa Umowy będzie mu służyć wyłącznie do celów informacyjnych, albowiem rozstrzygająca jest 
zawsze wersja czeskia. 

Zmiana Umowy Ramowej 

Umowa Ramowa może zostać zmieniona w oparciu o porozumienie pomiędzy AKCENTĄ i Klientem dokonane w formie aneksu 
na piśmie zaopatrzonego w kolejny numer porządkowy i podpisanego przez obie strony. AKCENTA jest upoważniona do 
zaproponowania zmiany Umowy Ramowej przez udostępnienie Klientowi wypisu proponowanych zmian umieszczonych na 
trwałym nośniku danych, przekazanym najpóźniej z wyprzedzeniem dwóch miesięcy przed datą, kiedy zmiana Umowy Ramowej 
zacznie obowiązywać. Klient ma prawo do odrzucenia propozycji zmiany umowy. Jeżeli Klient odrzuci projekt AKCENTY 
dotyczący zmiany Umowy Ramowej, ma prawo Umowę Ramową przed datą wejścia w życie jej zmiany, bezkosztowo i ze 
skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć. Jeżli Klient w formie pisemnej nie przekaże AKCENCIE swojego braku wyrażenia 
zgody w sprawie proponowanych zmian Umowy Ramowej najpóźniej do dnia poprzedzającego wejście w życie proponowanych 
zmian, zmiany stają się dla Klienta obowiązujące od dnia obowiązywania zmian.

Wypowiedzenie Umowy Ramowej

Każda ze stron Umowy ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć niniejszą Umowę. Niniejsza Umowa może zostać również 
rozwiązana za pisemnym porozumieniem stron Umowy. Warunki rozwiązania związku umownego są szczegółowo określone w 
OWH.

Rozwiązywanie sporów 

AKCENTA i Klient zobowiązują się, że wszelkie ewentualne spory, które między nimi, na skutek lub w związku z niniejszą UR, 
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powstaną, w tym w kwestiach dotyczących jej ważności (dalej jako „Spory”), postarają się rozstrzygnąć na drodze polubownej, 
zwłaszcza zgodnie z obowiązującymi w AKCENCIE zasadami rozwiązywania reklamacji (Procedura reklamacyjna). 

W przypadku, gdy stronom Umowy nie uda się rozwiązać Sporu w ciągu 30 dni od dnia, kiedy jednej ze stron Umowy dostarczono 
wezwanie do podjęcia negocjacji w celu rozwiązania Sporu, ani z pomocą oddziału Compliance AKCENTY, Spór będzie rzeczowo 
rozstrzygany przez właściwy sąd w Republice Czeskiej. Strony Umowy ustaliły również, że właściwy sąd będzie wyznaczany 
zgodnie z adresem centrali AKCENTY, tj. w mieście Hradec Králové. 

Klient ma również prawo zwrócić się ze skargą na działania Firmy do arbitra nansowego, który jest uprawniony do polubownego 
rozstrzygania sporów stron Umowy. Bliższe informacje i kontakty na Kancelarię arbitra nansowego są dostępne na 
www.narbitr.cz.

Następnie Klient może zwrócić się ze skargą do Czeskiego Banku Narodowego (CBN). Bliższe informacje i kontakty dostępne są 
na adresie www.cnb.cz. 

Bliższe informacje o rozwiązywaniu sporów w krajach, w których AKCENTA świadczy swoje usługi są dostępne na stronach 
internetowych AKCENTY.

Wszelkie informacje zostały podane na stronach internetowych AKCENTY www.akcenta.pl.
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Serwis klienta: +48 22 208 00 98

www.akcenta.pl


