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Informačný leták 

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1142/B (ďalej len „spoločnosť 
Orange Slovensko“), vydáva v súlade s § 44g zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov tento Informačný leták o právach spotrebiteľa podľa cit. zákona. 

1.  Spoločnosť Orange Slovensko je na základe zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických 
komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) a v rozsahu všeobecného 
povolenia a individuálnych povolení vydaných Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií 
a poštových služieb Slovenskej republiky (ďalej spoločne označované ako „Povolenia“) podnikom 
oprávneným poskytovať siete a služby elektronických komunikácií v pridelených frekvenčných 
pásmach. Spoločnosť Orange Slovensko je tiež na základe povolenia vydaného Národnou bankou 
Slovenska (ďalej len „NBS“) oprávnená na poskytovanie platobných služieb podľa zákona č. 
492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o platobných službách“), (rozhodnutie NBS č. ODB – 11069-6/2012 zo dňa 1. 2. 2013). 

2.  Používateľom platobných služieb je osoba, ktorá používa platobnú službu ako platiteľ, ktorý dáva 
poskytovateľovi platobných služieb – spoločnosti Orange Slovensko pokyn na platobnú operáciu. 

3.  Platobnou službou sa rozumie vykonávanie platobných operácií, t. j. prevod finančných prostriedkov 
vykonaný na základe pokynu používateľa platobných služieb v jeho mene alebo na pokyn príjemcu 
poskytovateľovi platobných služieb. 

4.  Aktuálny zoznam platobných služieb je dostupný na www.orange.sk v časti Všeobecné podmienky, 
ako príloha Všeobecných podmienok o poskytovaní platobných služieb. 

5.  Práva a povinnosti spoločnosti Orange Slovensko ako poskytovateľa platobných služieb a 
Účastníkov spoločnosti Orange Slovensko ako používateľov platobných služieb sú upravené vo 
Všeobecných podmienkach o poskytovaní platobných služieb, dostupných na www.orange.sk v 
časti Všeobecné podmienky (ďalej len „Všeobecné podmienky“). 

6.  V zmysle Všeobecných podmienok je používateľ platobných služieb oprávnený zadávať platobný 
príkaz na vykonanie platobnej operácie: a) pomocou SIM karty, pričom jedinečným identifikátorom, 
ktorý musí použiť používateľ, je aj PIN kód k SIM karte, b) použitím prihlasovacieho mena a hesla, 
c) iným súborom postupov určených pre danú platobnú službu, ktoré sú bližšie špecifikované 
v osobitných podmienkach danej služby. Platobný príkaz sa považuje za prijatý okamihom jeho 
prijatia spoločnosťou Orange Slovensko. Používateľ nie je oprávnený odvolať platobný príkaz alebo 
súhlas s uskutočnením platobnej operácie po tom, ako bol tento prijatý spoločnosťou Orange 
Slovensko. 

7.  Používateľ môže vykonať platobné operácie najviac vo výške 30 eur za jeden nákup tovaru alebo 
služieb u jedného dodávateľa tovarov a služieb a maximálne vo výške 150 eur mesačne spoločne 
u všetkých  dodávateľov tovarov a služieb, ak nie je v osobitných podmienkach pre danú platobnú 
službu stanovené inak. 

8.  Používateľ platobných služieb je oprávnený podať reklamáciu predovšetkým písomne, adresovanú 
spoločnosti Orange Slovensko (Orange Slovensko, a.s., reklamačné oddelenie, Metodova 8, 821 018 
Bratislava, pričom spoločnosť Orange Slovensko rozhodne o oprávnenosti alebo neoprávnenosti 
reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia 
spoločnosti Orange Slovensko, v odôvodnených prípadoch do 35 pracovných dní. 

9.  Používateľ platobných služieb, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na spoločnosť Orange 
Slovensko so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť Orange 
Slovensko vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť Orange Slovensko 
porušila jeho práva. Ak na žiadosť o nápravu spoločnosť Orange Slovensko odpovedala zamietavo 
alebo na ňu neodpovedala do 35 pracovných dní odo dňa jej odoslania, má používateľ platobných 
služieb právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“) podaním návrhu 
na začatie ARS. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov 
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podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len „zákon o 
ARS“), ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Zoznam 
subjektov ARS vedie Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) na svojom webovom sídle: https://
www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych- sporov-1/
zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Podaním návrhu na začatie 
ARS nie je dotknutá možnosť obrátiť sa na súd. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné 
viaceré subjekty ARS, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Návrh možno podať 
v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice, napríklad aj prostredníctvom 
formulára, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle MH SR a každého subjektu ARS. 
Alternatívne riešenie sporu je pre spotrebiteľa bezplatné. 

10.  Slovenská banková asociácia (ďalej len „SBA“) je v oblasti ochrany spotrebiteľa subjektom 
ARS oprávnená riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, ktoré vznikli medzi 
používateľmi platobných služieb, ktorými sú spotrebitelia, a poskytovateľmi platobných služieb. Na 
tento účel SBA zriadila samostatný Inštitút ARS s webovým sídlom http://institutars.sk/, na ktorom 
sú uvedené pravidlá SBA pri alternatívnom riešení sporov, formulár a postup na podávanie návrhov 
na začatie ARS. 

11.  Spoločnosť Orange Slovensko informuje používateľov platobných služieb, ktorí nie sú spotrebiteľmi, 
o možnosti rozhodcovského riešenia sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb – 
napríklad formou mediácie. Osobitnými predpismi upravujúcimi rozhodcovské riešenie sporov 
alebo iné mimosúdne riešenie sú zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení 
neskorších predpisov a zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii v zmysle neskorších predpisov. Aktuálny 
zoznam rozhodcovských súdov a mediátorov je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva 
spravodlivosti SR. 


