Załącznik nr 1 Treści i Produkty niedozwolone
(załącznik do Ogólnych warunków umów w zakresie korzystania z Systemu Płatności Online BM)
§ 1 (Postanowienia ogólne)
Poniższy katalog treści i Produktów niedozwolonych ma zastosowanie do Usług Przyjmowania zapłaty w zakresie wszystkich metod
płatności oferowanych przez BM:
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treści i materiały zabronione przez obowiązujące przepisy;
przedmioty zawierające treści pornograficzne, szczególnie treści z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, treści związane z
użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
przedmioty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
muzyka, filmy, oprogramowanie i inne Produkty, które naruszają prawa autorskie/własność intelektualną;
niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku;
substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są
do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie
zakazany;
alkohol;
materiały wybuchowe i pirotechniczne;
organy ludzkie lub zwierzęce;
żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub Produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w
aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie
ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
produkty podrobione, tzn. Produkty lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić Klientów w błąd co do
pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji
lub innych istotnych cech Produktów;
oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:
o
zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy,
o
umożliwiające pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy,
o
służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych
nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z
usuwaniem lub zakładaniem takich blokad,
o
umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron Internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie
wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody,
instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informacje umożliwiające
lub ułatwiające:
o
tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych,
o
naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,
o
naruszenie obowiązujących przepisów prawa
danych osobowych lub list adresów e-mail;
usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na
zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich
wpisowe;
broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze
gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
mp3, erotyka, pornografia, hazard;
obsługa pieniądza elektronicznego, w szczególności kryptowaluty;
wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe.
§ 2 (Produkty zakazane w przypadku płatności Kartą)

Poniższy katalog Produktów i branż niedozwolonych ma zastosowanie do Usług Przyjmowania zapłaty w zakresie Przyjmowania zapłaty
Kartą:
•
•
•

•

usługi lub produkty, których dostawa następuje powyżej 1 roku od momentu zamówienia;
alkohol;
wszystkie produkty i usługi dla dorosłych włączając ale nie ograniczając się do:
o
sklepy z książkami dla dorosłych
o
strony internetowe i treści dla dorosłych
o
rozrywki dla dorosłych (różne)
o
audio (seks telefony oraz telefoniczne rozmowy dla dorosłych)
o
usługi towarzyskie
o
serwisy randkowe (ukierunkowane na seks)
o
produkty związane z fetyszyzmem
o
salony masażu (ukierunkowane na seks)
o
prostytucja
o
kluby dla mężczyzn, bary toples i kluby ze striptizem
o
członkostwa, kluby, prenumeraty
o
jakiekolwiek produkty w internecie przedstawiające treści lub grafiki związane z nagością
o
nielegalne aktywności (dziecięca pornografia, bestialstwo)
o
wideo (strony internetowe zawierające seks wideo)
biznes/inwestycje działające na zasadzie programów szybkiego wzbogacenia się (np. inwestycje w nieruchomości bez utraty
pieniędzy, praca z domu, itp.);
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działalność na zasadzie piramidy finansowej zachęcająca do wpłacenia kwoty na rzecz innego podmiotu;
łańcuszki internetowe oferujące prezenty za dalsze polecenia klientów;
organizacje charytatywne nieposiadające statusu fundacji lub równorzędnego (np. organizacji pożytku publicznego);
firmy windykacyjne lub firmy powiązane z odzyskiwaniem/zbieraniem zaległych należności;
usługi towarzyskie;
oprogramowanie komputerowe (np. antywirusowe) sprzedawane za pośrednictwem nieprecyzyjnych reklam;
podróbki towarów/ repliki;
zabezpieczenia kart kredytowych albo usługi ochrony przed kradzieżą tożsamości;
poprawienie sytuacji kredytowej/odbudowa sytuacji kredytowej;
linie rejsowe (promy itp.);
przekazywanie danych (kontrahenci sprzedający produkty poprzez „sprzedaż dodatkową” lub „sprzedaż krzyżową lub inni
kontrahenci, którzy później przekazują dane właściciela karty osobie trzeciej lub otrzymują dane właściciela karty od osób
trzecich);
konsolidacje długów/odsetek lub redukcja zadłużenia;
produkty do odszyfrowania plików w tym chipy modyfikacyjne (np. w celu ominięcia zabezpieczeń producenta konsoli do
gier itp.);
kluby zniżkowe / domowe kluby zakupów;
akcesoria związane z narkotykami w jakiejkolwiek formie;
ambasady, konsulaty lub inne zagraniczne urzędy;
pisanie artykułów/ wypracowań/ wywiadów na zlecenie;
firmy wydłużające gwarancje;
fałszowanie referencji lub innych usług/produktów które sprzyjają dokonania oszustwa (włączając fałszowanie dokumentów
tożsamości lub innych dokumentów urzędowych);
wymiana plików/serwisy przechowujące i udostępniające różne pliki z danymi lub pliki multimedialne;
doradztwo finansowe (sprzedaż poprzez internet lub bez fizycznej obecności karty);
broń palna, amunicja i części uzbrojenia (sprzedaż poprzez internet lub bez fizycznej obecności karty);
zabezpieczenia przejęcia (np. domu wziętego pod zastaw hipoteczny);
wróżbiarstwo;
centra dystrybucji/centra magazynów;
odzyskiwanie strat/środków;
porady hazardowe, prognozowanie wyników sportowych;
hazard internetowy lub inny hazard bez obecności karty;
legalnie funkcjonujące punkty hazardowe posiadające fizyczne sklepy lub punkty sprzedaży zakładów;
dotacje rządowe;
ziołowe mieszanki do palenia oraz ziołowe kadzidła;
poradniki, biuletyny, prenumeraty lub inne dostępy on-line dla każdej branży przedstawionej na tej liście branż
wykluczonych;
programy inwestycyjne/ przedstawiające rozwiązania biznesowe/ seminaria;
biura pomocy dla usług it;
urządzenia służące do blokowania, zacinania lub zakłócania sygnału komórkowego lub urządzeń do komunikacji;
pozyskiwanie potencjalnych klientów;
dożywotnie subskrypcje (jakiekolwiek produkty lub usługi);
kluby loteryjne;
zamówienia małżonka i międzynarodowe usługi swatania;
marihuana, produkty związane z marihuana, usługi związane z marihuaną, branże powiązane z marihuana;
programy zniżkowe na świadczenia medyczne (uwzględniając karty medyczne);
działalność zakazana przez organizacje płatnicze;
oszukańcze praktyki lub jakiekolwiek inne naruszenia przepisów organizacji płatniczych;
specjalne rabaty lub specjalne zachęty (tj. darmowe prezenty, nagrody, loterie, wygraną w konkursie w ramach zachęty do
zakupu produktu/usługi lub konkursy pieniężne);
wymuszenia okupów lub działalność niedozwolona (np. usuwanie fotografii z kartotek);
oszukańcze praktyki marketingowe, włączając ale nie ograniczając się do:
o
ukryte zgody na warunki współpracy
o
fałszywe żądania i adnotacje
o
wcześniej zaznaczone pola pokazujące okazicielowi, ze wyraża zgodę na przedstawione warunki
o
warunki utrudniające dokonanie zwrotów i rezygnacji
o
niewłaściwie opisane, sprzeczne, mylące lub trudne do odnalezienia regulaminy
kupony, certyfikaty, doładowania, karty podarunkowe i karty przedpłacone (sprzedaż bez obecności karty stanowi 50% lub
więcej sprzedaży kontrahenta) z wyłączeniem Gyft (serwis do sprzedaży kart podarunkowych);
usługi finansowe;
dostawcy lub sprzedawcy kart podarunkowych/kart dostępu włączając karty akceptowane w wielu punktach sprzedaży lub
wyłącznie jednej sieci, gdzie wartość karty przekracza 2000 $ (Karty sieciowe obejmują: karty podarunkowe, karty
telefoniczne, karty dostępu do metra, karty kampusów studenckich, karty do gier lub inne dedykowane karty dostępu do
urządzeń;
usługi przekazu środków pieniężnych;
przelewy bankowe;
rodzaj transakcji kartą płatniczą, w trakcie której jej użytkownik kupuje środki w postaci substytutu gotówki, np. żetony w
kasynie;
zaliczki gotówkowe (przez instytucje niefinansowe);
wymiana walut;
wydawcy/ sprzedawcy/ odkupujący przekazy pieniężne lub czeki podróżne;
instytucje realizujące czeki;
modyfikacja kredytów hipotecznych lub zadłużenia;
usługi redukcji/ konsultacji kredytu hipotecznego/ kredytu/ zadłużenia ;
marketing wielopoziomowy/ piramidy finansowe/ marketing partnerski, marketing sieciowy;
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nieuczciwe wznowienie umowy oferując darmowe lub tanie zakupy (uwzględniając oferty płatności za samą wysyłkę) w
poniższych przypadkach:
o
kiedy terminy i warunki odnoszące się do bezpłatnego okresu próbnego / lub cyklicznych opłat nie zawierają wyraźnych
informacji na temat rozliczeń
o
zawierające utrudnienia w anulowaniu zlecenia
o
nie zapewniają przypomnień o konieczności zapłaty
o
wcześniej zaznaczone pola pokazujące okazicielowi, ze wyraża zgodę na przedstawione warunki
nutraceutyki/ odżywki (np. jagody acai; herbaty ziołowe, leki lub napoje ziołowe, itp.);
pożyczki krótkoterminowe i niezabezpieczone pożyczki/ linie kredytowe z poza gwarancji bankowych fdic;
punkty płatności / pośrednicy płatności (np. punkty przyjmowania opłat za rachunki; finansowanie społecznościowe [crowd
funding] / transfer środków pieniężnych pomiędzy użytkownikami / portfele cyfrowe);
sprzedaż leków na receptę (dla transakcji w internacie i bez fizycznej obecności karty);
pseudo-farmaceutyki (np. na utratę wagi, pigułki dietetyczne, przeciw starzeniu się, kremy przeciw zmarszczkom, pasty
wybielające, produkty budujące mięsnie, pigułki na potencje, produkty oczyszczające organizm, paski odmierzające poziom
glukozy, produkty działające na zasadzie hormonu wzrostu itp.);
spedytorzy (dla transakcji w internacie i bez fizycznej obecności karty);
portale społecznościowe działające na zasadzie “generatorów wyświetleń” (np. sprzedaż wyświetleń, odtworzeń na portalach
społecznościowych);
substancje powodujące działanie zbliżone do narkotyków lub innych psychoaktywnych używek (np. szałwie, syntetyczna
marihuana, mieszanki ziołowe do palenia, kadzidła);
telemarketing;
pośrednicy sprzedaży biletów;
wynajem mieszkania lub lokalu;
serwisy reklamujące wynajem mieszkań lub lokalów;
produkty tytoniowe (włącznie z e-papierosami);
kluby podróży;
wirtualne waluty (takie które mogą być spieniężone lub wymienione za fizyczne lub cyfrowe dobra i usługi poza światem
wirtualnym);
witaminy;
hosting stron internetowych zawierający nieuczciwe umowy wznowienia współpracy oraz jakiekolwiek z poniższych praktyk:
o
darmowe lub tanie okresy próbne
o
płatność wyłącznie za wysyłkę
o
wcześniej zaznaczone pola pokazujące okazicielowi, ze wyraża zgodę na przedstawione warunki
o
marketing sieciowy
sprzedaż broni, wiatrówek (tzw. softgun), replik broni.

