zapraszamy do zapoznania się z fragmentem prezentacji Kancelarii dLK:
Prawa konsumenta w umowach o usługi płatnicze
w razie zainteresowania jej pełną treścią zapraszamy do kontaktu

Prawa konsumenta w umowach o usługi płatnicze
Dr Krzysztof Korus, partner

Podsumowanie funkcjonowania prawa konsumenckiego w bankach
Warszawa, 14 maja 2015 r.
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Art. 3831. (4) Przedsiębiorca
nie może żądać od
konsumenta opłaty za
skorzystanie z określonego
sposobu
zapłaty
przewyższającej
poniesione
przez
przedsiębiorcę koszty w
związku z tym sposobem
zapłaty.

Article 55.
3. The payment service provider shall
not prevent the payee from requesting
from the payer a charge, offering him a
reduction or otherwise steering him
towards the use of a given payment
instrument. Any charges applied shall
not exceed the costs borne by the
payee for the use the specific payment
instrument. However, Member States
may forbid or limit the right of the
payee to request charges taking into
account the need to encourage
competition and promote the use of
efficient payment instruments.
4. In any case, Member States shall
ensure that the payee shall not request
charges for the use of payment
instruments for which interchange fees
are regulated under Regulation (EU)
No [XX/XX/XX/] [OP please insert
number of Regulation once adopted]
and for those payment services to
which Regulation (EU) No 260/2012
applies.

Article 11 Steering rules
1. Any rule in licensing agreements, in scheme
rules applied by payment card schemes and in
agreements entered into between card
acquiring payment services providers and
payees preventing payees from steering
consumers to the use of any payment
instrument preferred by the payee shall be
prohibited. This prohibition shall also cover any
rule prohibiting payees from treating payment
devices of a given scheme more or less
favourably than others.
2. Any rule in licensing agreements, in scheme
rules applied by payment card schemes and in
agreements entered into between card
acquiring payment services providers and
payees preventing payees from informing
payers about interchange fees and merchant
service charges shall be prohibited.
3. Paragraphs 1 and 2 are without prejudice to
the rules on charges, reductions or other
steering mechanisms set out in Article 55 of
the proposal COM (2013)547 and in Article 19
of Directive 2011/83/EU8.

Art. 34b. Nieważne są
postanowienia
umowne
uniemożliwiające
akceptantowi promowanie
określonych
form
płatności,
w
tym
oferowanie zniżki

opłata surcharge

Wyrok TSUE C-616/11 (T-Mobile) 09.04.2014
Stan faktyczny: T-Mobile pobierało dodatkową opłatę w wysokości EUR 3.00 jeżeli abonent nie
wybrał polecenia zapłaty albo płatności kartą kredytową (czyli np. płacił przy pomocy polecenia
przelewu zlecanego na formularzu lub w bankowości elektronicznej)
Rozstrzygnięcie:
Operator telefonii
komórkowej może być
zakwalifikowany jako
„odbiorca”
w rozumieniu art. 4
pkt 8 dyrektywy
2007/64, jeżeli jest
odbiorcą środków
stanowiących
przedmiot transakcji
płatniczej.

Klient tego operatora
telefonii komórkowej
może być zakwalifikowany
jako „płatnik”
w rozumieniu art. 4 pkt 7
owej dyrektywy, jeżeli
składa zlecenie płatnicze
z rachunku płatniczego,
którego jest właścicielem,
lub jeżeli składa zlecenie
płatnicze.

»odbiorca« oznacza osobę fizyczną lub prawną będącą zamierzonym
odbiorcą środków stanowiących przedmiot transakcji płatniczej

Dlatego art. 52 ust. 3
Dyrektywy PSD ma
zastosowanie do
takiej relacji między
odbiorcą a
płatnikiem.
52.3. The payment service provider shall not
prevent the payee from requesting from the payer
a charge or from offering him a reduction for the
use of a given payment instrument. However,
Member States may forbid or limit the right to
request charges taking into account the need to
encourage competition and promote the use of
efficient payment instruments.

opłata surcharge
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