
Podmienky používania služby BitPanther Kredit 

 

 

1. Úvodné ustanovenia  
  

1.1 Obchodná spoločnosť BitPanther s.r.o., IČO: 46049045, sídlom Röntgenova 
28, PSČ 851 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským 

súdom v Bratislave I, oddiel Sro, vložka č. 70963/B, (ďalej len „BitPanther“) 
týmto stanovuje podmienky poskytovania špeciálnych elektronických peňaženiek 
(ďalej len „BitPanther Kredit“) na odber služieb ponúkaných spoločnosťou 

BitPanther na jej prevádzkovanej webovej stránke 
https://shop.bitpanther.com/sk/credit/deposit, ktorých odsúhlasením pri prvom 

využití služby BitPanther Kredit sa registrovaný zákazník spoločnosti BitPanther 
(ďalej len „zákazník“) zaväzuje tieto podmienky dodržiavať.    

  

 

2. Základne podmienky poskytovania služby BITPANTHER 
KREDIT 
  

Zákazník 

 
2.1 Zákazník je povinný pred využitím Kreditu plne overiť svoje užívateľské konto 

a uistiť sa, že má riadne vyplnenú registráciu na BitPantherom prevádzkovanej 
webovej stránke, kde uviedol pravdivo svoje meno a priezvisko, adresu, kontaktný 
email a telefónne číslo. Proces overenia vyžaduje odoslanie čísla občianskeho 

preukazu alebo pasu, fotografiu s dokladom totožnosti a potvrdenie trvalej adresy 

zákazníka (napr. bankový výpis). 
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2.2 Služba BitPanther Kredit je dostupná iba pre plne overených užívateľov. 

Zákazníkom umožňuje zakúpiť kryptomeny na spoločnosťou prevádzkovanej 
webovej stránke, pričom zákazník si sám stanoví hodnotu kreditu vždy v eurách.  
 

2.3 BitPanther Kredit môže zákazník nakupovať a využívať podľa svojho uváženia 
a určenia na BitPantherom prevádzkovanej webovej stránke za kryptomeny 

ponúkané BitPantherom podľa príslušných všeobecných obchodných podmienok 
BitPanthera. 
 

2.4 BitPanther Kredit je možné hradiť prostredníctvom bezhotovostných platieb 
podporovaných BitPantherom. Platba musí byť odoslaná z osobného bankového 

účtu užívateľa. BitPanther neprijíma platby kreditu odoslané z podnikateľského 



účtu alebo z bankového účtu tretej strany. Platby odoslané z bankového účtu tretej 

strany alebo z podnikateľského bankového účtu budú automaticky vrátené na 
pôvodný účet.  

 
2.5 Zákazník neuhrádza žiadne manipulačné poplatky spojené s využívaním služby 
BitPanther Kredit, to sa netýka transakčných poplatkov za nabitie BitPanther 

Kreditu v prospech tretích strán vykonávajúcich bezhotovostnú platbu podľa ich 
aktuálnych cenníkov. 

 
2.6 BitPanther poskytuje prehľad o BitPanther Kredite v rámci registrácie 
zákazníka na www.bitpanther.com Prípadné reklamácie je zákazník povinný 

vykonať bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí akékoľvek nezrovnalosti, a 
predloží príslušné dôkazné materiály. 

 
2.7 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy na nákup kryptomien zo strany 
obchodníka, pri ktorom bol využitý BitPanther Kredit, BitPanther vráti príslušnú 

časť kúpnej ceny kryptomeny vo forme nového BitPanther Kreditu. 
 

2.8 V prípade, že zákazník odstúpi od služby BitPanther Kredit, BitPanther mu 
poukáže výšku BitPanther Kreditu na jeho bankový účet, príp. platobnú kartu, 

ktorú využil pri kúpe služby BitPanther Kredit. 
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2.9 BitPanther vystaví faktúru na BitPanther Kredit bez zbytočného odkladu od 
vykonania nákupu kryptomeny prostredníctvom BitPanther Kredit, pričom na 
faktúre budú použité údaje zákazníka podľa jeho registrácie na 

www.bitpanther.com.  

 

2.10 BitPanther sa zaväzuje zabezpečovať čo najlepší štandard služby BitPanther 
Kredit, ale vyhradzuje si právo vo výnimočných prípadoch využitie BitPanther 

Kreditu obmedziť, či v prípadoch vyššej moci. 
 
2.11 BitPanther nenesie zodpovednosť za neautorizované využitie BitPanther 

Kreditu v prípadoch, kedy k takémuto využitiu dôjde z dôvodu nedostatočného 
zabezpečenia prístupových údajov zákazníkom a kedy k takejto situácii nedôjde v 

príčinnej súvislosti s konaním spoločnosti BitPanther. 

 

3. Záverečné ustanovenia 
  

3.1 Zákazník nie je oprávnený postúpiť práva a/alebo previesť povinnosti týkajúce 
sa BitPanther Kreditu na ďalšiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

spoločnosti BitPanther. 
 

3.2 V prípade, že bude existovať podozrenie na zneužitie služby BitPanther Kredit, 
vyhradzuje si BitPanther právo pozastaviť využívanie tejto služby do tej doby, kým 
také podozrenie bude vyvrátené. 

 
3.3 Pravidlá poskytovania tejto služby sa riadia, ak nie je uvedené inak, 



občianskym zákonníkom v platnom a účinnom znení. Ochrana osobných údajov je 

zabezpečená v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
Informačná povinnosť spoločnosti vypracovaná v zmysle zákona o ochrane 

osobných údajov je uvedená na webovej stránke spoločnosti BitPanther. 
 
3.4 BitPanther si vyhradzuje právo na zmenu podmienok BitPanther Kredit, avšak 

je povinná o takejto zmene informovať zákazníkov dopredu, najmenej pätnásť (15) 
kalendárnych dní pred nadobudnutím ich účinnosti. V prípade, že by došlo v 

súvislosti s týmito zmenami k podstatnému obmedzeniu práv zákazníka, je 
zákazník oprávnený najneskôr deň pred dňom nadobudnutia účinnosti zmien od 
využívania BitPanther Kreditu odstúpiť a požadovať jeho vrátenie. 

 

 

Tieto podmienky sú platné od 5.3. 2018.  


