Lista towarów i usług, które nie mogą być przedmiotem transakcji wykonywanych za
pomocą bramki płatniczej paynow:
1. Przedmioty zawierające treści pornograficzne, szczególnie treści z udziałem osób w
wieku poniżej 15 lat, treści związane z użyciem przemocy lub udziałem zwierząt;
2. Przedmioty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic
narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na
bezwyznaniowość;
3. Materiały zawierające treści, które naruszają dobra osobiste osób trzecich;
4. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne Produkty, które naruszają prawa autorskie/
własność intelektualną;
5. Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu,
zdrowiu lub środowisku;
6. Alkohol bez okazania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
7. Tytoń bez okazania oświadczenia o dopuszczalności sprzedaży na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej;
8. Substancje psychotropowe, produkty CBD 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 a także sprzęt i technologia umożliwiająca hodowlę, produkcję,
handel itp.
9. Leki i specyfiki quasi-medyczne, które nie są prowadzone przez legalnie działające
apteki internetowe i nie posiadają zezwolenia Głównego Inspektoratu
Farmaceutycznego na prowadzenie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych;
10. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je
wydano oraz pojazdy bez dokumentów, tablice rejestracyjne;
11. Karty płatnicze prepaid (tzw. karty przedpłacone);
12. Zarejestrowane karty SIM, wszelkiego rodzaju kody, hasła, tokeny, klucze lub konta;
13. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace
tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
14. Materiały wybuchowe i środki pirotechniczne;
15. Organy ludzkie i zwierzęce;
16. Żywe lub martwe okazy zwierząt;
17. 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
18. Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy
prawa lub dobre obyczaje, w tym:
a. Zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy,
b. Umożliwiające pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy,
c. Służące do 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,

d. 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;
19. Instrukcje oraz adresy stron internetowych (link) i serwerów FTP, w szczególności
zawierających informacje umożliwiające lub ułatwiające:
a. Tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych:
b. Naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest
zabronione:
c. Naruszenie obowiązujących przepisów prawa:
d. Danych osobowych lub list adresów e-mail.
20. 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;
21. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności,
jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe
oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub
lokowania środków pieniężnych;
22. 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;
23. Mp3 (z wyjątkiem kiedy sprzedający jest wyłącznym autorem publikacji lub jej
wydawcą) erotyka, hazard;
24. Obsługa pieniądza elektronicznego, w szczególności kryptowaluty oraz usługi i
produkty z nimi związane;
25. Usługi on-line zawierające treści pornograficzne, np. chat room, kamery wideo, filmy
VOD;
26. Crowdfunding z wyłączeniem organizacji pożytku publicznego
27. Inne niezgodne z przepisami prawa.

