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I.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

§ 1 Pojmy 

(1) BEN se rozumí zkratka pro způsob hrazení poplatků ze 
zahraničního příkazu, kdy veškeré poplatky hradí příjemce 
platby; 

(2) BIC se rozumí osmi nebo jedenácti místní kód Business 
Identification Code, který jednoznačně identifikuje banku v 
mezinárodním platebním styku; 

(3) EHP se rozumí zkratka pro Evropský hospodářský 
prostor. 

(4) IBAN se rozumí mezinárodní formát bankovního 
spojení, který je upraven upravuje "Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady ES č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, 
kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro 
úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 
924/2009"; 

(5) Informačním systémem Společnosti se rozumí BCPay 
dostupný na internetové stránce Společnosti; 

(6) Internetovými stránkami Společnosti se rozumí 
webové stránky Společnosti www.bcpay.me ; 

(7) Klientem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, 
která se Společností uzavřela Rámcovou Smlouvu; 

(8) Obchodním dnem se rozumí pracovní den, tj. den 
mimo víkendy a státem uznané svátky; 

(9) OUR se rozumí zkratka pro způsob hrazení poplatků ze 
zahraničního příkazu, kdy veškeré poplatky hradí zasílatel 
platby; 

(10) Platebním účtem se rozumí účet Klienta, který je mu 
Společností přidělen při registraci a který slouží k provádění 
platebních transakcí; 

(11) Provozní dobou se rozumí doba, po kterou Společnost 
pro Klienta zajišťuje platební transakce a trvá v Obchodní dny 
od 8:00 – 17:00; 

(12) Rámcovou smlouvou se rozumí Smlouva uzavřená 
mezi Klientem a Společností, jejímž předmětem je úprava 
práv a povinností smluvních stran při platebních transakcích 
jednotlivě neurčených; 

(13) Sazebníkem se rozumí aktuální a platný dokument 
s cenami za poskytované služby vydaný Společností. Hovoří-li 
se v těchto VOP o úplatě, je stanovena vždy na základě 
Sazebníku nebo Smlouvy; 

(14) SHA se rozumí zkratka pro způsob hrazení poplatků ze 
zahraničního příkazu, kdy zasílatel hradí pouze poplatky za 
odchozí platbu a příjemce hradí své poplatky; 

(15) Smlouvou se rozumí Rámcová smlouva; 

(16) Společností se rozumí Business Credit s.r.o., IČ: 
28081226, se sídlem Za Mototechnou 1619, Stodůlky, 155 00 

Praha 5, vedená u Městského soudu v Praze v oddíle C vložka 
260867; 

(17) Uživatelským účtem se rozumí účet zřízený Klientovi v 
Informačním systému Společnosti, který slouží k přístupu 
Klienta k Platebnímu účtu a k provádění platebních transakcí; 

(18) VOP se rozumí aktuální a platné Všeobecné obchodní 
podmínky vydané Společností. VOP jsou nedílnou součástí 
každé Rámcové smlouvy jako příloha 1. VOP se vztahují na 
každý jednotlivý vztah vzniknuvší mezi Společností a Klientem 
a upravují práva a povinnosti každého smluvního vztahu mezi 
Společností a Klientem. Podpisem Rámcové smlouvy Klient 
vyjadřuje souhlas s VOP Společnosti. 

II.  REGISTRACE 

(1) Registrace Klienta vznikne v okamžiku uzavření 
Smlouvy. Formulář Smlouvy je trvale zveřejněn na webových 
stránkách Společnosti. 

§ 2 Postup registrace Klienta 

(1) Projeví-li Klient zájem o služby poskytované 
Společností a za tím účelem se rozhodne se Společností 
uzavřít Smlouvu, může: 

a) uzavřít Smlouvu v sídle Společnosti případně na 
jiném vhodném místě, nebo 

b) požádat o zaslání smluvní dokumentace na 
příslušnou poštovní adresu prostřednictvím formuláře 
dostupného na Internetových stránkách Společnosti, 
podepsat Smlouvu a odeslat ji zpět na adresu Společnosti 
(distanční uzavření Smlouvy). 

§ 3 Uzavírání Smlouvy v sídle Společnosti případně na jiném 
vhodném místě 

(1) Smlouvu uzavírá Klient v sídle Společnosti nebo na 
jiném vhodném místě na formuláři předepsaném Společností. 
Klient podepisuje Smlouvu jako první. Smlouva je uzavřena a 
stává se účinnou přijetím jejího návrhu Společností. 

(2) Při uzavírání Smlouvy v sídle Společnosti nebo na jiném 
místě za přítomnosti pracovníka Společnosti oprávněný 
pracovník Společnosti uzavírající s Klientem Smlouvu ověří 
identifikační údaje Klienta uvedené ve Smlouvě. Klient – 
fyzická osoba, prokazuje Společnosti svou totožnost platným 
průkazem totožnosti. Klient – právnická osoba, je povinen 
předložit originál výpisu z veřejného rejstříku nebo obdobný 
doklad vydávaný pro zahraniční osoby, který není starší více 
než 3 měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii. Fyzická 
osoba jednající jménem Klienta – právnické osoby, je povinna 
prokázat své oprávnění k jednání jménem právnické osoby a 
prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti.  

(3) Uzavírá-li Smlouvu jménem Klienta na základě plné 
moci jeho zástupce, je zástupce povinen předložit Společnosti 
plnou moc s úředně ověřeným podpisem Klienta a prokázat 
svou totožnost platným průkazem totožnosti. Plná moc k 
uzavření Smlouvy nesmí být starší více než 3 měsíce. 

http://www.bcpay.me/
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(4) Za účelem identifikace Klienta dle zák. č. 253/2008 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti, v platném znění, může Společnost při uzavírání 
Smlouvy pořídit kopii průkazu totožnosti, včetně vyobrazení 
podoby Klienta nebo osoby jednající v jeho zastoupení, a tuto 
kopii uchovávat ve složce Klienta po celou dobu zpracování 
údajů Klienta. Pracovník uzavírající s Klientem Smlouvu zajistí 
vyhotovení kopie dokladů totožnosti osoby jednající za Klienta 
a zaznamenání souhlasu této osoby s pořízením kopie 
dokladu totožnosti na této kopii. 

(5) Klient je povinen zajistit, aby jeho zástupce udělil 
Společnosti souhlas ke zpracovávání svých osobních údajů ve 
formě vyžadované Společností. 

(6) Pracovník Společnosti uzavírající Smlouvu s Klientem je 
při uzavření Smlouvy povinen zajistit od Klienta informace a 
podklady potřebné pro provedení kontroly Klienta dle zák. č. 
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 
trestné činnosti, v platném znění.  

(7) Společnost může od Klienta požadovat doplnění 
dalších údajů nebo předložení dalších dokladů potřebných k 
uzavření Smlouvy. Pokud Klient vyžádaná data neposkytne, 
Společnost má právo Smlouvu neuzavřít.  

(8) Při uzavření Smlouvy bude Klientovi přiděleno 
identifikační číslo vnitřního účtu Klienta u Společnosti, tj. 
Platební účet, na kterém budou prováděny platebních 
operace Klienta uskutečňované prostřednictvím Společnosti 
(dále jen jako „Platební účet“). Současně Společnost a Klient 
dohodnou okruh osob, které budou mít za Klienta dispoziční 
právo k provádění platebních transakcí. Všechny tyto osoby 
uvedené Klientem jsou povinny dostavit se osobně do sídla 
Společnosti nebo na vybrané pobočky Společnosti a po 
prokázání své totožnosti předložením platného dokladu 
totožnosti vyhotovit podpisový vzor, který budou používat k 
autorizaci příkazu k provedení platební transakce u 
Společnosti. 

§ 4 Distanční uzavření Smlouvy 

(1) Společnost může s Klientem uzavřít Smlouvu také 
distančně - v listinné formě prostřednictvím poštovní zásilky. 

(2) Klient je povinen v takovémto případě uvést veškeré 
údaje požadované Společností a předepsaným způsobem 
podepsat Smlouvu a její přílohy. Uzavření Smlouvy je 
dokončeno poskytnutím veškerých požadovaných informací 
Klientem a provedením ověření totožnosti Klienta. 

(3) Podpis Klienta nebo osoby jednající za Klienta na 
Smlouvě musí být při distančním uzavřením prostřednictvím 
poštovní zásilky ověřen orgánem pověřeným legalizací (notář, 
advokát, obecní úřad, Czechpoint). 

(4) Identifikaci Klienta Společnost provádí bez fyzické 
přítomnosti Klienta, a to tak, že 

a) Klient zašle Společnosti kopie 

1. příslušných částí průkazu totožnosti a 
nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z 

nichž lze zjistit identifikační údaje příslušné fyzické 
osoby, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, 
popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho 
platnosti, 

2. dokladu potvrzujícího existenci účtu 
vedeného na jméno zákazníka u úvěrové instituce 
nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na 
území státu Evropského hospodářského prostoru, 

b)  první platba ze Smlouvy se uskuteční 
prostřednictvím účtu podle písmene a) bodu 2. 

(5) Kopie dokladů poskytovaných Klientem musí být 
pořízeny takovým způsobem, aby příslušné údaje byly čitelné 
a byla zajištěna možnost jejich uchování, a musí obsahovat i 
kopii vyobrazení identifikované fyzické osoby v průkazu 
totožnosti v takové kvalitě, aby umožňovala ověření shody 
podoby. 

§ 5 Uživatelský a Platební účet Klienta 

(1) Při registraci bude Klientovi: 

a) zřízen Uživatelský účet, který slouží k přístupu 
Klienta k provádění platebních transakcí 

b) přiděleno číslo Platební účet, na kterém může 
provádět Platební transakce, 

c) přiděleno identifikační číslo Klienta, pod kterým 
budou prováděny veškeré platební operace Klienta 
uskutečňované prostřednictvím Společnosti. 

(2) Klient k Uživatelskému účtu přistupuje prostřednictvím 
Internetové stránky nebo Mobilní aplikace. 

(3) Klient se při vstupu do Uživatelského účtu přihlašuje 
zadáním loginu a hesla. 

(4) Jako login pro přihlášení Klienta do jeho Uživatelského 
účtu slouží kterýkoli z následujících identifikátorů: 

a) Telefonní číslo Klienta, 

b) Emailová adresa Klienta, 

c) identifikační číslo Klienta, které je Klientovi 
přiděleno při Registraci. 

(5) Heslo pro přihlášení do Uživatelského účtu si zvolí 
Klient při prvním vstupu do Uživatelského účtu. Heslo musí 
současně splňovat minimální požadavky zabezpečení 
stanovené Společností. 

(6) Heslo Klient zadává při každém přihlášení do 
Uživatelského účtu. 

(7) Klient je povinen chránit své přístupové údaje 
k Uživatelskému účtu před zneužitím třetí osobou. V případě 
ztráty hesla je Klient povinen neprodleně kontaktovat 
Společnost se žádostí o blokaci přístupu k Uživatelskému účtu 
nebo provést změnu svého hesla. 

§ 6 Zrušení registrace  
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(1) Zrušení registrace Klienta nastane v okamžiku zániku 
Smlouvy. 

(2) Smlouva zaniká výpovědí. 

(3) Smlouvu lze ze strany Klienta vypovědět kdykoli, a to 
s výpovědní lhůtou jeden (1) měsíc. 

(4) Ze strany Společnosti lze Smlouvu ukončit výpovědí, a 
to s výpovědní lhůtou dva (2) měsíce, pokud: 

a) Klient porušuje své povinnosti ze Smlouvy, 

b) Klient realizuje platební transakce v rozporu se 
zákonem 253/2008 Sb. 

(5) Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí 
být řádně podepsána. Výpovědní lhůta začíná běžet prvního 
dne po doručení výpovědi druhé straně. 

(6) Společnost je povinna výpověď Klientovi doručit 
v listinné podobě a dále prostřednictvím Uživatelského účtu a 
dále e-mailem. 

III.  PLATEBNÍ SLUŽBY 

A. Základní ustanovení 

§ 7 Platební služby 

(1) Společnost poskytuje Klientovi následující platební 
služby: 

a) Provedení převodu peněžních prostředků z 
Platebního účtu, k němuž dává platební příkaz 1. Klient, 
2. příjemce, nebo 3. Klient prostřednictvím příjemce, 
přičemž Společnost neposkytuje převáděné peněžní 
prostředky jako úvěr, 

b) vydávání a správa platebních prostředků a zařízení 
k přijímání platebních prostředků. 

(2) V rámci služby provedení převodu peněžních 
prostředků, bude Společnost pro Klienty zajišťovat: 

a) Převod prostředků na Platební účet Klienta u 
Společnosti (bezhotovostní převod na platební účet 
externí), 

b) Převod prostředků z Platebního účtu Klienta na 
účet u jiného poskytovatele platebních služeb 
(bezhotovostní převod z platebního účtu externí). 

c) Převod prostředků z Platebního účtu Klienta na 
platební účet jiného Klienta u Společnosti (bezhotovostní 
převod interní), 

(3) Společnost bude dále vykonávat činnosti, které přímo 
souvisí s poskytováním platebních služeb: 

a) Bezhotovostní směna devizových prostředků. 

§ 8 Obecná pravidla uložení peněžních prostředků 

(1) Peněžní prostředky, které budou Klientem složeny u 
Společnosti, budou Společností drženy odděleně od vlastních 
peněžních prostředků Společnosti a od peněžních prostředků 

jiných osob s výjimkou ostatních peněžních prostředků, které 
byly Společnosti svěřeny za účelem provedení platební 
transakce. 

(2) Peněžní prostředky složené Klientem budou uloženy 
výlučně na samostatném účtu Společnosti u banky, 
spořitelního a úvěrního družstva, zahraniční banky se sídlem v 
členském státě nebo zahraniční banky se sídlem v jiném než 
členském státě, která podléhá dohledu srovnatelnému s 
dohledem České národní banky (dále jen „účet pro platební 
transakce“).  

(3) Pro poskytování platebních služeb Společnost zřizuje 
účty pro platební transakce, jejichž seznam tvoří přílohu č. 5 
Smlouvy. Tyto účty jsou určeny výlučně pro uložení peněžních 
prostředků Klientů Společnosti a pro provádění jejich 
platebních transakcí. Tyto účty nebudou použity pro uložení a 
správu vlastních prostředků Společnosti a ani nebudou 
použity ani k provádění žádných jiných transakcí než 
poskytování platebních služeb Klientům, jejichž prostředky 
jsou na těchto účtech uloženy. 

(4) Peněžní prostředky složené Klientem u Společnosti 
budou nejpozději po uplynutí pracovního dne následujícího 
po dni, kdy je platební instituce obdržela, uloženy na účtu pro 
platební transakce. 

(5) Peněžní prostředky Klienta je Společnost povinna vést 
na účtu pro platební transakce po celou dobu nakládání 
s peněžními prostředky Klienta. Společnost nesmí peněžní 
prostředky složené Klientem investovat. 

B. Obecná pravidla provádění platebních transakcí 

§ 9 Zadání příkazu k provedení platební transakce 

(1) Klient je oprávněn zadávat příkazy k provedení 
převodu peněžních prostředků osobně nebo elektronicky 
prostřednictvím Uživatelského účtu. 

(2) V případě písemného příkazu k převodu se žádost o 
převod peněžních prostředků podává na předepsaném 
listinném formuláři v sídle Společnosti nebo na určených 
pobočkách Společnosti. Pracovník Společnosti při převzetí 
příkazu k převodu zkontroluje úplnost vyplnění formuláře 
příkazu k převodu a dále ověří totožnost osoby předkládající 
příkaz k převodu dle jejího dokladu totožnosti a podpisového 
vzoru založeného u Společnosti. V případě zjištěných 
nedostatků pracovník neprodleně informuje osobu 
předkládající příkaz k úhradě o těchto nedostatcích a vyzve ji 
k jejich odstranění.  

(3) Při příkazu k převodu zadaném prostřednictvím 
Uživatelského účtu Klient ve svém Uživatelském účtu vyplní a 
zadá elektronický formulář příkazu k převodu. Provedení 
příkazu je dokumentováno elektronicky v informačním 
systému Společnosti. 

§ 10 Obsah příkazu 

(1) Tuzemský příkaz obsahuje: 

a) Identifikační číslo Klienta; 
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b) Číslo Platebního účtu Klienta; 

c) Číslo účtu příjemce vč. kódu banky; 

d) Částku převodu; 

e) Označení měny, ve které se má převod realizovat; 

f) Variabilní symbol; 

g) Specifický symbol; 

h) Účel platby; 

i) Zpráva pro příjemce; 

j) Zpráva pro plátce; 

k) Den splatnosti příkazu; 

l) Datum, místo a podpis Klienta. 

(2) Zahraniční příkaz obsahuje: 

a) Identifikační číslo Klienta; 

b) Číslo Platebního účtu Klienta; 

c) Číslo účtu příjemce ve formátu IBAN; 

d) přesný název a úplnou adresu sídla peněžního 
ústavu Příjemce, BIC (swiftová adresa) nebo národní 
směrový kód peněžního ústavu Příjemce (u převodů 
směrovaných do států EHP je nezbytné uvést BIC 
převádějící instituce příjemce); 

e) Částku převodu; 

f) Označení měny, ve které se má převod realizovat; 

g) Variabilní symbol; 

h) Specifický symbol; 

i) Metodu zpoplatnění – OUR, SHA nebo BEN; 

j) Účel platby; 

k) Zpráva pro příjemce; 

l) Zpráva pro plátce; 

m) Den splatnosti příkazu; 

n) Datum, místo a podpis Klienta. 

§ 11 Přijetí platebního příkazu 

(1) Okamžikem přijetí platebního příkazu je okamžik, kdy 
Společnost obdrží platební příkaz přímo od Klienta nebo z 
podnětu příjemce. 

(2)  Jestliže se Klient, který dává platební příkaz k platební 
transakci, a Společnost dohodnou, že provedení platební 
transakce započne v určitý okamžik, v okamžik, kdy budou 
splněny určité podmínky, nebo na konci určitého období (dále 
jen „odložená splatnost platebního příkazu“), považuje se za 
okamžik přijetí takto určený okamžik. 

(3) Připadne-li okamžik přijetí platebního příkazu na dobu, 
která není provozní dobou Společnosti, platí, že platební 

příkaz byl přijat na začátku následující provozní doby 
Společnosti. 

(4) Platební příkazy, které Společnost obdržela po uplynutí 
okamžiku blízko konce provozní doby, na němž se s Klientem 
dohodla, se považují za přijaté na začátku následující provozní 
doby. 

§ 12 Odmítnutí provést platební příkaz 

(1) Společnost může odmítnout provést platební příkaz 
pouze tehdy, nejsou-li splněny smluvní podmínky pro jeho 
provedení, nebo stanoví-li tak jiný právní předpis. Společnost 
je povinna odmítnout provedení platebního příkazu, stanoví-li 
tak jiný právní předpis. 

Odmítne-li Společnost provést platební příkaz, poskytne nebo 
zpřístupní Klientovi informaci o této skutečnosti dohodnutým 
způsobem při nejbližší příležitosti, nejpozději ve lhůtě podle 
povahy platebního příkazu, které jsou uvedeny v § 20, § 23 a 
§ 27 VOP, a je-li to možné, oznámí mu důvody odmítnutí a 
postup pro nápravu chyb, které byly důvodem odmítnutí. To 
neplatí, pokud by poskytnutí nebo zpřístupnění informací bylo 
v rozporu s jiným právním předpisem nebo pokud se tak 
Společnost a Klient dohodli pro případ použití platebního 
prostředku pro drobné platby, kdy nepřijetí platebního 
příkazu je Klientovi zjevné. 

(2)  Podmínky úplaty za poskytnutí nebo zpřístupnění 
informace uvedené v odstavci 2 jsou upraveny ve smluvní 
dokumentaci. 

§ 13 Odvolání platebního příkazu 

(1) Klient, který dává platební příkaz, jej může odvolat, 
dokud není platební příkaz přijat. 

(2)  Platební příkaz s odloženou splatností nelze odvolat 
poté, co uplynula provozní doba Společnosti bezprostředně 
předcházející dni, v němž je platební příkaz přijat. 

(3)  Platební příkaz, který dává Klient prostřednictvím 
příjemce, nelze odvolat poté, co jej Klient předal příjemci. 

(4)  K dohodě Klienta a Společnosti, podle níž Klient může 
po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 3 odvolat platební 
příkaz, který dává prostřednictvím příjemce, se vyžaduje 
souhlas příjemce. 

(5) Podmínky úplaty za odvolání platebního příkazu, byl-li 
platební příkaz odvolán po uplynutí lhůt uvedených v 
odstavcích 1 až 3, jsou upraveny v Sazebníku. 

(6) Dal-li Klient platební příkaz k několika platebním 
transakcím současně, posuzují se podmínky pro odvolání 
platebního příkazu u každé platební transakce zvlášť. 

§ 14 Provádění srážek z částky platební transakce 

(1) Společnost je povinna převést částku platební 
transakce v plné výši bez jakýchkoliv srážek. Podmínky pro 
odečtení úplaty Společností z převáděné částky před jejím 
připsáním na platební účet Klienta nebo vyplacením jsou 
upraveny ve smluvní dokumentaci. 
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§ 15  Stanovení lhůt pro provádění platebních transakcí 

(1) Připadne-li okamžik přijetí peněžních prostředků od 
Klienta nebo okamžik připsání částky platební transakce pro 
Klienta na účet Společnosti na dobu, která není provozní 
dobou Společnosti, platí, že k přijetí nebo připsání došlo na 
začátku následující provozní doby Společnosti. 

(2) Při připsání peněžních prostředků pro Klienta 
Společnosti na účet Společnosti Společnost připíše částku 
platební transakce na platební účet Klienta neprodleně poté, 
kdy byla připsána na účet Společnosti, nebo jedná-li se o 
platební transakci v měně jiného než členského státu, do 
konce pracovního dne následujícího po dni, kdy byla připsána 
na účet Společnosti. 

§ 16 Den valuty 

(1) Den valuty nastává v případě připsání částky platební 
transakce na Platební účet Klienta nejpozději okamžikem, kdy 
je částka platební transakce připsána na účet Společnosti. 

(2)  Okamžikem připsání částky platební transakce na 
platební účet Klienta musí být částka platební transakce k 
dispozici příjemci. 

§ 17 Dokumentace poskytnutí platebních služeb 

(1) Každá poskytnutá platební služba musí být 
dokumentována prokazatelným způsobem, umožňujícím 
rekonstrukci skutečného poskytnutí této služby. 

(2) Dokumentace o poskytovaných platebních službách se 
ve Společnosti archivuje. 

C. Externí převod na Platební účet 

§ 18 Vymezení služby 

(1) Službou provedení převodu peněžních prostředků 
na Platební účet se rozumí služba, na základě které 
Společnost provádí připsání peněžních prostředků odeslaných 
z pokynu plátce na Platební účet Klienta jako příjemce platby. 

§ 19 Provedení převodu 

(1) Klient je oprávněn využívat svůj Platební účet 
k převodům peněžních prostředků na svůj Platební účet, a to 
převodem na účet Společnosti u banky, který je určen pro 
provádění platebních transakcí Klientů. 

(2) Při převodu peněžních prostředků na Platební účet 
Klienta je převodce povinen uvést tyto platební detaily: 

a) číslo účtu Společnosti a název účtu Společnosti, 

b) variabilní symbol - identifikační číslo Klienta u 
Společnosti 

(3) Po potvrzení připsání peněžních prostředků na účet 
pro platební transakce pracovník Společnosti provede 
v informačním systému Společnosti záznam o provedeném 
převodu na Platební účet Klienta. Informace o připsání 
peněžních prostředků na Platební účet Klienta je Klientovi 
současně zpřístupněna v jeho Uživatelském účtu. 

(4) Převod peněžních prostředků na Platební účet Klienta 
u Společnosti je Společností proveden tak, aby částka platební 
transakce byla připsána na Platební účet Klienta ve lhůtě 
stanovené v § 20. 

§ 20 Lhůta pro provedení platební transakce 

(1) Společnost připíše částku platební transakce na 
Platební účet Klienta jako příjemce neprodleně poté, kdy byla 
připsána na účet pro platební transakce, nebo jedná-li se o 
platební transakci v měně jiného než členského státu, do 
konce pracovního dne následujícího po dni, kdy byla připsána 
na účet Společnosti. 

D. Externí převod z Platebního účtu 

§ 21 Vymezení služby 

(1) Službou provedení převodu peněžních prostředků 
z Platebního účtu se rozumí služba, na základě které 
Společnost provádí převody peněžních prostředků z 
Platebního účtu Klienta, k němuž dává platební příkaz Klient, 
přičemž Společnost neposkytuje Klientovi převáděné peněžní 
prostředky jako úvěr. 

§ 22 Provedení převodu 

(1) Klient je oprávněn zadávat příkazy k provedení 
převodu peněžních prostředků osobně nebo elektronicky 
prostřednictvím Uživatelského účtu. 

(2) Po obdržení příkazu k úhradě, který splňuje stanovené 
náležitosti, jsou v informačním systému Společnosti odepsány 
peněžní prostředky z Platebního účtu Klienta a současně je 
zadán pokyn k provedení převodu peněžních prostředků 
z určeného účtu pro platební transakce dle platebních 
dispozic Klienta.  

Převod peněžních prostředků z Platebního účtu Klienta u 
Společnosti dle jeho příkazu k úhradě je Společností proveden 
tak, aby částka platební transakce byla připsána na účet 
poskytovatele příjemce ve lhůtě stanovené v § 23. 

§ 23 Lhůta pro provedení platební transakce 

(1) Na základě platebního příkazu Klienta na provedení 
převodu peněžních prostředků Společnost zajistí, aby částka 
byla připsána na účet poskytovatele příjemce nejpozději do 
konce následujícího pracovního dne po přijetí platebního 
příkazu. 

(2) Jedná-li se o platební transakci v 

a) měně euro, ke které je dán papírový platební 
příkaz a která nezahrnuje směnu měn, 

b) měně euro, ke které je dán papírový platební 
příkaz a která zahrnuje směnu měn mezi měnou euro a 
měnou členského státu, na jehož území ke směně měn 
dochází, nebo 

c) české měně, která je prováděna výlučně na území 
České republiky a zahrnuje jinou směnu měn než směnu 
mezi českou měnou a měnou euro, 
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může být částka připsána na účet poskytovatele příjemce 
nejpozději do konce 2. pracovního dne po přijetí platebního 
příkazu.  

(3) Jedná-li se o platební transakci v 

a) měně euro, která zahrnuje směnu měn mezi 
měnou euro a jinou měnou než měnou členského státu, 
na jehož území ke směně měn dochází, 

b) české měně, která není prováděna výlučně na 
území České republiky, nebo 

c) měně jiného členského státu s výjimkou měny 
euro, 

může být částka připsána na účet poskytovatele příjemce 
nejpozději do konce 4. pracovního dne po přijetí platebního 
příkazu.  

§ 24 Autorizace příkazu k provedení převodu 

(1) Společnost provádí pouze autorizované platební 
transakce. Příkaz k provedení převodu je autorizován 
Klientem, jestliže jej Klient autorizoval v Uživatelském účtu 
Klienta nebo prostřednictvím telefonické objednávky. 

(1) Za úplnost, věcnou správnost a pravdivost všech údajů 
uvedených na příkazu k převodu je odpovědný Klient. 
Společnost je oprávněna odmítnout provedení platebních 
příkazů, které nejsou vyplněny v souladu s podmínkami 
stanovenými Společností nebo nesplňují jiné podmínky 
stanovené pro jejich provedení. V případě potvrzení závad 
bránících provedení platebního příkazu Společnost informuje 
Klienta o neprovedení příkazu ve lhůtách dle § 23 důvodech 
odmítnutí provedení této platební transakce a případném 
postupu pro nápravu chyb, které byly důvodem odmítnutí. 

E. Interní převod v rámci Společnosti 

§ 25 Vymezení služby 

(1) Službou provedení interního převodu peněžních 
prostředků mezi platebními účty Klientů u Společnosti se 
rozumí služba, na základě které Společnost provádí převody 
peněžních prostředků z Platebního účtu Klienta, k němuž dává 
platební příkaz Klient, příjemce, nebo Klient prostřednictvím 
příjemce, na platební účet jiného Klienta u Společnosti, 
přičemž Společnost neposkytuje Klientovi převáděné peněžní 
prostředky jako úvěr. 

§ 26 Provedení převodu 

(1) Klient je oprávněn zadávat příkazy k provedení 
převodu peněžních prostředků osobně nebo elektronicky 
prostřednictvím Uživatelského účtu. 

(2) Po obdržení příkazu k úhradě, který splňuje stanovené 
náležitosti, jsou v informačním systému Společnosti odepsány 
peněžní prostředky z Platebního účtu Klienta - plátce a 
současně jsou tyto peněžní prostředky připsány na Platební 
účet Klienta – příjemce. Vypořádání převodu peněžních 
prostředků mezi platebními účty Klientů u Společnosti je 
provedeno ve lhůtách stanovených v § 27. 

§ 27 Lhůta pro provedení platební transakce 

(1) Na základě platebního příkazu Klienta na provedení 
převodu peněžních prostředků jinému Klientu Společnosti na 
účet vedený u Společnosti zajistí Společnost, aby částka 
platební transakce byla připsána na účet Klienta - příjemce u 
Společnosti nejpozději  

a) na konci dne, v němž nastal okamžik přijetí 
příkazu, jedná-li se o převod na území České republiky v 
české měně 

b) do konce následujícího pracovního dne po 
okamžiku přijetí platebního příkazu, jedná-li se o jiné 
převody než uvedené o písm. a), 

c) ve lhůtě dohodnuté s Klientem, jde-li o odloženou 
platbu. 

§ 28 Autorizace příkazu k provedení převodu 

(1) Společnost provádí pouze autorizované platební 
transakce. Příkaz k provedení převodu je autorizován 
Klientem, jestliže k ní dal Klient souhlas zadáním přístupových 
údajů Klienta při vstupu do Uživatelského účtu Klienta a 
autorizací jednorázovým SMS kódem ke vstupu do 
Uživatelského účtu a následným podepsáním elektronického 
příkazu k převodu a autorizací podpisu elektronického příkazu 
k převodu jednorázovým SMS kódem. 

(2) Za úplnost, věcnou správnost a pravdivost všech údajů 
uvedených na příkazu k převodu je odpovědný Klient. 
Společnost je oprávněna odmítnout provedení platebních 
příkazů, které nejsou vyplněny v souladu s podmínkami 
stanovenými Společností nebo nesplňují jiné podmínky 
stanovené pro jejich provedení. V případě potvrzení závad 
bránících provedení platebního příkazu Společnost informuje 
Klienta o neprovedení příkazu ve lhůtách dle § 27 důvodech 
odmítnutí provedení této platební transakce a případném 
postupu pro nápravu chyb, které byly důvodem odmítnutí dle 
§ 12. 

G. Měnová konverze 

§ 29 Obchodované měny 

(1) Společnost provádí směnu devizových prostředků mezi 
měnami, které jsou Společností akceptovány k obchodování. 

(2) Měny přijaté k obchodování u Společnosti jsou 
Klientům oznamovány na internetových stránkách 
Společnosti.  

§ 30 Směnné kurzy 

(1) Společnost vyhlašuje na denní bázi směnné kurzy pro 
měny přijaté k obchodování u Společnosti. Směnné kurzy 
Společnost stanovuje průběžně v závislosti na vývoji 
směnného kurzu na měnovém trhu. 

(2) Směnný kurz pro jednotlivé měny Společnost vyhlašuje 
nejméně jedenkrát denně, při zahájení obchodního dne. 
Pokud v průběhu dne dochází ke změnám ve směnném kurzu 
pro jednotlivé měny, provádí Společnost průběžnou úpravu 
směnných kurzů a tyto změny také průběžně uveřejňuje. 
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(3) Směnné kurzy pro příslušný obchodní den a jejich 
změny Společnost uveřejňuje na internetových stránkách 
Společnosti. 

(4) Veškeré směnné kurzy jsou Společností vždy vyjádřeny 
a vyhlášeny ve vztahu k české koruně (CZK).  

(5) V případě zájmu Klienta může Společnost v rámci 
individuálního sjednání směnného kurzu vyjádřit směnný kurz 
i mezi jinými měnami. 

§ 31 Individuální kurz 

(1) Individuální směnný kurz se sjednává pouze na žádost 
Klienta. 

(2) V případě žádosti Klienta o směnu většího objemu 
devizových prostředků může Společnost s Klientem sjednat 
individuální směnný kurz. Možnosti sjednání individuálního 
směnného kurzu jsou Společností stanoveny v závislosti na 
objemu devizových prostředků, které budou předmětem 
směny. Limity pro možnost sjednání individuálního kurzu se 
dle objemu devizových prostředků určených ke směně 
stanovuje ve třech pásmech. 

§ 32 Objednávka směny 

(1) Objednávku směny devizových prostředků provádí 
Klient prostřednictvím svého Uživatelského účtu nebo 
prostřednictvím telefonního hovoru. 

(2) Objednávka směny devizových prostředků je 
Společností přijata pouze pokud obsahuje všechny 
požadované informace a je Klientem autorizována. 

(3) Při přijetí objednávky na směnu devizových prostředků 
Společnost oznámí Klientovi dobu platnosti směnného kurzu 
dle objednávky Klienta. V době platnosti směnného kurzu 
musí Klient převést příslušný objem devizových prostředků 
uvedený v jeho objednávce na Platební účet u Společnosti. 
Nejsou-li ve stanovené době na Platební účet u Společnosti 
připsány devizové prostředky Klienta, objednávka Klienta 
zaniká a Společnost není povinna směnu devizových 
prostředků dle objednaného směnného kurzu provést. 

§ 33 Objednávka na Uživatelském účtu 

(1) Při objednávce směny devizových prostředků zadané 
prostřednictvím Uživatelského účtu Klient vyplní elektronický 
formulář objednávky, který odešle Společnosti 
prostřednictvím informačního systému Společnosti. 
Provedení příkazu je dokumentováno elektronicky 
v informačním systému Společnosti. 

(2) Při zadání objednávky v Uživatelském účtu Klient 
zadává zejména následující údaje: 

a) Měny, mezi kterými dojde k převodu devizových 
prostředků, a to ve formě vstupní měny a výstupní měny 

b) Výši částky vstupní měny, která bude předmětem 
směny devizových prostředků 

c) Číslo účtu pro převod výstupní měny. Klient je 
oprávněn v Uživatelském účtu zadat výchozí účty pro 

převod prostředků ve výstupní měně. Není-li Klientem 
v objednávce uveden jiný účet, jsou v takovémto případě 
směněné peněžní prostředky ve výstupní měně 
převedeny na výchozí účet Klienta určený pro příslušnou 
výstupní měnu. 

§ 34 Telefonní objednávka 

(1) Při objednávce směny devizových prostředků 
prostřednictvím telefonního hovoru Klient zadává objednávku 
na určeném kontaktním telefonním čísle Společnosti. 
Telefonní hovor při zadání objednávky směny devizových 
prostředků je nahráván prostřednictvím záznamového 
zařízení.  

(2) Při objednávce směny devizových prostředků a zadání 
souvisejících platebních příkazů formou telefonního hovoru 
se Klient identifikuje pracovníku Společnosti, který s ním vede 
telefonní hovor prostřednictvím stanovených identifikačních 
údajů. Jako identifikační údaje budou při verifikaci Klienta 
používány následující údaje: 

a) název nebo jméno a příjmení Klienta, 

b) jméno a příjmení zástupce Klienta oprávněného 
jednat jeho jménem, 

c) identifikační číslo Klienta, 

d) sídlo Klienta. 

(3) Pokud se shodují identifikační údaje uvedené Klientem 
při telefonním hovoru s identifikačními údaji Klienta 
evidovanými v informačním systému Společnosti, pokračuje 
pracovník Společnosti k přijetí požadavku Klienta na 
provedení konkrétní transakce. Při zadání objednávky v rámci 
telefonního hovoru Klient zadává zejména následující údaje: 

a) Měny, mezi kterými dojde k převodu devizových 
prostředků, a to ve formě vstupní měny a výstupní měny 

b) Výši částky vstupní měny, která bude předmětem 
směny devizových prostředků 

c) Číslo účtu pro převod výstupní měny. Klient je 
oprávněn v Uživatelském účtu zadat výchozí účty pro 
převod prostředků ve výstupní měně. Není-li Klientem 
v telefonní objednávce uveden jiný účet, jsou 
v takovémto případě směněné peněžní prostředky ve 
výstupní měně převedeny na výchozí účet Klienta určený 
pro příslušnou výstupní měnu. 

(4) Na základě úplného zadání objednávky je pracovníkem 
Společnosti vygenerován Klientovi v informačním systému 
Společnosti jedinečný, jednorázový SMS kód pro ověření 
příslušné transakce a tento SMS kód je Klientovi odeslán na 
Klientem předdefinované telefonní číslo, dle záznamu 
v informačním systému Společnosti. Jakmile Klient obdrží SMS 
kód pro ověření transakce, sdělí tento SMS kód pracovníkovi 
Společnosti. 

(5) Objednávka na směnu devizových prostředků a 
související příkazy k úhradě jsou Klientem autorizovány pouze 
za předpokladu, že se SMS kód sdělený Klientem pracovníkovi 
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Společnosti během nahrávaného telefonního hovoru shoduje 
s SMS kódem zaslaným Klientovi na předdefinované telefonní 
číslo. Není-li potvrzena shoda SMS kódu, není objednávka 
přijata. 

§ 35 Vypořádání směny deviz 

(1) Na základě autorizované objednávky Klienta 
Společnost zaznamená tuto objednávku do informačního 
systému a rezervuje pro Klienta odpovídající částku pro 
směnu devizových prostředků na výstupní měnu. 

(2) Pokud má Klient na svém Platebním účtu peněžní 
prostředky ve výši odpovídající objednávce na směnu deviz, 
pracovník Společnosti při zaevidování objednávky současně 
zadá v informačním systému příkaz k vypořádání směny 
přijatých devizových prostředků ve vstupní měně. 

(3) Pokud Klient sjednává měnový obchod před převodem 
peněžních prostředků na Platební účet, převádí Klient po 
schválení objednávky měnového obchodu na určený účet pro 
platební transakce, který je veden ve vstupní měně, peněžní 
prostředky ve sjednaném objemu pro provedení měnové 
konverze.  

(4) Jakmile je na účet pro platební transakce vedený ve 
vstupní měně připsána platba Klienta určená ke směně 
devizových prostředků, zaznamená pracovník Společnosti 
v informačním systému přijetí peněžních prostředků ve 
vstupní měně na Platební účet Klienta. Jsou-li splněny 
podmínky pro provedení směny devizových prostředků, tj. 

a) Objem prostředků připsaných na platební účet 
odpovídá objednávce; 

b) Platba byla připsána na Platební účet v době 
rezervace objednávky; 

c) V objednávce byly uvedeny všechny povinné údaje 
pro vypořádání směny prostředků. 

(5) Pracovník Společnosti zadá v informačním systému 
příkaz k vypořádání směny přijatých devizových prostředků ve 
vstupní měně. Nejsou-li splněny stanovené podmínky pro 
vypořádání směny devizových prostředků, informační systém 
automaticky zablokuje možnost jejího vypořádání. 

(6) Na základě příkazu k vypořádání směny devizových 
prostředků dojde v informačním systému Společnosti 
k odepsání peněžních prostředků Klienta ve vstupní měně 
z Platebního účtu Klienta a současně dojde na Platebním účtu 
Klienta k připsání odpovídajícího množství platebních 
prostředků ve výstupní měně. Prostředky ve výstupní měně 
budou připsány na Platební účet Klienta v množství 
odpovídajícím sjednanému směnnému kurzu. 

F. Autorizace 

§ 36 Elektronická autorizace 

(1) Autorizace platební transakce prostřednictvím 
Uživatelského účtu Klienta je provedena, jestliže k ní dal 
Klient souhlas zadáním přístupových údajů Klienta při vstupu 
do Uživatelského účtu a autorizací jednorázovým SMS kódem 

ke vstupu do Uživatelského účtu a následným 
podepsáním elektronické objednávky na směnu deviz 
a autorizací podpisu jednorázovým SMS kódem. 

§ 37 Telefonická autorizace 

(1) Autorizace platební transakce zadané prostřednictvím 
telefonního hovoru je provedena, jestliže Klient při 
telefonním hovoru vedeném s pracovníkem Společnosti uvedl 
identifikační a autorizační údaje uložené pro Klienta 
v informačním systému Společnosti. 

(2) Při uzavření Smlouvy jsou s Klientem sjednány 
identifikační a autorizační údaje, které bude Klient používat 
při telefonickém sjednávání platební transakce. 

(3) Pro autorizaci pokynu Klienta bude používána 
autorizace prostřednictvím jedinečného SMS kódu zasílaného 
na předdefinované telefonní číslo. Klient při registraci dále 
sdělí Společnosti kontaktní telefonní číslo pro zasílání 
autorizačních kódů pro verifikaci Klientem telefonicky 
zadaných pokynů. Klient je oprávněn kdykoli změnit určené 
telefonního číslo pro autorizaci platebních příkazů. 

(4) Autorizace veškerých úkonů Klienta při telefonním 
hovoru se provádí prostřednictvím jednorázového, 
dočasného SMS kódu náhodně generovaným informačním 
systémem po zadání požadavku Klienta na provedení 
příslušné operace pověřenému pracovníkovi Společnosti. 
Autorizační kód sestává z náhodně generované skupiny 
alespoň šesti (6) čísel a jeho platnost je omezena dobou 120 
sekund. 

§ 38 Náprava neautorizované platební transakce 

(1) Byla-li provedena neautorizovaná platební transakce, 
Společnost neprodleně, nejpozději však do konce 
následujícího pracovního dne poté, co neautorizovanou 
platební transakci zjistila nebo mu ji Klient oznámil, 

a) uvede platební účet, z něhož byla částka platební 
transakce odepsána, do stavu, v němž by byl, kdyby k 
tomuto odepsání nedošlo, nebo 

b) vrátí částku platební transakce, zaplacenou úplatu 
a ušlé úroky Klientovi, jestliže postup podle písmene a) 
nepřipadá v úvahu. 

(2) Lhůta podle odstavce 1 nezačne běžet, dokud má 
Společnost důvod se domnívat, že Klient jednal podvodně, 
jestliže to spolu s odůvodněním písemně oznámí orgánu 
dohledu. 

(3) Odstavec 1 se nepoužije, jestliže ztrátu z 
neautorizované platební transakce nese Klient. 

§ 39 Ztráta z neautorizované platební transakce  

(1)  Klient nese ztrátu z neautorizované platební 
transakce:  

a) do částky odpovídající 50 EUR, byla-li tato ztráta 
způsobena použitím ztraceného nebo odcizeného 
platebního prostředku nebo zneužitím platebního 
prostředku, nebo 
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b) v plném rozsahu, způsobil-li tuto ztrátu svým 
podvodným jednáním nebo tím, že úmyslně nebo z 
hrubé nedbalosti porušil některou ze svých povinností 
stanovených ve Smlouvě, zejména pokud se týká 
porušení ochrany opatření na ochranu jeho osobních 
bezpečnostních prvků dle § 47. 

(2)  Odstavec 1 písm. a) se nepoužije, jestliže Klient 
nejednal podvodně a 

a)  ztrátu, odcizení nebo zneužití platebního 
prostředku nemohl zjistit před provedením 
neautorizované platební transakce, nebo 

b) ztráta, odcizení nebo zneužití platebního 
prostředku byla způsobena jednáním Společnosti. 

(3)  Odstavec 1 se nepoužije, jestliže Klient nejednal 
podvodně a 

a)  ztráta vznikla poté, co Klient oznámil ztrátu, 
odcizení nebo zneužití platebního prostředku, 

b)  Společnost nezajistila, aby Klientovi byly k 
dispozici vhodné prostředky umožňující kdykoli oznámit 
ztrátu, odcizení, zneužití nebo neoprávněné použití 
platebního prostředku, nebo 

c) Společnost porušila povinnost požadovat silné 
ověření Klienta. 

(4)  Klient nese ztrátu z neautorizované platební transakce 
s elektronickými penězi, jejichž povaha Společnosti 
neumožňuje zabránit jejich jakémukoli užití. 

(5) Společnost nese ztrátu z neautorizované platební 
transakce v případě odst. 2 a 3 tohoto ustanovení. 

§ 40  Náprava nesprávně provedené platební transakce 

(1) Společnost napraví nesprávně provedenou platební 
transakci vůči Klientovi, ledaže Klientovi a tam, kde to připadá 
v úvahu, také poskytovateli příjemce, doloží, že částka 
nesprávně provedené platební transakce byla připsána na 
účet poskytovatele příjemce. V takovém případě napraví 
nesprávně provedenou platební transakci poskytovatel 
příjemce vůči příjemci. 

(2) Odstavec 1 se nepoužije v případě platební transakce, 
k níž dává platební příkaz příjemce nebo Klient 
prostřednictvím příjemce, jestliže poskytovatel příjemce 
nesplnil povinnost předat platební příkaz Společnosti. 
Poskytovatel příjemce příjemci na jeho žádost doloží, zda tuto 
povinnost splnil. 

(3) Je-li Společnost povinna napravit nesprávně 
provedenou platební transakci vůči Klientovi a Klient mu 
oznámí, že netrvá na provedení platební transakce, 
Společnost neprodleně  

a) uvede platební účet, z něhož byla částka platební 
transakce odepsána, do stavu, v němž by byl, kdyby k 
tomuto odepsání nedošlo, nebo 

b) vrátí částku platební transakce, zaplacenou úplatu 
a ušlé úroky Klientovi, jestliže postup podle písmene a) 
nepřipadá v úvahu. 

(4) Postup uvedený v odstavci (3) se uplatní pouze ve 
vztahu k částce nesprávně provedené platební transakce, 
která nebyla na účet poskytovatele příjemce připsána před 
tím, než Klient Společnosti oznámil, že netrvá na provedení 
platební transakce, a to za podmínky, že Společnost toto 
připsání doloží Klientovi a tam, kde to připadá v úvahu, také 
poskytovateli příjemce. 

(5)  Je-li Společnost povinna napravit nesprávně 
provedenou platební transakci vůči Klientovi a Klient ji 
neoznámí, že netrvá na provedení platební transakce, 
Společnost neprodleně zajistí připsání částky nesprávně 
provedené platební transakce na účet poskytovatele příjemce 
a 

a) uvede platební účet Klienta do stavu, v němž by 
byl, kdyby Společnost provedla platební transakci 
správně, nebo 

b) vrátí nesprávně zaplacenou úplatu a ušlé úroky 
Klientovi, jestliže postup podle písmene a) nepřipadá v 
úvahu. 

(6)  Je-li Společnost povinna napravit nesprávně 
provedenou platební transakci vůči příjemci, poskytovatel 
příjemce neprodleně 

a)  uvede platební účet příjemce do stavu, v němž by 
byl, kdyby poskytovatel příjemce provedl platební 
transakci správně, nebo 

b)  dá částku nesprávně provedené platební 
transakce, zaplacenou úplatu a ušlé úroky k dispozici 
příjemci, jestliže postup podle písmene a) nepřipadá v 
úvahu. 

(7)  Požádá-li o to Společnost, která porušil povinnost 
zajistit připsání částky platební transakce na účet 
poskytovatele příjemce ve stanovené lhůtě, poskytovatel 
příjemce uvede platební účet příjemce do stavu, v němž by 
byl, kdyby Společnost zajistil připsání částky platební 
transakce na účet poskytovatele příjemce včas. 

§ 41 Společné ustanovení 

(1) Tvrdí-li Klient, že provedenou platební transakci 
neautorizoval nebo že platební transakce byla provedena 
nesprávně, doloží Společnost Klientovi, že tato platební 
transakce byla ověřena, správně zaznamenána, zaúčtována a 
že nebyla ovlivněna technickou poruchou nebo jinou 
závadou, jinak platí, že je platební transakce neautorizovaná 
nebo nesprávně provedená. 

(2) Práva z neautorizované nebo nesprávně provedené 
platební transakce je Klient povinen uplatnit u Společnosti 
písemně. Písemné oznámení musí být prokazatelně doručeno 
Společnosti.  

(3) Právo vyplývající z neautorizované nebo nesprávně 
provedené platební transakce nevylučuje právo na náhradu 
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škody nebo na vrácení bezdůvodného obohacení. Čeho však 
lze vůči Společnosti dosáhnout uplatněním práva 
vyplývajícího z neautorizované nebo nesprávně provedené 
platební transakce, toho se nelze domáhat z jiného právního 
důvodu. 

§ 42 Lhůta pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené 
platební transakce 

(1) Klient má právo na nápravu neautorizované nebo 
nesprávně provedené platební transakce uplatnit u soudu 
nebo u jiného příslušného orgánu, oznámí-li neautorizovanou 
nebo nesprávně provedenou platební transakci Společnosti 
bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, nejpozději 
však do 13 měsíců ode dne, kdy byla částka platební 
transakce odepsána z Platebního účtu nebo kdy byla Klientem 
jinak dána k dispozici k provedení platební transakce. 

(2) Klient - příjemce může právo na nápravu nesprávně 
provedené platební transakce uplatnit u soudu nebo u jiného 
příslušného orgánu, oznámí-li nesprávně provedenou platební 
transakci Společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se o ní 
dozvěděl, nejpozději však do 13 měsíců ode dne, kdy byla 
částka platební transakce připsána na platební účet příjemce 
nebo kdy byla příjemci jinak dána k dispozici. 

(3)  Poruší-li poskytovatel povinnost uvedenou v § 142, 
143, 146 nebo 147 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, 
lhůty pro oznámení neautorizované nebo nesprávně 
provedené platební transakce neběží, dokud poskytovatel 
tuto povinnost nesplní alespoň dodatečně. 

(4)  Neoznámí-li Klient neautorizovanou nebo nesprávně 
provedenou platební transakci včas a namítne-li Společnost 
opožděné oznámení, soud nebo jiný příslušný orgán právo na 
nápravu neautorizované nebo nesprávně provedené platební 
transakce Klientovi nepřizná. 

G. Vrácení částky platební transakce, k níž dává platební příkaz 
příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce 

(1) Pokud Společnost obdržela souhlas s platební transakcí 
přímo od Klienta a tam, kde to připadá v úvahu, informace o 
přesné částce platební transakce Klientovi Společností nebo 
příjemcem poskytnuta nebo zpřístupněna dohodnutým 
způsobem nejméně 4 týdny před okamžikem přijetí 
platebního příkazu, není povinna vrátit částku platební 
transakce. 

(2) Společnost vrátí částku autorizované platební 
transakce způsobem podle odstavce 3, jestliže 

a) k autorizované platební transakci dal platební 
příkaz příjemce nebo Klient prostřednictvím příjemce, 

b) Klient požádal o vrácení částky autorizované 
platební transakce do 8 týdnů ode dne, kdy byla částka 
platební transakce odepsána z jeho Platebního účtu, 

c) v okamžiku autorizace nebyla stanovena přesná 
částka platební transakce a 

d) částka platební transakce převyšuje částku, kterou 
Klient mohl rozumně očekávat se zřetelem ke všem 

okolnostem; Klient však nemůže namítat neočekávanou 
změnu směnného kurzu, byl-li použit referenční směnný 
kurz dohodnutý mezi Klientem a jeho Společností; Klient 
je povinen poskytnout Společnosti na její žádost 
informace a doklady nasvědčující tomu, že jsou splněny 
podmínky pro vrácení částky platební transakce. 

(3)  Jsou-li splněny podmínky pro vrácení částky 
autorizované platební transakce podle odstavce 2, Společnost 
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ho Klient o vrácení 
požádal, 

a) uvede platební účet, z něhož byla částka platební 
transakce odepsána, do stavu, v němž by byl, kdyby k 
tomuto odepsání nedošlo, nebo 

b) vrátí částku platební transakce, zaplacenou úplatu 
a ušlé úroky Klientovi, jestliže postup podle písmene a) 
nepřipadá v úvahu. 

(4) Klient poskytne Společnosti na jeho žádost informace a 
doklady nasvědčující tomu, že jsou splněny podmínky pro 
vrácení částky platební transakce podle odstavce 1 písm. d). 

(5) Nevrátí-li Společnost částku autorizované platební 
transakce v souladu s odstavcem 3, sdělí plátci do 10 
pracovních dnů ode dne, kdy ho plátce o vrácení požádal, 
důvod odmítnutí spolu s informací o způsobu mimosoudního 
řešení sporů mezi Klientem a Společností a o možnosti Klienta 
informovat orgán dohledu. 

H. Vydávání a správa platebních prostředků a zařízení 

§ 43 Vymezení služby 

(1) Společnost umožňuje Klientům využívání 
Uživatelského účtu k zadávání požadavku na provedení směny 
devizových prostředků a převodům peněžních prostředků 
z jejich platebních účtů u Společnosti a ke zjišťování stavu 
jejich platebního účtu a dalších informací o prováděných 
platebních transakcích na jejich platebních účtech. 

(2) Uživatelský účet je veden v rámci Informačního 
systému Společnosti, kdy Klient za účelem poskytování 
platebních služeb využívá funkcí vzdáleného přístupu 
k Platebnímu účtu. 

§ 44 Zřízení Uživatelského účtu 

(1) Při uzavření Smlouvy je Klientovi vytvořen 
v Informačním systému přístup k Uživatelskému účtu a 
současně jsou Klientovi vygenerovány přístupové údaje pro 
vstup do Uživatelského účtu, tj. login Klienta. Přístupové 
údaje jsou pro každého Klienta jedinečné. Při prvním přístupu 
do Uživatelského účtu je Klient vyzván k zadání přístupového 
hesla. Přístupové heslo je Klient oprávněn měnit neomezeně. 

(2) Klient při registraci dále sdělí kontaktní telefonní číslo 
pro zasílání autorizačních kódů pro on-line přístup do 
Uživatelského účtu a pro verifikaci operací provedených 
Klientem v Uživatelském účtu. Autorizace prostřednictvím 
jedinečného SMS kódu zasílaného na předdefinované 
telefonní číslo se používá pro autorizaci veškerých úkonů 
spojených s provedením platební transakce, které Klient 
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provádí v Uživatelském účtu. Klient je oprávněn kdykoli 
změnit určené telefonního číslo pro autorizaci platebních 
příkazů. 

(3) Autorizace veškerých úkonů Klienta v Uživatelském 
účtu se provádí prostřednictvím jednorázového, dočasného 
SMS kódu náhodně generovaným informačním systémem po 
zadání požadavku Klienta na provedení příslušné operace 
v Uživatelském účtu. Autorizační kód sestává z náhodně 
generované skupiny alespoň šesti (6) čísel a jeho platnost je 
omezena dobou 120 sekund. 

§ 45 Vstup do Uživatelského účtu 

(1) Klient vstupuje do Uživatelského účtu prostřednictvím 
webové aplikace Společnosti, která je přístupná na 
internetových stránkách Společnosti ................. 

(2) Klient se do Uživatelského účtu přihlašuje 
prostřednictvím loginu, který mu byl vygenerován při uzavření 
Smlouvy a individuálního přístupového hesla vytvořeného 
Klientem. Totožnost Klienta vstupujícího do Uživatelského 
účtu je ověřena prostřednictvím jedinečného, jednorázového 
SMS kódu zasílaného na Klientem předdefinované telefonní 
číslo, dle záznamu v informačním systému Společnosti. 
Přihlášení Klienta do Uživatelského účtu je možné pouze za 
předpokladu současné shody všech přístupových údajů. 

(3) Klient je z Uživatelského účtu automaticky odhlášen po 
uplynutí doby 5 min nečinnosti. 

§ 46 Postup autorizace objednávky a příkazů k převodu 

(1) Klient je oprávněn elektronickou objednávku a 
související příkaz k převodu vyplnit pouze v době svého 
aktivního přihlášení v Uživatelském účtu. 

(2) Po vyplnění elektronického formuláře objednávky zadá 
Klient pokyn k podepsání příkazu. Na základě tohoto 
požadavku je Klientovi automaticky v informačním systému 
Společnosti vygenerován jedinečný, jednorázový SMS kód pro 
ověření příslušné transakce a tento SMS kód je Klientovi 
odeslán na Klientem předdefinované telefonní číslo, dle 
záznamu v informačním systému Společnosti. SMS kód je 
Klientovi odeslán neprodleně po podpisu elektronického 
příkazu k úhradě. Jakmile Klient obdrží SMS kód pro ověření 
transakce, zadá tento kód v Uživatelského účtu do 
elektronického formuláře objednávky. 

(3) Objednávka je Klientem autorizována pouze za 
předpokladu, že se SMS kód zadaný Klientem do 
elektronického formuláře v Uživatelském účtu shoduje s SMS 
kódem zaslaným Klientovi na předdefinované telefonní číslo a 
že je zadán v době platnosti tohoto SMS kódu a současně 
v době aktivního přihlášení Klienta v Uživatelském účtu. Není-
li splněna kterákoli podmínka, není příkaz k převodu 
proveden. 

§ 47 Opatření proti zneužití přístupu k Uživatelskému účtu 

(1) Společnost umožňuje Klientům využívání 
Uživatelského účtu k zadávání požadavku na provedení směny 
devizových prostředků a převodům peněžních prostředků z 

jejich platebních účtů u Společnosti a ke zjišťování stavu jejich 
platebního účtu a dalších informací o prováděných platebních 
transakcích na jejich platebních účtech. Klient je povinen 
chránit své přístupové údaje k uživatelskému účtu před 
zneužitím třetí osobou, tzn. Klient je povinen utajovat své 
přístupové údaje před zpřístupněním třetím osobách, je 
zakázáno vytvářet písemné záznamy o vašich přístupových 
údajích /nebo již zaznamenané údaje o přístupovém loginu a 
heslu uchovávat společně na jednom místě.  Své přístupové 
údaje Klient nesmí sdělovat ani přenechávat k využití třetím 
osobám. V případě ztráty hesla ke vstupu do Uživatelského 
účtu je Klient povinen neprodleně kontaktovat Společnost se 
žádostí o blokaci přístupu k Uživatelskému účtu a/nebo 
provést změnu svého přístupového hesla. 

(2) Bude-li mít Společnost podezření, že se k 
Uživatelskému účtu Klienta snaží přihlásit neoprávněně nebo 
podvodně třetí osoba, Společnost zablokuje přístup na 
Uživatelský účet a bude bez zbytečného odkladu o této 
skutečnosti Klienta telefonicky informovat. Jestliže Klient 
autorizuje vstup u pracovníka Společnosti obdobně v § 36 a § 
37, Uživatelský účet bude opět zpřístupněn, avšak Klient je 
povinen změnit heslo pro přihlášení do Uživatelského účtu. 

(3) Za ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované 
použití platebního prostředku, včetně kteréhokoli z 
přístupových údajů, je Klient povinen oznámit Společnosti. 
Ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití 
platebního prostředku lze oznámit osobně, poštou, 
telefonicky nebo elektronickou zprávou na kterékoli z 
kontaktních adres Společnosti. 

(4) Za škodu, která Klientovi vznikne v důsledku ztráty, 
odcizení bezpečnostních prvků nebo v důsledku jejich zneužití 
třetí osobou odpovídá Klient v plném rozsahu. Klient 
odpovídá za všechny operace uskutečněné do zablokování 
přístupu k Uživatelskému účtu. 

I. Výpis z platebního účtu  

§ 48 Obsah výpisu 

(1) Výpisy z Platebního účtu Klienta budou obsahovat 
minimálně tyto náležitosti: 

a) Identifikaci Klienta; 

b) Identifikaci Společnosti; 

c) údaj umožňující Klientovi identifikovat platební 
transakci, a připadá-li to v úvahu, také údaje o příjemci; 

d)  částku platební transakce v měně, v níž byla 
odepsána z Platebního účtu Klienta, nebo v měně 
použité v platebním příkazu; 

e)  údaj o úplatě, kterou je Klient povinen zaplatit 
Společnosti za provedení platební transakce, a skládá-li 
se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto 
položek; 

f)  tam, kde to připadá v úvahu, směnný kurz použitý 
Společností a částku platební transakce po této směně 
měn; a 
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g)  den valuty částky odepsané z Platebního účtu 
Klienta nebo datum přijetí platebního příkazu. 

§ 49 Lhůta pro vydávání Výpisů 

(1) Společnost poskytne Klientovi Výpisy z Platebního účtu 
minimálně 1x měsíčně, a to vždy nejpozději 5 dne 
následujícího po měsíci, za který je Výpis z Platebního účtu 
vystaven. 

IV.  CENA SLUŽEB 

§ 50 Stanovení ceny 

(1) Platební služby budou Klientovi poskytovány za úplatu, 
jejíž výše je stanovena v Sazebníku, případně, která bude s 
Klientem sjednána písemnou formou individuálně. 

§ 51 Placení ceny 

(1) Klient souhlasí, že úplatu je Společnost oprávněna 
odepisovat z Platebního účtu Klienta. 

(2) Pokud na Platebním účtu není dostatečná výše 
finančních prostředků, která pokryje jak provedení Platební 
služby požadované Klientem, tak úhradu poplatků, je 
Společnost oprávněna požadovat, aby Klient výši peněžních 
prostředků na Platebním účtu doplnil. 

§ 52 Přehled o úplatě za poskytnuté služby 

(1) Společnost bezplatně poskytne klientovi vždy do konce 
února přehled o úplatě za poskytnuté služby spojené s 
platebním účtem za předchozí kalendářní rok. Na žádost 
klienta společnost bezplatně poskytne tento přehled v listinné 
podobě. 

(2)  Přehled o úplatě za poskytnuté služby obsahuje 
alespoň 

a) jednotkovou úplatu za poskytnutou službu a počet 
poskytnutí dané služby, 

b) celkovou úplatu za jednotlivé služby, 

c) celkovou úplatu za všechny služby, 

d) údaje o smluvní pokutě a úrocích z prodlení požadovaných 
společností. 

 

V.  OSOBNÍ ÚDAJE 

§ 53 Úvodní informace 

(1) Společnost zpracovává osobní údaje svých Klientů v 
souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů, a na základě souhlasu Klientů nebo 
na základě oprávnění vyplývajícího z příslušných právní 
předpisů. 

(2) Společnost je povinna v souladu se zákonem č. 
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 

trestné činnosti a financování terorismu, zpracovávat osobní 
údaje pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, jak uvádí § 1 zákona č. 
253/2008 Sb. 

(3) Klient není podle žádného obecně závazného právního 
předpisu povinen poskytnout Společnosti své osobní údaje 
ani svůj souhlas s jejich zpracováním. Klient je oprávněn 
poskytnutí svých osobních údajů odmítnout, a proto 
poskytuje-li své osobní údaje Společnosti, činí tak zcela 
dobrovolně. Pokud se však Klient rozhodne své osobní údaje 
nebo souhlas s jejich zpracováním neposkytnout, je 
Společnost povinna v případech stanovených platnými 
právními předpisy uzavření obchodu nebo navázání 
smluvního vztahu s Klientem odmítnout; v ostatních 
případech je Společnost uzavření obchodu nebo navázání 
smluvního vztahu s Klientem oprávněna odmítnout. 

(4) Souhlas se zpracováním osobních údajů a využitím 
rodného čísla je Klientem udělován v souladu se zák. č. 
101/2000 Sb. a zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve 
znění pozdějších předpisů. 

§ 54 Souhlas se zpracováním osobních údajů 

(1) Klient souhlasí s tím, aby Společnost zpracovávala 
veškeré jeho informace a osobní údaje, včetně rodného čísla, 
které sdělil nebo sdělí Společnosti, nebo které byly 
Společností v souvislosti s Registrací nebo žádostí Klienta o 
uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s realizací navazujících 
úkonů oprávněně získány od třetích osob. 

(2) Klient souhlasí, aby jeho osobní údaje a veškeré další 
informace týkající se jeho osoby byly zpracovávány, 
shromažďovány a uchovávány za účelem 

a) Registrace Klienta u Společnosti, 

b) Jednání s Klientem o uzavření Smlouvy, 

c) Identifikace a kontroly Klienta dle pravidel pro 
předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, 

d) vyhodnocení, zda uzavřít s Klientem Smlouvu 

e) plnění práv a povinností vyplývající ze smluvního 
vztahu, 

f) dalšího nabízení obchodu a služeb Klientovi, 

g) ochrany práv a právem chráněných zájmů 
Společnosti. 

(3) Klient souhlasí, aby Společnost při shromažďování 
údajů o jeho osobě pořídila také fotokopii dokladů totožnosti 
Klienta, tj. fotokopii občanského průkazu, řidičského průkazu, 
cestovního dokladu či jiného dokladu totožnosti, a to za 
účelem ověření totožnosti Klienta a správnosti identifikačních 
údajů Klienta. Fotokopie dokladu totožnosti Klienta bude 
Společností uchovávána společně s ostatními údaji Klienta po 
celou dobu zpracovávání osobních údajů Klienta. V souvislosti 
s pořízením fotokopie dokladu totožnosti Klienta Klient 
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souhlasí, aby Společnost pro účely identifikace zpracovávala 
také vyobrazení jeho podoby obsažené na dokladu totožnosti. 

(4) Klient souhlasí, aby Společnost při telefonické 
komunikaci zaznamenávala a uchovávala údaje o jeho osobě. 
V souvislosti s pořízením zvukového záznamu telefonního 
hovoru Klienta Klient souhlasí, aby Společnost zpracovávala 
záznamy hlasu Klienta a jeho zvukové projevy obsažené 
v záznamu telefonního hovoru. Klient souhlasí, aby jeho hlas, 
zvukové projevy, osobní údaje a veškeré další informace 
týkající se jeho osoby, které sdělí v průběhu nahrávané 
komunikace se Společností, byly Společností zpracovávány, 
shromažďovány a uchovávány za účelem 

a) zaznamenání projevů vůle Klienta významných pro 
smluvní vztah, které budou činěny prostřednictvím 
telefonního hovoru, 

b) řešení stížností Klienta na postup Společnosti, 

c) zvyšování kvality poskytovaných služeb 
vyhodnocováním způsobu komunikace mezi Společností 
a Klientem při řešení požadavků Klienta, 

d) ochrany práv a právem chráněných zájmů 
Společnosti. 

(5) Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých 
za podmínek a pro účely stanovené v tomto souhlasu Klient 
uděluje na dobu 10 let od poskytnutí tohoto souhlasu. V 
případě, že mezi Klientem a Společností bude Smlouva, 
uděluje Klient tento souhlas na dobu trvání smluvního vztahu 
založeného uzavřenou Smlouvou a na dobu dalších 10 let . 

§ 55 Způsob zpracování osobních údajů 

(1) Osobní údaje Klienta budou zabezpečeně uchovány v 
elektronické nebo listinné podobě. Klient souhlasí, aby 
Společnost zpracovávala jeho osobní údaje manuálně či 
automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické 
podobě. Klient bere na vědomí a souhlasí, že jeho 
identifikační údaje budou vedeny v informačním systému 
Společnosti Společně s veškerými údaji a informacemi o jeho 
osobě, bonitě a dalších majetkových poměrech, které 
Společnost získá od Klienta či třetích osob. 

(2) Klient bere na vědomí, že při jednání o uzavření 
Smlouvy se Společností mohou veškeré nebo některé činnosti 
předcházející uzavření Smlouvy pro Společnost zajišťovat třetí 
osoby jako obchodní zástupci Společnosti.  

(3) Klient souhlasí, aby Společnost za účelem shromáždění 
osobních údajů Klienta a jejich dalšího zpracování, zejména za 
účelem vyhodnocení důvěryhodnosti Klienta předala osobní 
údaje Klienta třetím osobám, které pro Společnost zajišťují 
činnosti při uzavírání Smluv nebo při vyhodnocování rizik 
obchodů s jednotlivými Klienty. 

(4) Klient souhlasí se zasíláním komerčních a 
nekomerčních sdělení, reklamních materiálů, různých novinek 
a informací na Klientem uvedené číslo mobilního telefonu a 
na uvedenou e-mailovou adresu, a nemá proti němu námitek. 
Klient potvrzuje, že nemá námitky ani vůči způsobu jejich 

odesílání, ani ohledně možného obsahu. Klient je informován, 
že má právo odmítnout obdržení těchto informací v rozsahu, 
který neodporuje naplnění Smlouvy. 

§ 56 Předání osobních údajů 

(1) Klient souhlasí, aby Společnost poskytovala jeho 
osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů (včetně rodného 
čísla) a údajů sloužících k posouzení důvěryhodnosti Klienta 
osobám propojeným se Společností za účelem prověřování 
rizik obchodů, které Klient uzavřel s osobami propojenými se 
Společností nebo o jejichž uzavření s kteroukoliv osobou 
propojenou se Společností vede Klient jednání. 

(2) Klient dále souhlasí s tím, aby Společnost poskytovala 
jeho osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů (včetně 
rodného čísla) a údajů o průběhu obchodního jednání o 
uzavření Smlouvy osobám propojeným se Společností za 
účelem marketingové nabídky výrobků a služeb Klientovi 
těmito osobami. 

(3) Klient souhlasí, aby osoby propojené se Společností 
údaje, které o Klientovi získají od Společnosti, dále 
zpracovávaly, shromažďovaly a uchovávaly v předaném 
rozsahu ke stejným účelům jako Společnost, včetně nabízení 
vlastních výrobků a služeb Klientovi. 

§ 57 Práva Klienta 

(1) Klient má právo požádat Společnost o poskytnutí 
informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude 
bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude 
vždy sdělení o 

a) účelu zpracování osobních údajů, 

b) osobních údajích, případně kategoriích osobních 
údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně 
veškerých dostupných informací o jejich zdroji, 

c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti 
s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě 
tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž 
obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Klienta, 

d) příjemci, případně kategoriích příjemců. 

(2) Za poskytnutí informace je Společnost oprávněna 
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady 
nezbytné na poskytnutí informace. 

(3) Klient, který zjistí nebo se domnívá, že Společnost jako 
správce nebo jiná osoba, která pro Společnost zpracovává 
osobní údaje, provádí zpracování jeho osobních údajů, které 
je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 
Klienta nebo v rozporu se zákonem, může požádat o 
vysvětlení nebo požadovat, aby Společnost nebo zpracovatel 
odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost Klienta 
shledána oprávněnou, Společnost neprodleně odstraní 
závadný stav. Pokud Společnost nebo příslušný zpracovatel 
žádosti nevyhoví, může se Klient obrátit na Úřad pro ochranu 
osobních údajů; právo Klienta obrátit se na Úřad pro ochranu 
osobních údajů přímo tím není dotčeno. 



Všeobecné obchodní podmínky Společnosti Business Credit s.r.o. k rámcové smlouvě č.  
 

14/14 

VI.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

§ 58 Řešení sporů 

(1) Klient má právo na mimosoudní řešení 
spotřebitelského sporu ze Smlouvy, přičemž subjektem 
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu je v 
oblasti finančních služeb Finanční arbitr ČR v rozsahu 
působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím 
finančního arbitra. Řízení před finančním arbitrem se zahajuje 
na návrh. Návrh lze podat na formuláři vydaném finančním 
arbitrem. Klient dále oprávněn podat stížnost České národní 
bance, jakožto orgánu dohledu nad činností Společnosti. 

§ 59 Změna Smluvní dokumentace 

(1) Společnost je oprávněna jednostranně měnit 
Rámcovou smlouvu a tyto VOP a Sazebník (dále jen „Smluvní 
dokumentace“). Změnu Smluvní dokumentace provádí 
Společnost vydáním jejich nového úplného znění. 

(2) V případě, že se Společnost rozhodne změnit závazky 
z e Smluvní dokumentace, bude změna provedena tak, že 
Společnost zašle návrh změny nejméně dva (2) měsíce přede 
dnem, kdy mají nabýt změny závazku z této Smluvní 
dokumentace účinnosti, a to e-mailem a zároveň jej zašle do 
pošty na Uživatelském účtu Klienta. 

(3) Platí, že Klient změnu Smluvní dokumentace přijal, 
když: 

a) Společnost navrhla změnu závazku ze Smluvní 
dokumentace nejpozději dva (2) měsíce přede dnem, kdy 
má změna nabýt účinnosti, 

b) Klient návrh na změnu závazku ze Smluvní 
dokumentace přede dnem, kdy má změna nabýt 
účinnosti, neodmítl, 

c) Společnost v návrhu na změnu závazku ze Smluvní 
dokumentace Klienta o tomto důsledku informovala a 

d) Společnost v návrhu na změnu závazku ze Smluvní 
dokumentace informovala Klienta o jeho právu 
vypovědět závazek ze Smluvní dokumentace podle 
odstavce 3 tohoto článku. 

(4) Klient má právo změnu závazku ze Smluvní 
dokumentace odmítnout, a to tak, že může závazek ze 
Smlouvy přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, 
bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět. 

(5) Za podstatnou změnu Smluvní dokumentace se 
nepovažují změny, kterými nedojde ke zhoršení právního 
postavení Klienta, oprava zjevných písařských chyb nebo 
změny vyplývající ze změny platných právních předpisů. 

§ 60 Společná ustanovení 

(1) Klient se zavazuje písemně informovat Společnost o 
všech podstatných změnách týkajících se subjektu Klienta, a 
to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy se o nich sám dozví. 
Podstatnými změnami se rozumí zejména náležitosti uváděné 
v občanském průkazu, změny v bankovním spojení, apod. 

(2) Veškerá oznámení, korespondence nebo dokumenty 
předávané či zasílané podle Smlouvy mohou být předávány 
osobně oproti písemnému potvrzení o přijetí, zasílány 
elektronickou poštou na emailovou adresu druhé smluvní 
strany či zasílány doporučenou poštou na adresu bydliště 
nebo sídla, či na takovou adresu, kterou oznámila kterákoli ze 
Smluvních stran druhé Smluvní straně písemně nejpozději 10 
(deset) dní před odesláním zásilky. 

(3) Písemnost odeslaná elektronickou poštou na 
emailovou adresu druhé Smluvní strany se považuje za 
doručenou okamžikem, kdy je odesílající Smluvní straně 
doručeno systémové potvrzení o doručení emailu na 
emailovou adresu druhé Smluvní strany. 

(4) Pro doručování elektronické pošty Klientovi se vždy 
uplatní e-mailová adresa Klienta. 

(5) Nepodařilo-li se písemnost, která je doručována 
prostřednictvím držitele poštovní licence, doručit druhé 
Smluvní straně dříve, má se písemnost za doručenou pátým 
(5) dnem od podání zásilky k přepravě držitelem poštovní 
licence. 

(6) Klient odpovídá za včasné informování Společnosti o 
jakékoli změně jeho adresy, resp. adresy pro doručování 
pošty. 

(7) Při použití komunikačních prostředků smluvními 
stranami v průběhu doby platnosti Smlouvy není Společnost 
odpovědná za jakoukoliv ztrátu, která byla působena 
selháním pošty, faxu, elektronických nebo jiných 
komunikačních prostředků a technických zařízení, které 
zabezpečují příslušné služby Společnosti, včetně, ale nikoli 
výhradně, selhání komunikačních prostředků, Internetové 
stránky, systémů výměny elektronických dat a platebních 
systémů (včetně elektronického bankovnictví). 

§ 61 Závěrečná ustanovení 

(1) Klient potvrzuje, že je s těmito VOP plně srozuměn a že 
si je přečetl, což potvrzuje níže svým podpisem. 

 
V ............................. dne ......................................... 
 
Za Společnost Za Klienta 
  

 


