Smlouva o platebních službách

číslo smlouvy:
(dále jen „Rámcová smlouva“) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„Občanský zákoník“), a zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito
smluvními stranami:
SAB Finance a. s.
se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 24717444,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16383
zastoupená Milošem Knedlhansem, na základě plné moci
(dále jen „SABF“)
a
název (PO)

IČO

se sídlem
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
oddíl:
zastoupená
funkce

vložka:
RČ

(dále jen „Klient“)
I.
Předmět Rámcové smlouvy
1.1 Předmětem této Rámcové smlouvy je stanovení podmínek, za kterých dojde k uskutečnění Obchodu mezi SABF a Klientem a vymezení
práv a povinností smluvních stran, které jim budou plynout z uzavření této Rámcové smlouvy.
1.2 SABF se zavazuje provádět pro Klienta Obchody spočívající v bezhotovostním převodu peněžních prostředků s cizí měnou a Platebních
transakcí (Úhrady a Inkasa; oboje zejména s Měnovou konverzí) podle jeho pokynů a za dále sjednaných podmínek. SABF prohlašuje, že
ho k této činnosti opravňuje Povolení ČNB č.j.: 2011/4463/570 a č.j.: 2012/10922/570.
1.3 Podrobnou úpravu podmínek smluvního vztahu založeného touto smlouvou, práv a povinností smluvních stran a podmínek a způsobu
sjednávání jednotlivých Obchodů mezi Smluvními stranami obsahují Všeobecné obchodní podmínky (VOP); tyto VOP tvoří nedílnou
součást této Rámcové smlouvy jako její příloha č. 1. Pojmy zde zvláště nedefinované mají význam, jaký tyto mají ve VOP. Hovoří-li tato
Rámcová smlouva o Rámcové smlouvě, rozumí se tím tato Rámcová smlouva vč. jejích příloh a VOP.
II.
Práva a povinnosti smluvních stran
2.1 SABF se zavazuje provést pro Klienta Obchod spočívající v (i) bezhotovostním převodu peněžních prostředků s cizí měnou, (ii) úhradu
nebo (iii) inkaso podle jeho pokynů a za předem dohodnutých podmínek; Klient se zavazuje po sjednání Obchodu převést peněžní
prostředky, které budou určeny k úhradě Obchodu, na účet dohodnutý v rámci sjednání podmínek Obchodu k vypořádání Obchodu.
2.2 Obchod může být sjednán (i) telefonicky s pořizováním nahrávek telefonních hovorů, (ii) písemně, (iii) telefonicky s Konfirmací nebo
(iv) jiným způsobem uvedeným v Rámcové smlouvě nebo VOP. Obchod je považován za závazný pro obě Smluvní strany v okamžiku,
kdy jsou způsobem uvedeným ve smlouvě dohodnuty podmínky Obchodu, tj. sjednány podmínky Obchodu minimálně s obsahem
vyžadovaným pro Platební příkaz dle jednotlivého typu Obchodu, kdy takový požadovaný minimální obsah je uveden ve VOP; tento
okamžik se liší podle toho, jakým způsobem je Obchod sjednán.
2.3 Dochází-li v rámci sjednání Obchodu ke směně peněžních prostředků, tj. Měnové konverzi, musí si Klient se SABF odsouhlasit minimálně
následující informace: množství peněžních prostředků určených ke směně, výchozí a konečnou měnu, směnný kurz, datum vypořádání,
platební instrukci (Úhradu/ Inkaso/ bezhotovostní převod peněžních prostředků s/bez Měnové konverze), cenu služby a případné
poplatky. Detailní pravidla pro sjednávání Obchodu upravují VOP.
2.4 Klient odpovídá za správnost a úplnost všech údajů uvedených v telefonickém hovoru, emailech, faxech a jiných sděleních učiněných
vůči SABF v souvislosti s Rámcovou smlouvou a v rámci sjednání podmínek Obchodu.
2.5 O sjednání podmínek Obchodu SABF vyhotovuje Konfirmaci, kterou následně zašle Klientovi e-mailem nebo faxem.
2.6 Smluvními stranami je ujednáno, že s peněžními prostředky složenými Klientem podle této Rámcové smlouvy není SABF oprávněn
nakládat jinak než způsobem vedoucím k realizaci Obchodu a nelze těchto peněžních prostředků jednostranně užít k jakémukoliv jinému
účelu.
2.7 V případě neprovedení Obchodu z jakéhokoli důvodu je SABF povinen informovat o této skutečnosti Klienta a vypořádat s Klientem již
vzniklé pohledávky a závazky z tohoto neuskutečněného Obchodu. Jestliže nedojde z jakéhokoliv důvodu na straně SABF k vypořádání
Obchodu a Klient již zaslal peněžní prostředky na účet SABF, je SABF povinen maximálně do 2 pracovních dnů peněžní prostředky vrátit
zpět na účet Klienta, pokud nebylo dohodnuto jinak.
2.8 V návaznosti na příslušná ustanovení Rámcové smlouvy se náklady vzniklé SABF v souvislosti s neuskutečněním Obchodu z důvodů, které
nejsou na straně SABF, zejména z důvodu, že Klient nesloží peněžní prostředky ve výši sjednané pro uskutečnění Obchodu, stanoví
paušálně částkou 1 % z částky určené k Obchodu a tato pohledávka SABF je splatná dnem, kdy mělo dojít k uskutečnění sjednaného
Obchodu a lze ji ze strany SABF jednostranně započítat oproti jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Klienta za SABF; tím není dotčeno
právo SABF požadovat náhradu škody.
2.9 Smluvní strany prohlašují, že jsou schopné dostát všem finančním a jiným závazkům vyplývajícím pro ně z Rámcové smlouvy a že jsou
jim známa rizika při provádění Obchodů, zejména rizika spojená s Obchody s cizí měnou, a toto riziko akceptují, aniž by se tím zbavovaly
své povinnosti postupovat při realizaci svých smluvních povinností s plnou odbornou péčí v souladu s touto Rámcovou smlouvou,
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, s nimiž jsou plně seznámeny.
2.10 Klient prohlašuje, že není Americkou osobou. Ukáže-li se toto prohlášení Klienta jako nepravdivé, bude to považováno za podstatné
porušení Rámcové smlouvy, v důsledku čehož je SABF oprávněn od Rámcové smlouvy odstoupit. V případě, že Klient je nebo se stane
Americkou osobou, sdělí toto neprodleně v písemné formě SABF.
III.
Komunikace smluvních stran
3.1 Komunikace SABF s Klientem probíhá telefonicky, osobně nebo elektronicky s tím, že při sjednávání podmínek Obchodu musejí být
dodrženy způsoby popsané v čl. 2.2. (dále jen „Komunikace“). Přesné požadavky na způsob sjednávání Obchodu stanoví VOP. SABF
komunikuje s Klientem prostřednictvím osob určených Klientem a oprávněných uzavírat Obchody jeho jménem či za něj. Smluvní strany
jsou povinny vzájemně si bez zbytečného odkladu oznámit veškeré změny, které mohou mít vliv na plnění povinností dle této Rámcové
smlouvy, například změny kontaktních údajů, změnu jména (Obchodní firmy), bydliště (sídla), změnu osob oprávněných zastupovat
smluvní stranu, změnu osob oprávněných uzavírat Obchody dle této smlouvy atp.
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3.2 V případě jakéhokoliv rozporu mezi Komunikací, Konfirmací a touto Rámcovou smlouvou má přednost Komunikace před Konfirmací a
touto Rámcovou smlouvou.
IV.
Společná a závěrečná ustanovení
4.1 Telefonické sjednávání obchodů je možné v Provozní době SABF.
4.2 Tato Rámcová smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž
každé má platnost originálu a každá Smluvní strana obdrží po jednom. Účinností této Rámcové smlouvy zanikají předchozí rámcové
smlouvy o poskytování platebních služeb uzavřené mezi SABF a Klientem vč. jejich dodatků; Rámcová smlouva tyto původní rámcové
smlouvy plně nahrazuje.
4.3 Tato Rámcová smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Smluvními stranami je ujednáno, že po dobu účinnosti této Rámcové smlouvy lze
provádět postupně více Obchodů. Tuto Rámcovou smlouvu lze ukončit dohodou Smluvních stran nebo výpovědí kterékoli ze Smluvních
stran bez uvedení důvodu. V případě, kdy Klient zašle SABF písemnou výpověď, činí výpovědní lhůta 1 měsíc a počíná běžet dnem
následujícím po obdržení písemné výpovědi ze strany Klienta. Jestliže v den skončení běhu výpovědní lhůty nejsou vypořádány všechny
Obchody, Smluvní strany jsou povinny veškeré Obchody na základě této Rámcové smlouvy učiněné před uplynutím výpovědní lhůty
vypořádat bez zbytečného odkladu po ukončení platnosti této Rámcové smlouvy a poskytnout k tomu druhé Smluvní straně potřebnou
součinnost. V případě, kdy je Rámcová smlouva písemně vypovězena ze strany SABF, činí výpovědní lhůta 2 měsíce a počíná běžet dnem
následujícím po doručení písemné výpovědi Klientovi. Povinnost Smluvních stran k ochraně bankovního a Obchodního tajemství a
informací dle této Rámcové smlouvy zavazuje Smluvní strany i po zániku této Rámcové smlouvy, a to bez časového omezení.
4.4 Veškeré přílohy, telefonická komunikace a doklady jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy. Jednotlivé Obchody uzavřené na základě
Rámcové smlouvy představují jediný smluvní vztah. Nesplnění jakéhokoli závazku v souvislosti s kterýmkoliv sjednaným Obchodem,
uzavřeným na základě této Rámcové smlouvy, znamená porušení závazků podle Rámcové smlouvy jako celku.
4.5 Tato Rámcová smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými Smluvními stranami. Rozšíření
platebních či jiných služeb poskytovaných Klientovi ze strany SABF je možné na základě dodatků, jejichž předmětem bude aktivace těchto
služeb. VOP a Ceník služeb lze měnit způsobem popsaným ve VOP. Klient Rámcovou smlouvu uzavírá a následná komunikace mezi SABF
a Klientem probíhá v českém jazyce či v jiném jazyce akceptovatelném ze strany SABF. Na žádost Klienta může SABF poskytnout doslovný
překlad Rámcové smlouvy. V případě nesrovnalostí mezi jazykovými verzemi Rámcové smlouvy je závazné české znění Rámcové smlouvy.
4.6 Stane-li se či ukáže-li se kterékoli z ustanovení této Rámcové smlouvy být neplatným, neúčinným, či zdánlivým, tato neplatnost,
neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení této Rámcové smlouvy. Smluvní strany nahradí takové
neplatné, neúčinné, popř. zdánlivé ustanovení Rámcové smlouvy platným a účinným ustanovením, které bude svým ekonomickým
dopadem co nejbližší (v maximální možné míře přípustné platnými právními předpisy) ustanovení, které má být nahrazeno, a původnímu
úmyslu Smluvních stran, a to ve lhůtě 10 dnů od obdržení kteroukoli Smluvní stranou příslušné výzvy druhé Smluvní strany.
4.7 Otázky neupravené výslovně touto Rámcovou smlouvou, zejména pak proces sjednávání, provádění a vypořádání Obchodů se řídí VOP a
příslušnými právními předpisy. V případě, že některé ujednání v této Rámcové smlouvě bude odchylné od ujednání ve VOP, má přednost
úprava příslušné otázky obsažená v této Rámcové smlouvě.
4.8 Klient podpisem Rámcové smlouvy potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, jakož i s obsahem aktuálně platného znění VOP a se zněním
Ceníku služeb, které jsou připojeny v příloze této Rámcové smlouvy, obsahu porozuměl a souhlasí s ním.
4.9 Klient prohlašuje, že při jednání o uzavření této Rámcové smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti
k posouzení možnosti uzavřít tuto Rámcovou smlouvu a další případné související smlouvy dle § 1728 Občanského zákoníku a že
neočekává ani nepožaduje od SABF žádné další informace v této věci.
4.10 Klient může návrh Rámcové smlouvy přijmout pouze ve znění navrhovaném SABF s vyloučením možného přijetí návrhu této Rámcové
smlouvy s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.
4.11 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory z této Rámcové smlouvy či s Rámcovou smlouvou související budou rozhodovány před
věcně a místně příslušným soudem podle sídla SABF platného v době zahájení předmětného soudního řízení.
4.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že Rámcová smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují
své vlastnoruční podpisy.
V.
Ostatní
5.1 Nedílnou součástí této Rámcové smlouvy jsou následující přílohy:
• Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky
• Příloha č. 2 A Identifikace osob určených Klientem a oprávněných uzavírat Obchody jménem Klienta
• Příloha č. 2 B 1-X Identifikace osob určených Klientem a oprávněných uzavírat Obchody jménem Klienta – Uživatelé (vyplní se, bude-li
Klientem určen více jak jeden Uživatel)
• Příloha č. 3 Bankovní spojení Klienta
• Příloha č. 4 Identifikace členů statutárního orgánu a skutečného majitele Klienta – u právnických osob
• Příloha č. 5 Ceník služeb
• Příloha č. 6 Výpis z obchodního rejstříku Klienta
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Příloha č. 2 A Identifikační údaje osob určených Klientem a oprávněných uzavírat Obchody jménem Klienta

Osoby určené Klientem a oprávněné uzavírat Obchody jeho jménem - Uživatelé
Kontaktní adresa Klienta

PSČ:

Tel.:

1. Jméno a Příjmení:
RČ (není-li, datum narození):
Státní občanství:

Místo narození:

Fax:

E-mail:

Pohlaví:
M
Číslo průkazu totožnosti:

Tel:

Vzor podpisu:

Platnost průkazu totožnosti do:

Ověřena shoda podoby s průkazem
totožnosti

Kým byl průkaz totožnosti vydán:

Politicky exponovaná osoba:
ANO
NE

E-mail:

Trvalým pobytem:

Identifikační údaje osoby podepisující Rámcovou smlouvu1
Osoba podepisující Rámcovou smlouvu – identifikační údaje
1. Jméno a Příjmení:

Pohlaví:

Kým byl průkaz totožnosti vydán:
Politicky exponovaná osoba:
ANO
NE

M
RČ (není-li, datum narození):

Místo narození:

Číslo průkazu totožnosti/druh PT:

Státní občanství:

Trvalým pobytem:

Platnost průkazu totožnosti do:

2. Jméno a Příjmení:

Pohlaví:

Kým byl průkaz totožnosti vydán:

Ověřena shoda podoby
s průkazem totožnosti

Politicky exponovaná osoba:
ANO
NE

M
RČ (není-li, datum narození):

Místo narození:

Číslo průkazu totožnosti/druh PT:

Státní občanství:

Trvalým pobytem:

Platnost průkazu totožnosti do:

3. Jméno a Příjmení:

Pohlaví:

Kým byl průkaz totožnosti vydán:

Ověřena shoda podoby
s průkazem totožnosti

Politicky exponovaná osoba:
ANO
NE

M
RČ (není-li, datum narození):

Místo narození:

Číslo průkazu totožnosti/druh PT:

Státní občanství:

Trvalým pobytem:

Platnost průkazu totožnosti do:

Ověřena shoda podoby
s průkazem totožnosti

Údaje o Klientovi, osobách podepisujících Rámcovou smlouvu, osobách určených Klientem a oprávněných uzavírat Obchody jeho jménem
(dále jen „osoby“) dle výpisu z obchodního rejstříku a osobami předložených průkazů totožnosti za SABF ověřil:

……………………………………………..…………………………………………………………………

Jméno, příjmení, datum a podpis ověřující osoby za SABF

1 Tento

bod se nevyplňuje v případě, kdy je osoba podepisující Rámcovou smlouvu shodná s osobou oprávněnou uzavírat ochody jménem Klienta.

Příloha č. 2 B

1 Identifikační

údaje osob určených Klientem a oprávněných uzavírat Obchody jménem Klienta – Uživatelé

Osoby určené Klientem a oprávněné uzavírat Obchody jeho jménem - Uživatelé
Klient

IČO

Jméno a Příjmení:

Pohlaví:

Tel:

RČ (není-li, datum narození):

Číslo průkazu totožnosti:

E-mail:

Platnost průkazu totožnosti do:

Ověřena shoda podoby s průkazem
totožnosti

Kým byl průkaz totožnosti vydán:

Politicky exponovaná osoba:
ANO
NE

Státní občanství:

Místo narození:

Vzor podpisu:

Trvalým pobytem:

Údaje o osobě určené Klientem a oprávněné uzavírat Obchody jeho jménem - Uživateli dle předloženého průkazu totožnosti za SABF ověřil:
……………………………………………..…………………………………………………………………

Jméno, příjmení, datum a podpis ověřující osoby za SABF

1 Pro

každého dalšího Uživatele bude uzavřena samostatná příloha č. 2 B, kdy jednotlivé přílohy č. 2 B budou vzestupně očíslovány.

Příloha č. 3

Bankovní spojení Klienta
Bankovní spojení Klienta

Název banky

Měna

Číslo účtu

Kód banky

Příloha č. 4
Identifikace členů statutárního orgánu1 a skutečného majitele
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A1) Identifikační údaje statutárních orgánů Klienta nepodepisujících Rámcovou smlouvu
statutární orgán, členové

Datum
narození

Trvalý pobyt

Politicky
exponovaná
osoba2

PEO od do

A2) Je-li statutárním orgánem jiná PO, zaznamenají se i její identifikační údaje
Název

IČO

statutární orgán,
členové

Datum
narození

Trvalý pobyt

Politicky
exponovaná
osoba2

PEO od do

Sídlo

B1) Identifikační údaje skutečného majitele3
Jméno příjmení

Datum
narození

Trvalý pobyt

Země
původu

Politicky
exponovaná
osoba2

PEO od do

Není

B2) Jestliže je skutečným majitelem jiná PO, zaznamenají se i její identifikační údaje a údaje skutečného vlastníka – konkrétní fyzické
osoby
Název

IČO

statutární orgán,
členové

Datum
narození

Trvalý pobyt

Politicky
exponovaná
osoba2

PEO od do

Sídlo

Jméno příjmení

Datum
narození

Trvalý pobyt

Země
původu

Politicky
exponovaná
osoba2

PEO od do

Tím, že neexistuje žádná fyzická osoba, která by překročila limity pro určení skutečného majitele, považuje se za skutečného
majitele člen statutárního orgánu Klienta4, zástupce právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena
statutárního orgánu Klienta.
Jméno příjmení

Datum
narození

Trvalý pobyt

Země
původu

Politicky
exponovaná
osoba2

PEO od do

Klient svým podpisem prohlašuje, že jsou údaje o statutárních orgánech Klienta a skutečném majiteli správné.
…………………………………………………………..………………………………………

podpis Klienta
1

Vyplňuje se pouze u právnických osob, kdy není kompletní identifikace provedena již v rámci Přílohy č. 2.
Politicky exponovanou osobou (dále jen „PEO“) - viz definice ve VOP
Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním
uspořádání bez právní osobnosti. Při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je
a) u obchodní korporace fyzická osoba, 1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu
větší než 25 %, 2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1, 3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo 4. která je
členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,
b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností
fyzická osoba, 1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv, 2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo 3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické
osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,
c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení 1. zakladatele, 2.
svěřenského správce, 3. obmyšleného, 4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a 5.
osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.
4
Vyplňuje se pouze v případě, kdy není provedena identifikace statutárního orgánu Klienta již v rámci Přílohy č. 2 a Přílohy č. 4 A1), A2).
2
3

Příloha č. 5

Ceník služeb

