RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

obchodní společnost FAS finance company s. r. o.
se sídlem Bulharská 996/20, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČ: 055 31 047
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka
265237
zastoupena Pavlem Martynov, jednatelem
kontaktní e-mail:
(dále jen „Poskytovatel platebních služeb“)

a
obchodní společnost
se sídlem
IČ:
zapsaná
zastoupena

, jednatelem

kontaktní e-mail:
(dále jen „Klient“)

tuto

RÁMCOVOU SMLOUVU O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

dle ustanovení § 127 a násl. zákona č. 370/2017 o platebním styku (dále jen „zákon o
platebním styku“)

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.

Poskytovatel platebních služeb je oprávněn poskytovat platební služby na
základě osvědčení o registraci č. j.: 2017/061698/CNB/570 vydaného Českou
národní bankou (dále jen „Povolení“).

1.2.

Klient má zájem na zřízení platebního účtu a následném provádění platebních
transakcí prostřednictvím Poskytovatele platebních služeb.

1.3.

Tato smlouva upravuje práva a povinnosti Klienta a Poskytovatele platebních
služeb v souvislosti s poskytováním platebních transakcí, a to dle ustanovení
§ 3 odst. 1 písm. c) zákona o platebním styku.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.

Poskytovatel platebních služeb se zavazuje zřídit pro Klienta platební účet a
provádět pro Klienta platební transakce za podmínek stanovených touto
smlouvou, obecně závaznými předpisy a obchodními podmínkami, které jsou
přílohou této smlouvy o poskytování platebních služeb a současně jsou
dostupné na webových stránkách Poskytovatele platebních služeb:
www.fasfinance.com (dále jen „Obchodní podmínky“).

3. ODMĚNA
3.1.

Klient se zavazuje Poskytovateli platebních služeb hradit za provedení
platebních transakcí odměnu za podmínek a způsobem stanoveným touto
smlouvou, Obchodními podmínkami a dále sazebníkem platným v den
poskytnutí služby, přičemž sazebník je vždy zveřejněn na webových
stránkách Poskytovatele platebních služeb na adrese www.fasfinance.com
(dále jen „Sazebník“).

3.2. Smluvní strany se dohodly, že některé části odměny budou stanoveny
namísto v Sazebníku v příloze k této smlouvě. V případě rozporů mezi složkou
odměny stanovenou v Sazebníku a přílohou této smlouvy je rozhodující
příloha této smlouvy.
3.3. Odměna za provedení platební transakce je splatná vždy k okamžiku
provedení platební transakce (tj. k okamžiku odeslání nebo přijetí finančních
prostředků z nebo na účet Klienta) a bude vždy hrazena z účtu Klienta.
Odměna za ostatní poskytnuté služby bude vždy hrazena stržením částky
z účtu Klienta vedeného u Poskytovatele platebních služeb, a to posledního
dne v měsíci, za který odměna náleží, a to v souladu s Obchodními
podmínkami.
4. PROHLÁŠENÍ STRAN
4.1.

Klient prohlašuje, že:
4.1.1. je oprávněn uzavřít tuto smlouvu a plnit své povinnosti vyplývající z této
smlouvy, obecných právních předpisů a Obchodních podmínek,
4.1.2. uzavření této smlouvy ani realizace závazků vyplývajících z této
smlouvy, obecných právních předpisů a Obchodních podmínek není
porušením jakékoli jeho smluvní ani zákonné povinnosti,
4.1.3. uzavření této smlouvy není v rozporu s jakýmkoli požadavkem,
rozhodnutím nebo předběžným opatřením soudu, správního orgánu či

rozhodce, jímž je vázán,
4.1.4. uzavření této smlouvy není porušením žádných majetkových práv
třetích osob,
4.1.5. není v úpadku nebo v hrozícím úpadku ve smyslu ustanovení § 3 zákona
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, a
nebylo proti němu, jakožto dlužníkovi, zahájeno insolvenční řízení, ve
kterém by mohl být prohlášen jeho úpadek, a zahájení takového řízení
ani nehrozí,
4.1.6. ke dni uzavření této smlouvy nebylo proti němu zahájeno exekuční
řízení, řízení o výkonu rozhodnutí, čí řízení daňové exekuce, a zahájení
takového řízení ani nehrozí,
4.1.7. se nedopustil jakéhokoli jednání nebo opomenutí, které by mohlo vést
k neplatnosti této smlouvy, nebo které by mohlo realizaci závazků z této
smlouvy ohrozit či zpochybnit,
4.1.8. nemá informace o žádných okolnostech, které by mohly zmařit realizaci
závazků z této smlouvy
4.1.9. a současně se zavazuje, že Poskytovateli platebních služeb bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ohlásí veškeré
změny údajů sdělených Poskytovateli platebních služeb dle ustanovení
4.1. této smlouvy, údajů uvedených v záhlaví této smlouvy a jakýchkoli
dalších údajů, které by mohly mít vliv na poskytování platebních služeb.
4.2. Dále Klient prohlašuje, že:
4.2.1. se před uzavřením této smlouvy detailně seznámil s Obchodními
podmínkami a těmto plně porozuměl;
4.2.2. byl před uzavřením této smlouvy s dostatečným předstihem řádně
seznámen s veškerými informacemi, které musí být poskytnuty
Poskytovatelem platebních služeb, zejména tedy informacemi
uvedenými v ustanoveních § 134-139 zákona o platebním styku, těmto
plně porozuměl a ze strany Poskytovatele platebních služeb mu k těmto
ustanovením byl poskytnut požadovaný výklad.
5. KOMUNIKACE
5.1.

Komunikace mezi Klientem a Poskytovatelem platebních služeb bude
probíhat zejména elektronickou formou, a to prostřednictvím elektronické
pošty na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy a dále prostřednictvím
internetového bankovnictví Poskytovatele platebních služeb. Klient se rovněž
může na Poskytovatele platebních služeb obrátit prostřednictvím online
formuláře dostupného na internetových stránkách, korespondenčně (v
listinné podobě), osobně na jeho provozovně či telefonicky na infolince

uvedené na adrese www.fasfinance.com.
6. SOUHLASY KLIENTA SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH
ÚDAJŮ
6.1.

Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen
„GDPR“). Klient podpisem této smlouvy současně potvrzuje, že od
Poskytovatele platebních služeb před podpisem této smlouvy obdržel
informace o právech a povinnostech v oblasti zpracování osobních údajů pro
zákazníky, jejichž kopie je současně přílohou této smlouvy.

6.2. Klient bere na vědomí, že při poskytování platebních služeb bude docházet
ke zpracování zejména těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
bydliště, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa
elektronické pošty, telefonní číslo, kontaktní email a číslo a druh průkazu
totožnosti (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
7. VÝPOVĚĎ SMLOUVY
7.1.

Poskytovatel platebních služeb je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, s tím že
smluvní vztah zanikne uplynutím výpovědní doby v délce 2 měsíců, a to ode
dne doručení výpovědi Klientovi. Po zániku smluvního vztahu budou
disponibilní finanční prostředky vyplaceny na účet prokazatelně určený
Klientem (osobně, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo
písemně s úředně ověřeným podpisem), a to nejpozději do 30 dnů ode dne
uplynutí výpovědní doby.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1.

Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy
nebo v souvislosti s ní, se řídí českým právem, a to zejména zákonem o
platebním styku, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a dále Obchodními podmínkami.

8.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
8.3. Poskytovatel platebních služeb je oprávněn navrhnout Klientovi změnu
rámcové smlouvy (tzn. včetně Obchodních podmínek, příp. dalších smluv, na
základě kterých jsou Klientovi poskytovány související platební služby,
Sazebníku a jakýchkoli dalších ujednání, která jsou součástí této smlouvy), a
to alespoň 2 měsíce přede dnem zamýšlené účinnosti takové změny. Změna
se může týkat rámcové smlouvy jako celku nebo kterékoli její části. V případě,
že Klient s takovými změnami nesouhlasí, je oprávněn tuto smlouvu
vypovědět s účinností k datu bezprostředně předcházejícímu datu účinnosti

navrhovaných změn.
8.4. Poskytovatel platebních služeb a Klient si odchylně od předchozího odstavce
sjednávají, že Poskytovatel platebních služeb je oprávněn v případě změny,
která nemá pro Klienta negativní vliv na jednotlivé parametry a cenové
podmínky poskytované platební služby, provést s okamžitou účinností
jednostrannou změnu rámcové smlouvy nebo její části.
Takovou změnou může být zejména:
8.4.1. úprava provedená výhradně ve prospěch Klienta,
8.4.2. úprava způsobená doplněním nové služby, která nemá vliv na stávající
poplatky,
8.4.3. změna názvu služby, která nemá vliv na práva a povinnosti smluvních
stran,
8.4.4. úprava vyvolaná zvýšením bezpečnosti platebních služeb nebo
technologickým rozvojem,
8.4.5. úprava údajů informační povahy (např. adresa sídla Poskytovatele
platebních služeb).
8.5. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce účastníků
této smlouvy.
8.6. Vztahuje-li se případný důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této
smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo
obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze
oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
8.7. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této
smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran ohledně
předmětu smlouvy. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou
smluvních stran s tím, že změna méně přísnou formou se vylučuje.
8.8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž po jednom (1)
obdrží každý z účastníků této smlouvy.

Podpisy:
V Praze dne

V Praze dne

________________

__________________

Pavel Martynov

