ŠKONDRA s.r.o.

Rámcová smlouva

Rámcová smlouva
(dále jen „Smlouva“) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:
ŠKONDRA s.r.o., IČ 26244594
se sídlem Prostějov - Krasice, Zahradní 352/13A, PSČ 796 04,
provozovna Vyškov, Masarykovo nám. 42, PSČ 682 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39796
(dále jen „ŠKONDRA s.r.o.“)
a
Jméno a příjmení/firma:
RČ/IČ:
Bydliště/sídlo:
Zápis:
Zastoupena:
Telefonické heslo:
(dále jen „klient“)
I.
Předmět smlouvy
Společnost ŠKONDRA s.r.o. se zavazuje provádět pro klienta platební příkazy, včetně bezhotovostních obchodů s cizí měnou
(dále jen „obchod“), dle pokynů klienta a za dále sjednaných podmínek a klient se zavazuje za to zaplatit dle Ceníku.
ŠKONDRA s.r.o. prohlašuje, že je držitelem registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu č.j. 2013/6210/570
vydané Českou národní bankou.
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II.
Práva a povinnosti smluvních stran
Smluvní strany se zavazují poskytnout si maximální možnou součinnost ke splnění povinností dle této Smlouvy.
ŠKONDRA s.r.o. se zavazuje poskytovat platební služby s odbornou péčí a v souladu se zájmy klienta.
ŠKONDRA s.r.o. informuje klienta, dle § 80 odst.1 zák. č 284/2009 Sb. o jeho právu na možnost získat, v případě podání
žádosti informace a smluvní podmínky Smlouvy podle § 88 téhož zákona.
Klient prohlašuje, že i) není politicky exponovanou osobou, ii) je majitelem peněžních prostředků, které budou použity k
poskytnutí služby, iii) peněžní prostředky nepocházejí z trestné činnosti a financování terorizmu a byly nabyty v souladu s
právními předpisy, iv) poskytování služeb nebude využito k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu.
III.
Komunikace smluvních stran
Komunikace ŠKONDRA s.r.o. s klientem při sjednávání obchodu probíhá telefonicky nebo elektronicky, vždy však s
písemnou konfirmací obchodu. Společnost ŠKONDRA s.r.o. komunikuje s klientem prostřednictvím oprávněných osob
určených klientem.
Smluvní strany jsou povinny vzájemně si bez zbytečného odkladu oznámit veškeré změny, které mohou mít vliv na plnění
povinností dle této smlouvy, například změny kontaktních údajů, změnu jména (obchodní firmy), bydliště (sídla), změnu
osob oprávněných jednat za klienta, změnu osob oprávněných uzavírat obchody dle této Smlouvy ap.
Klient podpisem Smlouvy dává ŠKONDRA s.r.o. souhlas se záznamem telefonických hovorů mezi pověřenými zástupci
společnosti ŠKONDRA s.r.o. a klientem a jeho následnou archivací. Klient dále výslovně souhlasí s tím, že takto pořízené
záznamy (dále jen „komunikace“) mohou být v případě sporu použity jako důkazní prostředek a ŠKONDRA s.r.o. se
zároveň zavazuje, že nepoužije tyto záznamy k jiným účelům. Klient nemá nárok na poskytnutí záznamů pořízené
komunikace.
V případě jakéhokoliv rozporu mezi komunikací, konfirmací obchodu a Smlouvou má přednost konfirmace obchodu před
komunikací obchodu a Smlouvou.
IV.
Společná a závěrečná ustanovení
Smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, splněním všech zákonných povinností na
straně Klienta a jeho zaevidováním do informačního obchodního systému ŠKONDRA s.r.o. Smlouva je sepsána ve dvou
vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou; smluvními stranami je ujednáno, že na základě účinnosti této Smlouvy lze
provádět postupně více jednotlivých platebních transakcí. Smlouvu, která je uzavřena na dobu neurčitou, lze ukončit
dohodou smluvních stran nebo výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez uvedení důvodu. Klient může kdykoliv tuto
Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc. ŠKONDRA s.r.o. může Smlouvu kdykoliv vypovědět s výpovědní
lhůtou 2 měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi. Povinnost smluvních stran k
ochraně utajovaných údajů a informací dle této smlouvy zavazuje smluvní strany na dobu neurčitou.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky SKONDRA s.r.o. (dále jen „VOP“) a Ceník. Klient
podpisem Smlouvy prohlašuje, že VOP a Ceník při podpisu Smlouvy obdržel a že se s nimi seznámil. Smlouva a jednotlivé
obchody, uzavřené na jejím základě, představují jediný smluvní vztah. Nesplnění jakéhokoli závazku v souvislosti
s jakýmkoliv uzavřeným obchodem, uzavřeným na základě této Smlouvy, znamená porušení závazků podle Smlouvy.
Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými všemi smluvními stranami.
Jakékoli ujednání o smluvní pokutě obsažená v této Smlouvě nemají vliv na právo poškozené strany požadovat v plné výši
náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, pro které byla smluvní pokuta sjednána.
Účastníci této Smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle
a že jsou plně způsobilí k právním úkonům, na důkaz čehož níže připojují své vlastnoruční podpisy.
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Rámcová smlouva

V.
Seznam osob oprávněných uzavírat obchody jménem klienta*
jméno a příjmení:
RČ:

Jsem politicky exponovaná osoba:

ano

ne

ano

ne

místo narození:
pohlaví:

muž

žena

statní občanství:

trvalý pobyt:
tel:

email:

číslo průkazu totožnosti:

platnost průkazu totožnosti:

podpisový vzor

jméno a příjmení:
RČ:

Jsem politicky exponovaná osoba:

místo narození:
pohlaví:

muž

žena

státní občanství:

trvalý pobyt:
tel:

email:

číslo průkazu totožnosti:

platnost průkazu totožnosti:

podpisový vzor

* Osoby výše uvedené jsou oprávněné uzavírat obchody jménem Klienta a na jeho účet přijímat služby a podepisovat pokyny a platební
příkazy. Takové osoby však nejsou oprávněny měnit, doplňovat či rušit Smlouvu, pokud k tomu nejsou oprávněny na základě zvláštní plné moci
udělené Klientem.

Identifikační údaje statutárního zástupce oprávněného podepsat Smlouvu**:
jméno a příjmení:
RČ:

Jsem politicky exponovaná osoba:

ano

ne

místo narození:
pohlaví:

muž

žena

státní občanství:

trvalý pobyt:
tel:

email:

číslo průkazu totožnosti:

platnost průkazu totožnosti:

podpisový vzor

** Tento bod se nevyplňuje v případě, kdy je osoba podepisující Smlouvu shodná s osobou oprávněnou uzavírat ochody jménem klienta.

X

Souhlasím s tím, aby společnost ŠKONDRA s.r.o. zasílala svá obchodní sdělení, týkající se nabízených služeb v souladu se zákonem č.
480/2004 Sb. v platném znění na elektronickou adresu nebo mobilní číslo, které uvádím.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně.
Ověřil:

..……..………………………………………
podpis ověřující osoby za ŠKONDRA s.r.o.
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VI.
Bankovní spojení klienta

název banky

měna

číslo účtu

kód banky

č. účtu
___

IBAN:

___
___
___
___

, dne …………………….. 201_

V

V

______________________________________

______________________________________

ŠKONDRA s.r.o.
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, dne ………………….. 201_

podpis (a razítko) klienta
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