Smlouva o akceptaci plateb platební bránou
Smlouva č.12345/1
Dále jen „Smlouva“ uzavřená dle ust. § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany
Provozovatel:
ComGate Payments, a.s.
sídlem Prague Marina Office Center, Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praha,
vedena v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B., vložka 17614,
Smlouvu podepisuje zplnomocněná Martina Petříčková (Head of Customer Service).
IČ: 27924505
DIČ: CZ27924505
a
Klient:
Obchodní firma / název:František Obchodník s.r.o.
sídlem Gočárova 1111, 500 00 Hradec Králové
vedená v obchodním rejstříku či jiné evidenci vedené soudem v Hradci Králové oddíl Cvložka č. 1111,
zastoupená František Obchodník
IČ:
11223344
DIČ:
CZ11223344
Plátce DPH
Ano
/ Ne
Ve věci služeb platební brány za společnost jedná František Obchodník
Telefon:
+420 771 771 771
E-mail:
frantisekobchodnik@frantisekobchodnik.cz

I.

Předmět Smlouvy

1. Provozovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Klientovi služby:
Bankovní tlačítka

Online platba kartou

POS terminál

v rozsahu a za podmínek specifikovaných v přílohách k této smlouvě. Další požadované služby budou
poskytovány na základě dodatku k této Smlouvě.
2. Provozovatel se zavazuje převádět finanční prostředky vybrané prostřednictvím služeb definovaných v bodu I.1
této Smlouvy, na účet Klienta ve frekvenci definované v Příloze č. 2 Sazebníku odměn a poplatků k této
Smlouvě.

II. Provize
1. Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel má za plnění této Smlouvy nárok na provizi stanovené v Sazebníku
odměn a poplatků, který je přílohou této smlouvy dle bodu článku IV., odst. 1.
2. Provozovatel dále prohlašuje, že v provizi dle Sazebníku odměn a poplatků je zahrnuta odměna bankovního
ústavu či Zpracovatele karetních transakcí z titulu smlouvy uzavřené s Provozovatelem.

III. Další ujednání
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy obou smluvních stran, přičemž platí datum pozdějšího
podpisu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.
2. Na právní vztahy a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy bude aplikováno jako rozhodné právo právní řád
České republiky a smluvní strany výslovně vylučují aplikaci mezinárodních smluv, zejména Vídeňské úmluvy o
smluvním právu. V případě vyhotovení této Smlouvy ve více jazykových verzích je rozhodné znění v jazyce
českém.
3. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna ukončit účinnost této Smlouvy výpovědí
za podmínek stanovených ve Všeobecných obchodních podmínkách („VOP“).
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4. Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží
po jednom vyhotovení této Smlouvy. Tuto Smlouvu lze měnit pouze formou písemných, oboustranně
podepsaných dodatků. Každý dodatek musí obsahovat odkaz na číslo Smlouvy a označení, že se jedná o
změnu Smlouvy.
5. Podpisem smlouvy dává Klient svůj souhlas se zpracováním dat nezbytných k aktivaci platební brány a
prověření Klienta za účelem zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu. Těmito daty se rozumí zejména, ale ne však pouze: jméno, příjmení, rodná
čísla, adresy, čísla občanského průkazu, telefonního a emailového kontaktu Klientů/ v případě právnických osob
jejich zástupců a vlastníků. Klient dává zároveň souhlas k předání těchto dat svým partnerům (např. bankám,
kartovým asociacím či zpracovatelům karetních transakcí) za účelem aktivace platební brány v nezbytně
nutných případech. Provozovatel se zavazuje ukládat tyto údaje pouze po dobu nezbytně nutnou a nepoužít je
k jiným účelům. Provozovatel bude postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů ve znění pozdějších předpisů.

IV. Přílohy
1. Součástí této Smlouvy jsou v souladu s ust. §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a její následující
přílohy:
- Všeobecné obchodní podmínky pro Bankovní služby (VOP)
- Specifikace obchodního místa
- Sazebník odměn a poplatků
2. Klient podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se s obsahem dokumentů, které tvoří přílohu této Smlouvy a jsou
její součástí, a s dalšími závaznými dokumenty, před podpisem seznámil a že s jejich zněním souhlasí a
zavazuje se je dodržovat.
3. Obchodní podmínky služby jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti.

V. Datum a podpisy
V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Oprávněný zástupce Provozovatele:

Oprávněný zástupce Klienta:

Jméno: Martina Petříčková

Jméno: František Obchodník

Podpis

Podpis
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Příloha č. 1 Specifikace obchodního místa ke Smlouvě č. 12345/1
Obchodní místo č. 1
Jméno obchodu:

FrantišekObchodník

URL adresa (www):

www.frantisekobchodnik.cz

Popis zboží/služeb:
(např. hračky, vstupenky)

oblečení a doplňky

Název banky pro posílání
peněžních prostředků:

ČSOB

Číslo bankovního účtu/IBAN:

200300400/3333

Měna plateb

CZK

EUR

Obchodní místo č. 2
Jméno obchodu:

FrantišekObchodník

URL adresa (www):

www.frantisekobchodnik.sk

Popis zboží/služeb:
(např. hračky, vstupenky)

oblečení a doplňky

Název banky pro posílání
peněžních prostředků:

ČSOB

Číslo bankovního účtu/IBAN:

200300500/3333

Měna plateb

CZK

EUR
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Příloha č. 2 Sazebník odměn a poplatků ke smlouvě č. 12345/1
Platba kartou
Volba kumulované sazby
Poplatek za transakci
Debit
VISA
Kredit
Visa Electron
Business
Mastercard
Maestro
Mimo regulaci
Fixní poplatek z transakce je 3 CZK / 0,1 EUR.

0,99 %

Akceptace měn Frekvence vybíjení prostředků
CZK
denní
měsíční
EUR
denní
měsíční

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební
transakce uvádíme informace o poplatcích v režimu Interchange++.

Volba sazby v rozpadu dle vydavatele a typu karty
Mezibankovní poplatek
Debit
0,20 %
VISA
Visa Electron
Kredit
0,30 %
Debit
0,20 %
MasterCard
Maestro
Kredit
0,30 %
Fixní poplatek z transakce je 3 CZK / 0,1 EUR.

Poplatek karetní asociace *
0,07 %
0,07 %
0,20 %
0,20 %

Poplatek za zpracování
0,55 %
0,55 %
0,55 %
0,55 %

* Uvedené poplatky mají pouze orientační charakter, Klientovi bude účtován poplatek v reálné výši, stržený
zpracovatelem karetní transakce.

Bankovní tlačítka v České republice

Poplatek za transakci
Česká spořitelna, ČSOB, Era, Raiffeissenbank,
Komerční banka, Moneta Money bank, Sberbank, Fio banka,
UniCredit Bank, mBank, Equa Bank
ostatní banky v režimu do druhého pracovního dne

0,99 %

Fixní poplatek z transakce jsou 3 CZK.
Měna

CZK

Frekvence vybíjení prostředků

denní

4z5

Bankovní tlačítka na Slovensku

Poplatek za transakci
Slovenská spořitelna, Tatra Banka, ČSOB, VÚB Banka,
Unicredit Bank, Poštovná banka, Fio banka

1,25 %

ostatní banky v režimu do druhého pracovního dne

Fixní poplatek z transakce jsou 0,1 EUR.
Měna

EUR

Frekvence vybíjení prostředků

denní

Jednorázové a měsíční poplatky za platební bránu, která zahrnuje platbu kartou a
bankovní tlačítka
Typ poplatku

Výše poplatku

Aktivační poplatek

2 490 CZK / 100 EUR

Měsíční poplatek (za každou url obchodu)

149 CZK / 6 EUR

Poplatek za převod prostředků na bankovní účet
Online platba kartou 0 CZK Bankovní tlačítka 0 CZK
Klienta v CZK
Poplatek za převod prostředků na bankovní účet
Online platba kartou 0 EUR Bankovní tlačítka 0 EUR
Klienta v EUR*
* v případě, že Klient požaduje převod peněžních prostředků na účet ve FIO Bance nebo účet vedený u banky na
Slovensku je poplatek za převod 0,-. V případě převodu peněžních prostředků na účet v jiné bance, je účtován
poplatek 4 EUR za každý jeden převod.

5z5

