
Smluvní strany:

AKCENTA CZ a.s. se sídlem Praha 1, Salvátorská 931/8, PSČ 110 00, Česká 

republika, IČ 251 63 680, DIČ CZ 251 63 680, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9662

Korespondenční adresa: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec 

Králové 2, Česká republika, info@akcenta.eu

(dále jen „AKCENTA“) na straně jedné

Contracting parties:

AKCENTA CZ a.s., with its registered address at Prague 1, Salvátorská 931/8, 

postcode 110 00, Czech Republic, Company ID No.: 251 63 680, Tax ID No.: CZ 

251 63 680, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court 

in Prague, Section B, File No. 9662

Correspondence address: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec 

Králové 2, Czech Republic, info@akcenta.eu

(hereinafter referred to as "AKCENTA") on the one hand

Version / Verze: 1/2019 Number of the Contract / Rámcová smlouva číslo:

And A

Commercial name/Designation:
Obchodní firma/Název:

Registered in
Zapsána u

Registered office
Sídlo  

Mailing address 
Korespondenční adresa 

Contact information
Kontaktní údaje

Regional Court, Commercial Register in:
Krajský soud, obchodní rejstřík v:

Trades Office in:
Živnostenský úřad v:

Section:
Oddíl:

Insert:
Vložka:

Ref. No.:
Č.j.:

Tel.:
Tel.:

E-mail:
E-mail:

Street:
Ulice:

House No.:
Č.p.:

Postcode:
PSČ:

City:
Obec:

Country:
Stát:

District:
Část obce:

Orientation No.:
Č.o.:

Street:
Ulice:

House No.:
Č.p.:

Postcode:
PSČ:

City:
Obec:

Country:
Stát:

District:
Část obce:

Orientation No.:
Č.o.:

Tax domicile:
Daňový domicil:

Tax ID No. (US/TIN):
Daňové číslo (US/TIN):

ID:
IČ:

Tax ID No.:
DIČ:

1)
 The Authorized Person's declaration regarding his status as a Politically Exposed Person as defined in Art. II. GBTC.

1)
  Prohlášení oprávněné osoby ohledně svého postavení jako Politicky exponovaná osoba, jak je tento pojem vymezen 

v čl. II VOP.

Framework contract on the provision
of payment services

Rámcová smlouva o poskytování 
platebních služeb

(hereinafter referred to as the "Client") of the other part

(dále jen „Klient”) na straně druhé

Individual (natural person) / Represented by
Fyzická osoba / Zastoupená

Authentication SMS:
Autentizační SMS:

Name and surname:
Jméno a příjmení:

Identification
information
Identifikační
údaje

Issued by (authority):
Vystavený kým (úřad):

Place of birth:
Místo narození:

Date of birth:
Datum narození:

Issued on:
Dne:

Sex:
Pohlaví:

Nationality:
Státní příslušnost:

1)PEP :
1)PEP :

Birth certificate No.:                  
Rodné číslo:

Permanent residence 
Trvalý pobyt

Contact information
Kontaktní údaje

Tel.:
Tel.:

Mobile phone:
Mobil:

E-mail:
E-mail:

ID No.:
Číslo průkazu totožnosti: 

Position:
Funkce:

Valid through:
Platnost do:

Yes
Ano

No
Ne

Commercial communication:
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení:

Text messages:
Souhlas se zasíláním SMS informací:

Yes
Ano

No
Ne

Company events:
Souhlas se zasíláním pozvánek na firemní akce:

Yes
Ano

No
Ne

Yes
Ano

No
Ne

Street:
Ulice:

House No.:
Č.p.:

Postcode:
PSČ:

City:
Obec:

Country:
Stát:

District:
Část obce:

Orientation No.:
Č.o.:

Consent to provide a copy of the ID:
Souhlas s poskytnutím kopie dokladu totožnosti:

Yes
Ano

Type of ID:
Typ dokladu :
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On the day, month and year below, under the provisions of Section 1746, 

par. 2 of Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended (hereinafter referred 

to as the "Civil Code"), and pursuant to the provisions of Section 127, par. 1 

,et seq.,  of Act No. 370/2017 Coll., on Payment Systems, as amended 

(hereinafter referred to as the "PSA"), the Contracting Parties concluded 

this Framework contract on the provision of payment services  (hereinafter 

referred to as the "Contract"):

CHAPTER I

Article I

Definitions

For the purposes hereof or any schedules hereto, the terms and definitions 

are set out in Art. I item 1 of the General Business Terms and Conditions 

(hereinafter referred to as the "GBTC") constituting an integral part hereof.

Article II

Object of the Contract

1. The object hereof is to stipulate the terms and conditions, rights and 

obligations under which the Contracting Parties are to carry out 

Payment Services, in particular Spot Transactions, at the exchange 

rate offered by AKCENTA, in compliance with the Client's Orders. 

2. AKCENTA undertakes to provide Payment Services to the Client based 

on the respective permission issued by the CNB, and to always do so 

based on the Client's Orders and/or Instructions. The Client shall also 

be given access to OLB and shall have his IPA opened and maintained.

3. By signing hereof, the Client undertakes to pay a charge to AKCENTA 

to carry out Payment Services, under the conditions stipulated herein 

and in the AKCENTA Pricelist. The Client expressly agrees that all 

Payment Services provided by AKCENTA hereunder are subject to a 

charge according to the current valid AKCENTA Pricelist published on 

the website of AKCENTA.

4. The Contracting Parties undertake to perform this Contract in 

compliance with the terms and conditions stipulated herein and in 

compliance with the applicable legal regulations. 

Article III 

Entering into Agreements on Payment Services

1. Each agreement on the provision of a Payment Service shall be 

entered into between AKCENTA and the Client:

i. via a recorded telephone conversation using designated 

telephone lines of AKCENTA; or

ii. via OLB.

2. Prior to entering into the agreement on the provision of the requested 

Payment Service, AKCENTA shall inform the Client about Combined 

Parameters (in particular the exchange rate) and charges for the 

provided services according to the valid AKCENTA Pricelist. The 

agreement on the provision of Payment Service is entered into upon 

the Client's unconditional approval of the Combined Parameters of 

the trade. The Client will then receive a Confirmation of conditions 

under which the Payment Service is provided (for more details see Art. 

IV 4 of the GBTC).

3. For the avoidance of doubt, it is expressly set out that the 

confirmation of Combined Parameters must not contain any 

amendments, qualifications, restrictions, corrections or other 

alterations. Any alteration represents a new proposal by the Client. In 

such an event, the agreement on the provision of Payment Service is 

entered into only upon the express confirmation of such a proposal 

by AKCENTA.

Article IV

The Client's Declarations

1. The Client declares:

i. to be a person legally competent to conclude this Contract and 

fulfil any obligations hereunder;

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu 

s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), a ve smyslu ustanovení § 127 

odst. 1 a násl. zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění 

(dále jen „ZPS”) tuto Rámcovou smlouvu o provádění obchodů s cizími 

měnami a platebních službách (dále jen „Smlouva“):

HLAVA I.

Článek I.

Definice

Pro účely této Smlouvy nebo kterékoli její přílohy jsou termíny a definice 

vysvětleny v čl. I. bodu 1 Všeobecných obchodních podmínek (dále jen 

„VOP“), které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

Článek II.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek, práv a povinností 

Smluvních stran pro provádění Platebních služeb zejména Spotových 

obchodů, za směnný kurz nabízený AKCENTOU, v souladu s Příkazy 

Klienta. 

2. AKCENTA se zavazuje poskytovat Klientovi na základě příslušného 

povolení vydaného ČNB Platební služby a to vždy na základě Pokynů 

anebo Příkazů Klienta. Klientovi je dále zřízen přístup do OLB, zřízen a 

veden IPÚ. 

3. Klient se podpisem této Smlouvy zavazuje platit AKCENTĚ za 

provádění Platebních služeb úplatu, a to za podmínek stanovených 

touto Smlouvou a Sazebníkem AKCENTY. Klient výslovně souhlasí 

s tím, že veškeré Platební služby poskytované AKCENTOU na základě 

této Smlouvy jsou zpoplatněny dle aktuálně platného Sazebníku 

AKCENTY, který je zveřejněn na Internetových stránkách AKCENTY. 

4. Smluvní strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy 

v souladu s podmínkami v ní smluvených a v souladu s platnými 

právními předpisy.  

Článek III.

Uzavírání dohod o poskytnutí Platební služby

1. Jednotlivé dohody o poskytnutí Platební služby budou mezi 

AKCENTOU a Klientem uzavírány: 

i. prostřednictvím nahrávaných telefonních linek určených 

AKCENTOU; nebo 

ii.  prostřednictvím OLB. 

2. AKCENTA sdělí Klientovi před uzavřením dohody o provedení 

požadované Platební služby Celkové Parametry (zejména směnný 

kurz) a poplatky za poskytnuté služby dle aktuálního Sazebníku 

AKCENTY. K dohodě o poskytnutí Platební služby dochází v okamžiku, 

kdy Klient projeví bezpodmínečný souhlas s Celkovými Parametry 

obchodu. Následně Klient obdrží Konfirmaci, která potvrdí podmínky 

poskytnutí Platební služby (blíže viz VOP čl. IV. 4.).

3. Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že potvrzení 

Celkových Parametrů nesmí obsahovat žádné dodatky, výhrady, 

omezení, opravy nebo jiné změny. Každá změna představuje nový 

návrh Klienta. Dohoda o poskytnutí Platební služby je v takovém 

případě uzavřena pouze tehdy, pokud tento návrh AKCENTA Klientovi 

výslovně potvrdí.

Článek IV.

Prohlášení Klienta

1. Klient prohlašuje, že: 

i. je osobou mající právní osobnost způsobilou k uzavření této 

Smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících; 
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ii. that concluding this Contract is in compliance with his articles of 

association and internal rules governing the decision-making 

process and legal representation on behalf of the Client;

iii. that the Client prior to the signature hereof, has read, 

understood and agrees with the full contents of the valid GBTC, 

AKCENTA's Pricelist, Information Brochure, Claims Policy and 

other documents presented together with the draft hereof and 

has no reservations. The Client is aware of the fact that AKCENTA 

is ready to provide this information repeatedly at any time 

during the contractual relationship and that all the information 

is disclosed on AKCENTA's website: www.akcenta.com;

iv. that monetary funds used in association with the provision of 

the services hereunder are not  proceeds of crime, and the 

purpose of executing trades or Payment Services does not 

constitute an attempt to legalize their origin;

v. that all information provided to AKCENTA in connection with the 

conclusion and fulfilment hereof is complete, accurate, correct 

and not misleading;

vi. the Client's Authorized Persons are persons duly authorized by 

the Client to enter into Payment Services within the respective 

scope on the Client's behalf and for its account and to use other 

services provided by AKCENTA hereunder;

vii. Having concluded this Contract, the Client and AKCENTA 

expressly agree that AKCENTA is not obliged to fulfil its 

obligations towards the Client until the Client has fulfilled its 

obligations towards AKCENTA. 

2. The Client's declarations under par. 1 shall be deemed repeated 

whenever a Payment Service is concluded and for the entire duration 

of the Payment Service thereafter.

 If the Client discovers that any of the declarations under par. 1 is at 

variance with the reality, the Client shall inform AKCENTA in writing 

without delay and provide AKCENTA with any information proving 

these facts if necessary or required by AKCENTA. At the same time, the 

Client undertakes to take any and all measures to ensure that the 

Client and AKCENTA meet all their obligations, and that AKCENTA's 

status is not negatively affected by the fact that the Client's 

declarations are at variance with the reality. 

 If AKCENTA suffers any damage as a result of any declaration of the 

Client hereunder being or becoming incomplete or at variance with 

the reality, the Client undertakes to provide AKCENTA with 

compensation for the damage incurred as a result thereof. 

3. The Client takes due note of the fact that:

i. It is AKCENTA that determines the moment of reaching the 

exchange rate required by the Client for the requested Service;

ii. AKCENTA is authorized to refuse to accept an Instruction or 

Order without stating any reason;

iii. AKCENTA is not liable for any withholdings for tax purposes or 

for the due fulfilment of the Client's tax liabilities;

iv. if any of the Client's declarations under par. 1 or a part thereof 

proves or becomes untrue, AKCENTA shall have the right to 

refuse to provide Services and to carry out Payment Service and 

may withdraw from the contracted Payment Service or from this 

Contract; 

v. AKCENTA bears no liability for any harm incurred on the Client as 

a result of: 

a.  AKCENTA's decision under items (ii) and (iv);

b. an incorrect Instruction or Order by the Client

c. disclosure, loss or alienation of the IPA or OLB access 

password, security password or code or any other means 

of security, or loss or theft of a mobile phone or another 

device whereupon security passwords or codes are sent, 

on the part of the Client; AKCENTA's liability under the 

relevant provisions of the PSA shall remain unaffected 

thereby;

d. a failure by the Client to execute a requested transaction in 

a proper and timely manner, in case the terms and 

conditions stipulated by legal regulations, this Contract 

and the GBTC are not met;

e.  a withdrawal from the Contract or a delay in the provision 

of a Service that is in compliance with Statutory 

Requirements and the Contract, in particular in the event 

ii. uzavření této Smlouvy je v souladu s jeho zakladatelskými 

dokumenty a interními předpisy upravujícími proces přijímání 

rozhodnutí a právní jednání za Klienta;

iii. před podpisem této Smlouvy se v plném rozsahu seznámil s 

platnými VOP, Sazebníkem AKCENTY, Informační brožurou, 

Reklamačním řádem a dalšími dokumenty předanými s návrhem 

této Smlouvy, těmto dokumentům porozuměl a s jejich obsahem 

bez výhrady souhlasí. Je si vědom, že AKCENTA je připravena mu 

poskytnout tyto informace kdykoliv za trvání smluvního vztahu 

opětovně a všechny informace jsou zveřejněné na Internetových 

stránkách AKCENTY: www.akcenta.com;

iv. peněžní prostředky užívané v souvislosti s poskytováním služeb 

podle této Smlouvy, nepocházejí z výnosů z trestné činnosti a 

účelem uzavírání obchodů nebo provádění Platebních služeb 

není snaha o legalizaci jejich původu;

v. veškeré informace, které AKCENTĚ poskytl v souvislosti s 

uzavřením a plněním této Smlouvy, jsou úplné, přesné, správné 

a nejsou zavádějící;

vi. Oprávněné osoby Klienta jsou osobami, které Klient řádně 

zmocnil k tomu, aby za něj jeho jménem a na jeho účet uzavíraly 

v příslušném rozsahu Platební služby a využívaly i ostatních 

služeb poskytovaných AKCENTOU na základě této Smlouvy;

vii. uzavřením smlouvy se AKCENTA a Klient výslovně dohodli, že 

AKCENTA není povinna splnit své závazky ze smlouvy vůči 

Klientovi, dokud Klient nesplní svoje závazky vůči AKCENTĚ. 

2. Prohlášení klienta dle odstavce1 se považuje za zopakované vždy při 

uzavření Platební služby a dále kdykoli po celou dobu trvání Platební 

služby.

 V případě, že Klient zjistí, že některé z prohlášení uvedených v odstavci 

1 neodpovídá skutečnosti, bez odkladu písemně informuje AKCENTU 

a poskytne AKCENTĚ veškeré nezbytné nebo AKCENTOU požadované 

informace dokládající tvrzené skutečnosti. Klient se současně 

zavazuje učinit veškerá opatření k tomu, aby Klient i AKCENTA mohli 

plnit veškeré své závazky a aby postavení AKCENTY nebylo negativně 

dotčeno skutečností, že prohlášení Klienta neodpovídají skutečnosti. 

 Pokud AKCENTĚ vznikne škoda v důsledku toho, že se jakákoli 

prohlášení Klienta dle tohoto článku ukážou jako neúplná či 

neodpovídající skutečnosti, Klient se zavazuje poskytnout AKCENTĚ 

náhradu škody, která vznikla v jejich důsledku.

3. Klient bere na vědomí, že: 

i. Okamžik dosažení směnného kurzu požadovaného Klientem 

v rámci požadované Služby bude stanoven AKCENTOU;

ii. AKCENTA je oprávněná odmítnout přijetí Pokynu anebo Příkazu 

bez uvedení důvodu;

iii. AKCENTA není odpovědná za srážky pro účely zajištění daně, ani 

za řádné plnění daňových povinností Klienta;

iv. pokud se kterékoli prohlášení Klienta uvedené v odstavci 1, ač 

jen částečně, ukáže jako nepravdivé anebo se nepravdivým 

stane, má AKCENTA právo odmítnout poskytnutí Služeb 

a provedení Platební služby, odstoupit od sjednané Platební 

služby nebo odstoupit od této Smlouvy;

v. AKCENTA neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou Klientovi 

v důsledku:

a. rozhodnutí AKCENTY podle bodu (ii) a (iv);

b. nesprávného Pokynu nebo Příkazu Klienta;

c. vyzrazení, ztráty či odcizení přístupového hesla k IPÚ, hesla 

k OLB, bezpečnostního hesla nebo kódu nebo jiného 

zabezpečovacího prostředku, či ztráty nebo odcizení 

mobilního telefonu nebo jiného zařízení, na který jsou 

bezpečnostní hesla či kódy zasílány, na straně Klienta. Tím 

není dotčena odpovědnost AKCENTY dle příslušných 

ustanovení ZPS;

d. neuskutečnění Klientem požadované platební transakce 

řádně a včas, pokud nebyly splněny podmínky stanovené 

právními předpisy, Smlouvou a VOP;

e. odstoupení od Smlouvy nebo zdržení poskytnutí Služby, ke 

kterému došlo v souladu s Požadavky právních předpisů 

a Smlouvy, zejména v případě Odložené splatnosti 
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that the Maturity of the Payment Service has been 

deferred;

f.  impossibility to enter into agreements on Payment 

Services in the manner specified in Art. IV 4 of the GBTC or 

to carry out Trades in the manner specified in Art. V 2 of the 

GBTC for reasons beyond AKCENTA's control, in particular 

in the event of Market Failure, a failure for which the Client 

or any other third party is responsible; circumstances 

attributed to a force majeure; OLB Failure etc. 

vi. Identification of the Client or its agent and authorized persons by 

AKCENTA pursuant to the AML Act has been carried out prior to the 

execution hereof.

CHAPTER II

Article I

List of Authorized Persons

The client hereby provides AKCENTA CZ a.s. (hereinafter referred to as the 

“Company”) with identification data of persons who are authorized, on the 

Client's behalf and account, to enter into Deals and enter payment orders, 

use other services specified by the Contract and sign Confirmations and 

payment orders. The Client is fully responsible for the said list of Authorized 

Persons, for its completeness, accuracy, correctness and up-to-datedness.

The Client and Authorized Persons shall sign this Annex and any changes of 

data contained herein before a Company employee or before a person 

designated by the Company who shall carry out identification/indirect 

identification of Authorized Persons. The Company shall not be responsible 

for any damage incurred by the Client as a result of incomplete, inaccurate, 

incorrect or outdated data.

By their own signatures affixed hereinbelow, Client's Authorized Persons 

accept the power of attorney granted to them by the Client to enter 

payment orders and to enter into Deals, use other services provided by the 

Company and sign Confirmations and payment orders. Authorized 

Persons agree that their signatures hereinbelow are specimen signatures 

by which they shall identify themselves in dealings regarding the Contract.

By signing this Annex, the Client undertakes to inform the Company 

without  undue delay of any changes concerning this Annex and the data 

contained herein.

Platební služby;

f. nemožnosti realizovat způsob uzavírání dohod o 

Platebních službách specifikovaný v čl. IV.4. VOP nebo 

Obchodů specifikovaný v čl. V.2 VOP z důvodů, které jsou 

mimo kontrolu AKCENTY, zejména v případě Poruchy trhu, 

poruchy, za kterou je odpovědný Klient nebo kterákoliv 

třetí osoba; okolností přičitatelných vyšší moci, 

Nefunkčnosti OLB apod.

vi. Před podpisem proběhla identifikace Klienta popřípadě jeho 

zástupce a oprávněných osob AKCENTOU ve smyslu identifikace 

dle AML zákona.

HLAVA II.

Článek I.

Seznam osob oprávněných jednat za klienta

Klient tímto sděluje společnosti AKCENTA CZ a.s. (dále jen „Společnost“) 

identifikační údaje o osobách, které jsou oprávněny jménem Klienta a na 

jeho účet uzavírat Obchody a zadávat platební příkazy, využívat dalších 

služeb stanovených Smlouvou a podepisovat Konfirmace, platební příkazy 

a dále potvrzovat a přijímat písemnosti a dokumenty, doplňovat popř. 

měnit některé údaje, což by za jiných okolností náleželo pouze zastupující 

osobě. Za uvedený seznam Oprávněných osob, za jeho úplnost, přesnost, 

správnost a aktuálnost nese Klient plnou odpovědnost.

Klient a Oprávněné osoby jsou povinni podepsat tuto Přílohu a případné 

změny údajů v ní obsažených před zaměstnancem Společnosti nebo jí 

určenou osobou, která provede identifikaci/zprostředkovanou identifikaci 

Oprávněných osob. Společnost neodpovídá za škodu vzniklou Klientovi 

v důsledku neúplných, nepřesných, nesprávných anebo neaktuálních 

údajů.

Oprávněné osoby Klienta svým níže připojeným vlastnoručním podpisem 

přijímají plnou moc udělenou jim Klientem k zadávání platebních příkazů 

a uzavírání Obchodů, využívání dalších služeb poskytovaných Společností 

a podepisování Konfirmací a platebních příkazů. Oprávněné osoby 

souhlasí s tím, že jejich níže uvedený podpis je zároveň vzorem podpisu, 

kterým se budou prokazovat při jednání v souvislosti se Smlouvou. 

Podpisem této Přílohy se Klient zavazuje bez zbytečného odkladu 

informovat společnost o jakýchkoliv změnách týkajících se této Přílohy 

a údajů v ní obsažených.
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Authorized Person's Data / Údaje o Oprávněné osobě
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Authentication SMS:
Autentizační SMS:

Name and surname:
Jméno a příjmení:

Identification
information
Identifikační
údaje

Date of birth:
Datum narození:

Birth certificate No.:                  
Rodné číslo:

Permanent residence 
Trvalý pobyt

Contact information
Kontaktní údaje

Tel.:
Tel.:

Mobile phone:
Mobil:

E-mail:
E-mail:

Position:
Funkce:

Commercial communication:
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení:

Street:
Ulice:

House No.:
Č.p.:

Postcode:
PSČ:

City:
Obec:

Country:
Stát:

District:
Část obce:

Orientation No.:
Č.o.:

OLB:
OLB:

Full access
Plný přístup

Only preview
Pouze náhled

Right to perform changes 
Oprávnění zastupující osoby

Specimen signature:
Vzorový podpis:

Text messages:
Souhlas se zasíláním SMS informací:

Yes
Ano

No
Ne

Company events:
Souhlas se zasíláním pozvánek na firemní akce:

Yes
Ano

No
Ne

Yes
Ano

No
Ne

Consent to provide a copy of the ID:
Souhlas s poskytnutím kopie dokladu totožnosti:

Yes
Ano

Issued by (authority):
Vystavený kým (úřad):

Place of birth:
Místo narození:

Issued on:
Dne:

Sex:
Pohlaví:

Nationality:
Státní příslušnost:

ID No.:
Číslo průkazu totožnosti: 

Valid through:
Platnost do:

Type of ID:
Typ dokladu :
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List of the Client’s payment accounts
Bankovní spojení klienta

Currency:
Měna:

Name of bank:
Název banky:

IBAN:      
IBAN:      

Account Name:     
Název účtu:

BIC/SWIFT:
BIC/SWIFT:

Bank address: 
Adresa banky:

Correspondent bank 
Korespondenční banka

Beneficiary address: 
Adresa příjemce:

Account No.:   
Číslo účtu:

Bank code:
Kód banky:

Routing number:
Kódy pro směrování:

Routing number:
Kódy pro směrování:

Name of bank:
Název banky:

Account No.:
Číslo účtu:

Bank address: 
Adresa banky:

BIC/SWIFT:
BIC/SWIFT:

List of the Client’s payment accounts
Bankovní spojení klienta

Currency:
Měna:

Name of bank:
Název banky:

IBAN:      
IBAN:      

Account Name:     
Název účtu:

BIC/SWIFT:
BIC/SWIFT:

Bank address: 
Adresa banky:

Correspondent bank 
Korespondenční banka

Beneficiary address: 
Adresa příjemce:

Account No.:   
Číslo účtu:

Bank code:
Kód banky:

Routing number:
Kódy pro směrování:

Routing number:
Kódy pro směrování:

Name of bank:
Název banky:

Account No.:
Číslo účtu:

Bank address: 
Adresa banky:

BIC/SWIFT:
BIC/SWIFT:

List of the Client’s payment accounts
Bankovní spojení klienta

Currency:
Měna:

Name of bank:
Název banky:

IBAN:      
IBAN:      

Account Name:     
Název účtu:

BIC/SWIFT:
BIC/SWIFT:

Bank address: 
Adresa banky:

Correspondent bank 
Korespondenční banka

Beneficiary address: 
Adresa příjemce:

Account No.:   
Číslo účtu:

Bank code:
Kód banky:

Routing number:
Kódy pro směrování:

Routing number:
Kódy pro směrování:

Name of bank:
Název banky:

Account No.:
Číslo účtu:

Bank address: 
Adresa banky:

BIC/SWIFT:
BIC/SWIFT:

List of the Client’s payment accounts
Bankovní spojení klienta

Currency:
Měna:

Name of bank:
Název banky:

IBAN:      
IBAN:      

Account Name:     
Název účtu:

BIC/SWIFT:
BIC/SWIFT:

Bank address: 
Adresa banky:

Correspondent bank 
Korespondenční banka

Beneficiary address: 
Adresa příjemce:

Account No.:   
Číslo účtu:

Bank code:
Kód banky:

Routing number:
Kódy pro směrování:

Routing number:
Kódy pro směrování:

Name of bank:
Název banky:

Account No.:
Číslo účtu:

Bank address: 
Adresa banky:

BIC/SWIFT:
BIC/SWIFT:

Article II List of the Client’s payment accounts

Článek II. Bankovní spojení klienta
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Name and surname:
Jméno a příjmení:

Date of birth:
Datum narození:

Beneficial owner
Skutečný majitel

4)PEP: 
4)PEP: 

Place of birth:
Místo narození:

Country::
Stát:

Tax domicile:
Daňový domicil:

Tax ID No. (US/TIN):
Daňové číslo (US/TIN):

Adress:
Adresa:

Yes
Ano

No
Ne

Scope of business:
Předmět podnikání:

Www:
Www:

2)Reference client: 
2)Referenční klient: 

Data box ID:
ID Datové schránky:

3)EMIR: 
3)EMIR: 

LEI:
LEI:

Consent to send access to OLB via data box:
Souhlas se zasláním přístupů do OLB datovou schránkou:

Yes
Ano

No
Ne

Yes
Ano

No
Ne

Yes
Ano

No
Ne

Name and surname:
Jméno a příjmení:

Date of birth:
Datum narození:

Beneficial owner
Skutečný majitel

4)PEP: 
4)PEP: 

Place of birth:
Místo narození:

Country::
Stát:

Tax domicile:
Daňový domicil:

Tax ID No. (US/TIN):
Daňové číslo (US/TIN):

Adress:
Adresa:

Yes
Ano

No
Ne

Name and surname:
Jméno a příjmení:

Date of birth:
Datum narození:

Beneficial owner
Skutečný majitel

4)PEP: 
4)PEP: 

Place of birth:
Místo narození:

Country::
Stát:

Tax domicile:
Daňový domicil:

Tax ID No. (US/TIN):
Daňové číslo (US/TIN):

Adress:
Adresa:

Yes
Ano

No
Ne

Name and surname:
Jméno a příjmení:

Date of birth:
Datum narození:

Beneficial owner
Skutečný majitel

4)PEP: 
4)PEP: 

Place of birth:
Místo narození:

Country::
Stát:

Tax domicile:
Daňový domicil:

Tax ID No. (US/TIN):
Daňové číslo (US/TIN):

Adress:
Adresa:

Yes
Ano

No
Ne

Name and surname:
Jméno a příjmení:

Date of birth:
Datum narození:

Beneficial owner
Skutečný majitel

4)PEP: 
4)PEP: 

Place of birth:
Místo narození:

Country::
Stát:

Tax domicile:
Daňový domicil:

Tax ID No. (US/TIN):
Daňové číslo (US/TIN):

Adress:
Adresa:

Yes
Ano

No
Ne

2) Souhlas se zveřejňováním své obchodní firmy, názvu či jména a příjmení v souvislosti s prezentační činností AKCENTY.     
3) Souhlas Klienta s pověřením AKCENTY, aby za Klienta jeho jménem a na jeho účet plnila oznamovací povinnosti podle EMIR 

v souladu s čl. IV odst. 5 této Smlouvy.
4)  

Prohlášení oprávněné osoby ohledně svého postavení jako Politicky exponovaná osoba, jak je tento pojem vymezen v čl. II 

VOP.

2)
 Consent to disclosure of the business name, name or surname in connection with AKCENTA's presentation activity.

3)
 The Client's consent with AKCENTA acting on behalf of the Client and on his / her account to exercise the reporting 

obligation in accordance with Article IV (5) of this Agreement.
4)
 Declaration of an authorised person regarding his / her status as a politically exposed person, as defined in Article II of the 

GBTC.

Article III Additional data

Článek III. Doplňující údaje
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CHAPTER III

Article I

Final Provisions

1. The fulfilment of obligations hereunder by AKCENTA for the purposes 

of performing the statutory obligations has included, or will include, 

collection and processing of personal data of the Client or its 

employees, or other persons related to the Client; through the 

signature hereof, the Client confirms that  has taken due note of such 

personal data processing. In cases where  the Client's consent to the 

collection and processing of his personal data is necessary for the 

collection and processing of the personal data, the Client has 

provided such a consent, and where required by the applicable legal 

regulations, the Client has or will procure the consent of its 

employees, or any other associated persons, to the collection and 

processing of their personal data within the scope required by the 

respective legal regulations, and shall provide this consent to 

AKCENTA upon request. This consent is valid and effective solely for 

the duration hereof. Upon the expiration hereof, AKCENTA is obliged 

to discontinue the processing of the Client's personal data unless the 

respective legal regulations or any other administrative or judicial 

decisions related to the Client stipulate otherwise.     

2. Any conditions that are not regulated herein, in particular contracting 

and settlement of Payment and Investment Services, shall be 

governed by the GBTC and Product Terms and Conditions, which 

represent business terms and conditions under Section 1751 of the 

Civil Code, and the applicable legal regulations. If any provision hereof 

is in breach of the GBTC and Product Terms and Conditions, the 

stipulation related to the respective matter herein shall take 

precedence.

3. The Contracting Parties are obliged to maintain confidentiality with 

regard to the object hereof, any matters they have learnt in 

connection with this Contract, as well as other issues related hereto 

and to the object hereof. For the avoidance of doubt, any disclosure of 

information under the first sentence to the Sales Representatives or 

committed agents of AKCENTA under the PSA and/or the CMUA shall 

not be deemed a breach of confidentiality.

4. This Contract has been executed for an unlimited period of time and 

comes into force on the day of its signature by both Contracting 

Parties.

5. If either Contracting Party fails to be present at the moment at which 

this Contract is concluded, the Contract shall not be deemed to have 

been concluded if it contains any changes or deviations, however 

insignificant, when signed by the Client, unless AKCENTA 

subsequently approves of such a change or deviation.

6. This Contract may be amended solely by a mutual agreement of both 

Contracting Parties in the form of written amendments numbered in 

ascending order signed by both Contracting Parties. AKCENTA is 

entitled to propose an amendment hereto by submitting a list of 

requested changes on a permanent data carrier to the Client no later 

than two months prior to the effective date of the respective 

amendment hereto. The Client has the right to refuse any change 

proposal. If the Client refuses AKCENTA's proposal to amend the 

Contract, he shall be entitled to terminate the Contract prior to the 

effective date of the amendment free of charge and with immediate 

effect. Provisions of Art. VII par. 8 of the GBTC shall remain hereby 

unaffected.

7. This Contract has been drawn up in two language versions, namely in 

Czech and in English; in the event of any discrepancy, the Czech 

version shall take precedence. The Contracting Parties have expressly 

agreed that this Contract shall be governed by the laws of the Czech 

Republic, in particular by the Civil Code, the PSA, and the CMUA. The 

courts competent to resolve any disputes arising from this Contract 

are the courts of the Czech Republic.

8. This Contract has been drawn up in 2 (two) counterparts with the 

force and effect of the original, of which each Contracting Party shall 

receive 1 (one). 

9. Together with all schedules constituting an integral part hereof, this 

Contract represents an all-encompassing agreement between the 

Contracting Parties and supersedes all prior oral and/or written 

HLAVA III.

Článek I.

Závěrečná ustanovení

1. V rámci plnění povinností dle této Smlouvy byly či budou AKCENTOU 

za účelem plnění zákonných povinností shromažďovány a 

zpracovávány osobní údaje Klienta či jeho zaměstnanců, případně 

dalších osob spojených s Klientem, Klient podpisem této Smlouvy 

stvrzuje, že takové zpracování osobních údajů bere na vědomí. V 

případech, kdy je pro shromažďování a zpracovávání osobních údajů 

nezbytný souhlas s takovým shromažďováním a zpracováváním 

osobních údajů souhlasí a tam, kde to platné právní předpisy vyžadují, 

obstaral anebo obstará k takovému shromažďování a zpracovávání 

osobních údajů od svých zaměstnanců, případně dalších osob s ním 

spojených, souhlas v rozsahu vyžadovaném příslušnými právními 

předpisy a takový souhlas AKCENTĚ na požádání poskytne. Tento 

souhlas je platný a účinný pouze po dobu trvání této Smlouvy. 

AKCENTA je po zániku této Smlouvy povinna přestat příslušné osobní 

údaje zpracovávat, nestanoví-li příslušné právní předpisy nebo 

jakékoliv správní či soudní rozhodnutí týkající se Klienta anebo 

AKCENTY jinak.

2. Podmínky neupravené touto Smlouvou, zejména pak proces 

sjednávání a vypořádání Platebních a Investičních služeb, se řídí VOP 

a Produktovými podmínkami, které představují obchodní podmínky 

ve smyslu § 1751 Občanského zákoníku, a příslušnými právními 

předpisy. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy bude 

v rozporu s ustanoveními VOP a Produktovými podmínkami, má 

přednost úprava příslušné otázky obsažená v této Smlouvě.

3. Smluvní strany jsou povinny dodržovat povinnost mlčenlivosti 

o předmětu plnění této Smlouvy, o všech věcech, které se v souvislosti 

s touto Smlouvou dozvěděly, jakož i o ostatních otázkách s touto 

Smlouvou a předmětem jejího plnění souvisejících. Pro vyloučení 

pochybností se za porušení mlčenlivosti nepovažuje sdělení 

informací dle věty první Obchodním zástupcům, resp. vázaným 

zástupcům, AKCENTY dle ZPS, resp. ZPKT.

4. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž platí, že nabývá 

platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za současné přítomnosti 

obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji 

Klient podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, 

nebo dodatkem, ledaže AKCENTA takovou změnu či odchylku nebo 

dodatek následně schválí.

6. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, podepsaných 

oběma Smluvními stranami. AKCENTA je oprávněna navrhnout 

změnu této Smlouvy poskytnutím výčtu požadovaných změn 

Klientovi na trvalém nosiči dat, předaném nejpozději dva měsíce 

přede dnem, kdy nabude změna Smlouvy účinnosti. Klient má právo 

návrh změn odmítnout. Pokud Klient odmítne návrh AKCENTY na 

změnu Smlouvy, má právo Smlouvu přede dnem, kdy má její změna 

nabýt účinnosti, bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět. 

Ustanovení čl. VII odst. 8 VOP tím není dotčeno.

7. Smlouva je vyhotovena v jazyce českém a anglickém, v případě 

jakéhokoli sporu je rozhodující české znění. Smluvní strany se 

výslovně dohodly na tom, že se tato Smlouva řídí právním řádem 

České republiky, zejména Občanským zákoníkem, ZPS a ZPKT. 

K řešení sporů z této smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

8. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech s platností 

a účinností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

1 (jedno) vyhotovení Smlouvy. 

9. Tato Smlouva spolu se všemi svými přílohami, které jsou její nedílnou 

součástí, představuje úplnou dohodu Smluvních stran a nahrazuje 

veškerá předchozí ústní a/nebo písemná ujednání týkající se 

Page 9 of 10 / Strana 9 z 10



11. V případě, že se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukáže jako 

neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné a lze jej oddělit, 

zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy nedotčena.

Obchodní zástupce nebo zaměstnanec AKCENTY prohlašuje, že provedl na 

základě předložených dokumentů identifikaci Klienta včetně Oprávněných 

osob, pokud jsou uvedeny, a smlouva byla podepsána v jeho přítomnosti, 

nebylo-li využito jiného zákonem povoleného způsobu identifikace. Pokud 

byly identifikovanými osobami poskytnuty kopie dokladů totožnosti, 

stvrzuje Obchodní zástupce nebo zaměstnanec AKCENTY, že souhlasí s 

originály, které mu byly předloženy.

11. If any provision hereof is or becomes invalid, ineffective, illegal or 

unenforceable, and it is severable, the other provisions of this 

Contract shall not be affected thereby.

A Sales Representative or an employee of AKCENTA declares that the Client 

and any Authorized Persons were identified based on the submitted 

documentation and that the Contract has been signed in his/her presence, 

unless another legally authorized method of identification has been used. 

If copies of identity documents were provided by the identified persons, the 

sales representative or employee of AKCENTA confirms that they agree 

with the originals submitted to him.

arrangements related to the object hereof. If this Agreement replaces 

a prior Agreement of the same subject-matter, any existing concluded 

but unsettled Trades from the period before signature hereof, will be 

considered Trades within the meaning hereof and will be governed 

hereby.

10. The following schedules constitute an integral part hereof:

předmětu této Smlouvy. Nahrazuje-li tato Smlouva předchozí 

Smlouvu stejného předmětu, jakékoliv existující uzavřené, ale 

nevypořádané Obchody z doby před podpisem této Smlouvy, se 

považují za Obchody ve smyslu této Smlouvy a řídí se touto Smlouvou.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Annex 1 General Business Terms and Conditions of AKCENTA CZ a.s.

Annex 2 Pricelist

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AKCENTA CZ a.s.

Příloha č. 2 Sazebník

On behalf of AKCENTA CZ a.s. 
Za AKCENTA CZ a.s.

On behalf of the Client
Za klienta

Signature
Podpis

Name and surname
Jméno a příjmení

In:
V:

On:
Dne:

Signature 
Podpis

Name and surname
Jméno a příjmení

Position
Funkce

In:
V:

On:
Dne:

Signature 
Podpis

Name and surname
Jméno a příjmení

Position
Funkce

In:
V:

On:
Dne:

On behalf of the Client
Za klienta

Signature 
Podpis

Name and surname
Jméno a příjmení

Position
Funkce

In:
V:

On:
Dne:

Signature 
Podpis

Name and surname
Jméno a příjmení

Position
Funkce

In:
V:

On:
Dne:
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