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Rámcová smlouva o platebních službách čís.       

 
Smluvní strany: 
společnost FIESTA INTERNATIONAL spol. s r.o.  
se sídlem Praha 5, Volutova 2523, PSČ  155 00  
IČ: 256 47 199  
sp.zn.: C 57824, vedená Městským soudem v Praze 
jednající: jednatel Kamil Saypuev 
na straně jedné, dále jen „Společnost“ 
a 
název firmy / nebo  jméno a příjmení:  IČ / nebo RČ (fyz. osoba): 

               

sídlo / trvalý pobyt   

      

spisová značka 

      

jednající / (zástupce):  funkce: 

             

             

na straně druhé, dále jen „Klient“  
 
uzavřeli v souladu s ust. zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou smlouvu o 
platebních službách (dále jen "Rámcová smlouva") 
 
Součástí Rámcové smlouvy jsou Obchodní podmínky společnosti FIESTA INTERNATIONAL spol. s r.o.  (dále jen „OP“). Odchylná 
ustanovení Rámcové smlouvy mají přednost před zněním OP.  Klient prohlašuje a stvrzuje podpisem Rámcové smlouvy, že byl 
seznámen s OP v platném znění. 
 

Článek 1. Vymezení pojmů 
1.1. Platební transakce - převod peněžních prostředků, který se uskutečňuje bezhotovostním převodem peněžních prostředků z 

platebního účtu Společnosti nebo na platební účet Společnosti, při němž může docházet k nákupu nebo prodeji peněžních 
prostředků v české nebo cizí měně za peněžní prostředky v jiné měně. 

1.2. Transakční smlouva - smlouva, která upravuje podmínky Platební transakce a navazuje na tuto Rámcovou smlouvu. 
 

Článek 2. Předmět Rámcové smlouvy 
1.1. Společnost se zavazuje provádět pro Klienta Platební transakce v této Rámcové smlouvě jednotlivě neurčené. 
1.2. Každá Platební transakce bude sjednávána formou Transakční smlouvy. 
1.3. Žádná ze Smluvních stran není zavázána uzavřít Transakční smlouvu, pokud se Smluvní strany nedohodnou na všech 

podmínkách.  
 
Článek 3. Sjednávání, rušení a potvrzování Transakčních smluv 

3.1. Uzavírat, měnit a rušit Transakční smlouvy lze telefonicky nebo elektronicky v souladu s ustanoveními Rámcové smlouvy a OP 
v pracovní době Společnosti. V jiné době jen po předchozím souhlasu Společnosti. Pravidla pro sjednávání, rušení či 
potvrzování Transakční smluv jsou uvedena v OP. 

3.2. Cena služby může být stanovena v OP nebo v Ceníku služeb nebo individuálně pro každou jednotlivou Platební transakci. 
Pokud je cena služby stanovena pro konkrétní Platební transakci, Společnost sděluje Klientovi cenu služeb včetně případného 
rozpisu položek před uzavřením Transakční smlouvy. Uzavřením Transakční smlouvy Klient akceptuje také cenu za provedení 
Platební transakce. 

3.3. Klient bude činit úkony podle odst. 3.1. prostřednictvím osob pověřených Klientem a ve formě stanovené Rámcovou smlouvou. 
Seznam pověřených osob Klienta platný ke dni uzavření Rámcové smlouvy je uveden v Rámcové smlouvě. Zrušení oprávnění 
pověřené osoby Klienta musí být písemně oznámeno Společnosti. 

3.4. Klient souhlasí s tím, aby telefonické rozhovory pověřených osob Smluvních stran v souvislosti s Rámcovou smlouvou byly 
zaznamenány a archivovány na technickém zařízení Společnosti. Klient výslovně souhlasí, že takto pořízené zvukové záznamy 
budou oběma Smluvními stranami považovány za důkaz o obsahu Transakční smlouvy. 

3.5. Pokud v případě Platební transakce s konverzí nebudou peněžní prostředky předány Společnosti v dohodnutém termínu a 
nedohodnou-li se Smluvní strany na nových podmínkách, je Společnost oprávněna požadovat po Klientovi úhradu smluvní 
pokuty ve výši uvedené v OP nebo v Ceníku služeb a náhradu vzniklé škody, zejména úhradu nákladů spojených s příslušnou 
Platební transakcí, např. bankovní poplatky. Smluvní pokuta je splatná v den vypořádání Platební transakce. Společnost je 
oprávněna jednostranně započíst pohledávku z této smluvní pokuty oproti jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Klienta za 
Společností. Smluvní strany se mohou dohodnout na nových podmínkách, podle nichž bude Platební transakce provedena. 

 
Článek 3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1. Klient podpisem smlouvy prohlašuje, že není osobou, vůči které jsou uplatňovány mezinárodní sankce a že on ani jeho 
skutečný majitel nemají aktivity v zemích, vůči kterým uplatňuje Česká republika sankce podle zákona o provádění 
mezinárodních sankcí. 

3.2. Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Pokud se jakékoli ustanovení 
Rámcové smlouvy ukáže jako neplatné či neúčinné, nemá toto vliv na platnost ostatních ustanovení Rámcové smlouvy. 

3.3. Rámcová smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu. Oba stejnopisy Rámcové smlouvy 
mají právní sílu originálu. 

3.4. Rámcová smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.  
3.5. Rámcovou smlouvu lze ukončit dohodou Smluvních stran nebo výpovědí kterékoli ze Smluvních stran bez uvedení důvodu. 

Klient může vypovědět Rámcovou smlouvu s výpovědní dobou 1 měsíc, která začíná běžet ode dne doručení písemné 
výpovědi Společnosti. Společnost může vypovědět Rámcovou smlouvu s výpovědní dobou 2 měsíce, která začíná běžet ode 
dne doručení výpovědi Klientovi. Po uplynutí výpovědní doby končí právní vztah mezi Smluvními stranami založen touto 
Rámcovou smlouvou. 

3.6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ohledně utajovaných údajů a informací dle Rámcové smlouvy v době 
platnosti Rámcové smlouvy i po skončení její platnosti.  

3.7. Rámcovou smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. 
3.8. Smluvní strany svými podpisy potvrzuji, že Rámcová smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. 
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Článek 4. Ostatní ustanovení 
 

4.1. Osoby pověřené Klientem k uzavírání Transakčních smluv: 
1. Jméno a Příjmení: pohlaví: Funkce:  Podpis (vzor podpisu): 

                   

rodné číslo: 
datum 
narození místo narození: 

politicky 
exponovaná osoba 

                   ANO / NE     

statní občanství: Adresa trvalého pobytu: 

            

číslo průkazu totožnosti: datum vydání: průkaz vydal: platnost průkazu: 

                        

telefon: E-mail: 

            

2. Jméno a Příjmení: pohlaví: Funkce:  Podpis (vzor podpisu): 

                   

rodné číslo: 
datum 
narození místo narození: 

Politicky 
exponovaná osoba 

                   ANO / NE     

statní občanství: Adresa trvalého pobytu: 

            

číslo průkazu totožnosti: datum vydání: průkaz vydal: platnost průkazu: 

                        

telefon: E-mail: 

            

 
4.2.  Osoby podepisující Rámcovou smlouvu (jen pokud jsou odlišné od osob uvedených v odst. 4.1.): 

1. Jméno a Příjmení: Funkce:  Politicky exponovaná 
osoba: 

              ANO / NE          

rodné číslo: 
datum 
narození pohlaví: místo narození:  

                        

statní občanství: Adresa trvalého pobytu:  
            

číslo průkazu totožnosti: datum vydání: průkaz vydal: platnost průkazu: 
                        

telefon: E-mail:  
            

2. Jméno a Příjmení: Funkce:  Funkce: 
              ANO / NE     

rodné číslo: 
datum 
narození pohlaví: místo narození:  

                        

statní občanství: Adresa trvalého pobytu:  
            

číslo průkazu totožnosti: datum vydání: průkaz vydal: platnost průkazu: 
                        

telefon: E-mail:  
            

 
4.3. Bankovní spojení Klienta 

název banky měna 
číslo účtu kód banky 

IBAN BIC (SWIFT) 

                         

            

            
 

             

            

                         

            

                        

            

                        

            

                        

            

 

Společnost:  Klient:       

 
V       dne       

  
V       dne       

_________________________ 
  

_________________________ 
      

 


