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uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
 
Citfin – Finanční trhy, a.s.  
se sídlem Praha 5, Radlická 751/113e, PSČ: 158 00
IČ: 25079069 
DIČ: CZ25079069 
zapsanou v obchodním rejstříku u
(dále jen „společnost Citfin“)  
 
a  
 

 Fyzická osoba – spotřebitel: 
Jméno a příjmení: 
Bytem: 
R.č.: 
 

 Fyzická osoba – podnikatel: 
Jméno a příjmení: 
Se sídlem 
IČ: 
 
 

 Právnická osoba 
Název: 
se sídlem: 
IČ:  
zapsaná v obch. rejstříku u …… soudu pod spis. zn.  ...............
(dále jen „Klient“)  
 
Identifikační údaje Klienta jsou uvedeny v
 

1.1. Společnost Citfin se touto 
plnění a Klient se zavazuje sjednaná plnění přijmout a zaplatit
vše za podmínek uvedených v
podmínkách. Není-li v 
počátečním písmenem používané v

1.2. Společnost Citfin bude Klient

a) provádění Směnných obchodů, tedy nákup či prodej cizí měny oproti tuzemské měně, 
nákup či prodej cizí měny oproti jiné cizí měně

b) provádění Platebních transakcí/ 
měně ve prospěch jiných bankovních účtů

c) provádění Platebních transakcí/ 
zahraniční měně z jiných bankovních účtů

1.3. Nedílnou součástí této 
podmínky, které obsahují podrobnou úpravu podmínek smluvního vztahu, práv a povinností 
stran a podmínek sjednávání konkrétních dílčích smluv a obchodů mezi stranami (dále jen 
„VOP“). Klient prohlašuje, že se s
smlouvy, rozumí zcela jejich obsahu
se zároveň zavazuje seznamovat 
vědomí, že VOP mohou být měněny způsobem
dodržovat každé nové znění

 

RÁMCOVÁ SMLOUVA  
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:  

se sídlem Praha 5, Radlická 751/113e, PSČ: 158 00 

obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 4313

obch. rejstříku u …… soudu pod spis. zn.  ............... 

a jsou uvedeny v příloze č. 1 této Rámcové smlouvy. 

1. Předmět Rámcové smlouvy 

Společnost Citfin se touto Rámcovou smlouvou zavazuje poskytovat Klient
se zavazuje sjednaná plnění přijmout a zaplatit za ně dohodnutou úplatu, to 

vše za podmínek uvedených v této Rámcové smlouvě a ve Všeobecných obchodních 
 této Rámcové smlouvě uvedeno jinak, mají termíny s

počátečním písmenem používané v této Rámcové smlouvě význam definovaný ve VOP.

Klientovi poskytovat následující plnění:  

měnných obchodů, tedy nákup či prodej cizí měny oproti tuzemské měně, 
nákup či prodej cizí měny oproti jiné cizí měně, 

latebních transakcí/ převodu peněžních prostředků Klient
ve prospěch jiných bankovních účtů,    

latebních transakcí/ přijímání peněžních prostředků Klient
jiných bankovních účtů.  

 Rámcové smlouvy, jako příloha č. 2, jsou V
podmínky, které obsahují podrobnou úpravu podmínek smluvního vztahu, práv a povinností 
stran a podmínek sjednávání konkrétních dílčích smluv a obchodů mezi stranami (dále jen 

prohlašuje, že se s VOP důkladně seznámil před podpisem této 
, rozumí zcela jejich obsahu a zavazuje se je plně a bezvýhradně respektovat. 

se zároveň zavazuje seznamovat se s každou změnou či novým zněním VOP
mohou být měněny způsobem dle VOP a zavazuje se plně a bezvýhradně 

dodržovat každé nové znění.  

  

B 4313 

Klientovi níže popsaná 
dohodnutou úplatu, to 

šeobecných obchodních 
této Rámcové smlouvě uvedeno jinak, mají termíny s velkým 

této Rámcové smlouvě význam definovaný ve VOP. 

měnných obchodů, tedy nákup či prodej cizí měny oproti tuzemské měně, 

Klienta v tuzemské či cizí 

Klienta v tuzemské i 

Všeobecné obchodní 
podmínky, které obsahují podrobnou úpravu podmínek smluvního vztahu, práv a povinností 
stran a podmínek sjednávání konkrétních dílčích smluv a obchodů mezi stranami (dále jen 

VOP důkladně seznámil před podpisem této Rámcové 
a zavazuje se je plně a bezvýhradně respektovat. Klient 

každou změnou či novým zněním VOP a bere na 
dle VOP a zavazuje se plně a bezvýhradně 
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2.1. Smluvní strany se zavazují, že veškerá komunikace bude mezi nimi probíhat pouze a výlučně 
způsoby uvedenými pro ten který případ ve VOP. Tam, kde VOP vyžadují komunikaci poštou, 
jsou strany povinny vzájemnou korespondenci zasílat na doručovací adresy uvede
resp. v příloze č. 1 této 
mailovou komunikaci, zavazují se strany používat telefonních čísel, resp. e
uvedených rovněž ve VOP, resp. v

2.2. Strany sjednávají, že ve zvláštních případech specifikovaných ve VOP mohou vzájemně 
komunikovat elektronicky při využití aplikace Bankservis, a to v
k administraci elektronické komunikace tvoří přílohu č. 3 této 
oprávněn využitím aplikace Bank
smlouvy a příkazem k administraci elektronické
Rámcové smlouvy.  

 

3.1. Seznam Samostatných účtů
povinen provádět Platební transakce
5 této Rámcové smlouvy

3.2. Seznam účtů Klienta vedených 
Rámcové smlouvy. Podpisem této 
bankovních účtů, které uvedl v
oprávněna vyžádat si potvrzení, které dokazuje tuto skutečnost
oprávněna si pořídit kopii tohoto potv

 

4.1. Seznam osob oprávněných jednat jménem 
smlouvy. Souhlas oprávněné osoby a podpi
smlouvy. 

 

5.1. Plnění spočívající v provádění 
společnost Citfin Klientovi poskytovat bezúplatně. 

5.2. Strany sjednávají výši Počáteční zálohy (tak jak 
z Objemu směny (tak jak je tento termín definován v

5.3. Zároveň strany sjednávají počáteční hodnotu Hraničního krytí (tak jak je tento termín 
definován ve  VOP) na  …. % z
nevypořádaných obchodů.

5.4. Klient bere na vědomí a souhlasí s
odepsat peněžní prostředky z Platebního účtu
souhlasu Klienta za účelem úhrady poplatků za
www.citfin.cz, a/nebo dle této Rámcové smlouvy

5.5. Plnění spočívající v provádění 
příslušného článku VOP) bude společnost Citfin 
odvislá od typu Platební transakce

5.6. Cena za provádění Platebních transakcí
rámci České republiky nebo za 
do zahraničí v případě použití 
Platební transakce, minimálně však Kč .

 

2. Prostředky komunikace 

Smluvní strany se zavazují, že veškerá komunikace bude mezi nimi probíhat pouze a výlučně 
způsoby uvedenými pro ten který případ ve VOP. Tam, kde VOP vyžadují komunikaci poštou, 
jsou strany povinny vzájemnou korespondenci zasílat na doručovací adresy uvede

příloze č. 1 této Rámcové smlouvy. Tam, kde VOP umožňují telefonickou a/nebo e
mailovou komunikaci, zavazují se strany používat telefonních čísel, resp. e

VOP, resp. v příloze č. 1 této Rámcové smlouvy.  

Strany sjednávají, že ve zvláštních případech specifikovaných ve VOP mohou vzájemně 
komunikovat elektronicky při využití aplikace Bankservis, a to v souladu s

administraci elektronické komunikace tvoří přílohu č. 3 této Rámcové smlouvy. 
oprávněn využitím aplikace BankServis pověřit další osoby, a to v příloze č. 1 Rámcové 

administraci elektronické komunikace, který tvoří přílohu č. 3 této

3. Bankovní účty 

účtů (jak jsou definovány ve VOP) společnosti Citfin, na které je 
latební transakce je uveden na www.citfin.cz a je samostatnou přílohou č. 

5 této Rámcové smlouvy. 

vedených u bank nebo spořitelních družstev je uveden v příloze č. 1 této 
Podpisem této Rámcové smlouvy Klient prohlašuje, že 

, které uvedl v příloze č. 1 této Rámcové smlouvy. Společnost Citfin je 
potvrzení, které dokazuje tuto skutečnost (např. smlouvu o účtu) a je 

oprávněna si pořídit kopii tohoto potvrzení. 

4. Oprávněné osoby 

Seznam osob oprávněných jednat jménem Klienta je součástí přílohy č. 1 této R
Souhlas oprávněné osoby a podpisový vzor je součástí Přílohy č. 3 této Rámcové 

5. Úplata, zálohy 

provádění Směnných obchodů (dle příslušného článku
ovi poskytovat bezúplatně.  

Strany sjednávají výši Počáteční zálohy (tak jak je tento termín definován v
Objemu směny (tak jak je tento termín definován ve  VOP). 

Zároveň strany sjednávají počáteční hodnotu Hraničního krytí (tak jak je tento termín 
VOP) na  …. % z aktuální tržní hodnoty sjednaných ale 

nevypořádaných obchodů. 

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souladu s VOP je společnost Citfin oprávněna 
odepsat peněžní prostředky z Platebního účtu vedeného společností Citfin pro Klienta bez 
souhlasu Klienta za účelem úhrady poplatků za služby dle Sazebníku, který je uveden na 

a/nebo dle této Rámcové smlouvy a v dalších případech dle VOP

provádění Platebních transakcí Klienta v tuzemské či cizí měně (
VOP) bude společnost Citfin Klientovi poskytovat za úplatu, jejíž výše je 

Platební transakce, resp. rychlosti platebního styku určeného

latebních transakcí z účtu Klienta vůči třetím osobám v cizí měně se v 
rámci České republiky nebo za provedenou Platební transakci z účtu Klient
do zahraničí v případě použití metody zpoplatnění SHA stanovuje ve výši......% z částky

, minimálně však Kč ............. a maximálně Kč ............ 

  

Smluvní strany se zavazují, že veškerá komunikace bude mezi nimi probíhat pouze a výlučně 
způsoby uvedenými pro ten který případ ve VOP. Tam, kde VOP vyžadují komunikaci poštou, 
jsou strany povinny vzájemnou korespondenci zasílat na doručovací adresy uvedené ve VOP, 

ámcové smlouvy. Tam, kde VOP umožňují telefonickou a/nebo e-
mailovou komunikaci, zavazují se strany používat telefonních čísel, resp. e-mailových adres 

Strany sjednávají, že ve zvláštních případech specifikovaných ve VOP mohou vzájemně 
souladu s  VOP. Příkaz 

ámcové smlouvy. Klient je 
příloze č. 1 Rámcové 

komunikace, který tvoří přílohu č. 3 této 

společnosti Citfin, na které je Klient 
a je samostatnou přílohou č. 

je uveden v příloze č. 1 této 
prohlašuje, že je majitelem všech 

příloze č. 1 této Rámcové smlouvy. Společnost Citfin je 
(např. smlouvu o účtu) a je 

přílohy č. 1 této Rámcové 
sový vzor je součástí Přílohy č. 3 této Rámcové 

dle příslušného článku VOP) bude 

je tento termín definován ve  VOP) na …% 

Zároveň strany sjednávají počáteční hodnotu Hraničního krytí (tak jak je tento termín 
aktuální tržní hodnoty sjednaných ale doposud 

souladu s VOP je společnost Citfin oprávněna 
vedeného společností Citfin pro Klienta bez 

, který je uveden na 
dalších případech dle VOP.  

tuzemské či cizí měně (dle 
lientovi poskytovat za úplatu, jejíž výše je 

ého Klientem.  

a vůči třetím osobám v cizí měně se v 
Klienta v jakékoli měně 

SHA stanovuje ve výši......% z částky 
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5.7. Je-li sjednána metoda zpoplatnění
realizované Platební transakce 
stanovena dle aktuálního 
uvedeného na internetových stránkách společnosti Citfin

5.8. V případě, že je Platební příkaz 
Citfin oprávněna Klient
Kč……………. 

5.9. Metodu zpoplatnění, resp. požadovanou rychlost 
sjednávají pro každý jednotlivý případ vždy v

5.10. Plnění spočívající v přijetí platebních prostředků 
(dle příslušného článku VOP) bude společnost Citfin 
činí ............. Kč za každ
Klienta na Samostatný účet společnosti Citfin. 

 

6.

6.1. Klient podpisem této Rámcové smlouvy potvrzuje, že 

a) byl seznámen se svým zařazením do kategorie neprofesionální/profesionální Klient 
v souladu se zákonem 256/2004 Sb., o podnikání na 
předpisů (dále jen „ZPKT“) 

b) byl seznámen s hodnocením přiměřenosti služeb, které mu společnost Citfin bude 
poskytovat;  

c) vyplnil „Investiční dotazník“, který
d) je srozuměn s tím, že mu společnost Citfin neposkytuje investiční poradenství

 

7. Prohlášení v

7.1. Klient prohlašuje, že: 

a) byl společností Citfin 
(měnové forwardy a měnové swapy
včetně skutečnosti, že i 
podmínkách Termínového obc

b) bere na vědomí veškerá rizika z
na možný nepříznivý vývoj kurzu (oproti podmínkám dohodnutým v
termínového obchodu), který společnost Citfin nemůže ovlivnit a za který nemůže nés
žádnou odpovědnost,

c) se zavazuje plně a bez výhrad respektovat veškeré povinnosti vyplývající ze sjednání 
Termínového obchodu a upravené v

7.2. Klient se zavazuje v rozsahu dle čl. 7.1. výše instruovat a zav
č. 1 této smlouvy, které budou oprávněny jménem 

 

8.1. Smluvní strany se dohodly na níže popsaných změnách, úpravách a/nebo doplnění VOP: 

Tento bod Rámcové smlouvy nebyl sjednán.
 

9.1. Tato Rámcová smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato
Rámcová smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání a veškeré smlouvy, které byly 
uzavřeny přede dnem podpisu této 
Rámcová smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a lze ji 
ve. VOP nebo ze zákonem stanovených důvodů

 

a metoda zpoplatnění OUR či má-li Klient specifické požadavky ohledně rychlosti 
latební transakce z účtu Klienta či typu Platební transakce

stanovena dle aktuálního Sazebníku společnosti Citfin platného ke dni sjednání obchodu a 
uvedeného na internetových stránkách společnosti Citfin www.citfin.cz. 

latební příkaz zadán prostřednictvím služby Phonebanking, je společnost 
Klientovi účtovat za zpracovaný platební příkaz

Metodu zpoplatnění, resp. požadovanou rychlost provedení Platební transakce 
sjednávají pro každý jednotlivý případ vždy v Platebním příkazu.  

přijetí platebních prostředků ve prospěch Klienta na jeho účet 
VOP) bude společnost Citfin Klientovi poskytovat za úplatu, jejíž výše 

Kč za každou jednotlivou přijatou Platební transakci připsan
účet společnosti Citfin.  

6. Kategorizace a hodnocení Klienta 

Klient podpisem této Rámcové smlouvy potvrzuje, že  

byl seznámen se svým zařazením do kategorie neprofesionální/profesionální Klient 
souladu se zákonem 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

(dále jen „ZPKT“) a zároveň byl informován o podmínkách této 
hodnocením přiměřenosti služeb, které mu společnost Citfin bude 

vyplnil „Investiční dotazník“, který tvoří přílohu č. 4 této Rámcové smlouvy;
tím, že mu společnost Citfin neposkytuje investiční poradenství

Prohlášení v souvislosti s Termínovými obchody 

 komplexně a podrobně informován o podstatě T
měnové forwardy a měnové swapy), jejich výhodách i rizicích, o systému fungování, 

včetně skutečnosti, že i Termínový obchod je sjednán okamžikem telefonické dohody o 
ermínového obchodu,  

bere na vědomí veškerá rizika z Termínových obchodů plynoucí, a to zejména s
na možný nepříznivý vývoj kurzu (oproti podmínkám dohodnutým v
termínového obchodu), který společnost Citfin nemůže ovlivnit a za který nemůže nés

odpovědnost, 

se zavazuje plně a bez výhrad respektovat veškeré povinnosti vyplývající ze sjednání 
ermínového obchodu a upravené ve VOP.  

rozsahu dle čl. 7.1. výše instruovat a zavázat osoby uvedené v
1 této smlouvy, které budou oprávněny jménem Klienta sjednávat Termínové obchody. 

8. Ostatní specifické podmínky 

Smluvní strany se dohodly na níže popsaných změnách, úpravách a/nebo doplnění VOP: 

Tento bod Rámcové smlouvy nebyl sjednán. 

9. Závěrečná ustanovení 

smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato
smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání a veškeré smlouvy, které byly 

uzavřeny přede dnem podpisu této Rámcové smlouvy mezi Klientem a společností C
smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a lze ji ukončit za podmínek stanovených 

e zákonem stanovených důvodů.  

  

specifické požadavky ohledně rychlosti 
Platební transakce, bude výše úplaty 

společnosti Citfin platného ke dni sjednání obchodu a 

honebanking, je společnost 
platební příkaz poplatek ve výši 

latební transakce strany 

na jeho účet ze zahraničí 
ovi poskytovat za úplatu, jejíž výše 

připsanou ve prospěch 

byl seznámen se svým zařazením do kategorie neprofesionální/profesionální Klient 
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 

této kategorizace; 
hodnocením přiměřenosti služeb, které mu společnost Citfin bude 

tvoří přílohu č. 4 této Rámcové smlouvy; 
tím, že mu společnost Citfin neposkytuje investiční poradenství. 

Termínových obchodů 
), jejich výhodách i rizicích, o systému fungování, 

ermínový obchod je sjednán okamžikem telefonické dohody o 

ermínových obchodů plynoucí, a to zejména s ohledem 
na možný nepříznivý vývoj kurzu (oproti podmínkám dohodnutým v okamžiku sjednání 
termínového obchodu), který společnost Citfin nemůže ovlivnit a za který nemůže nést 

se zavazuje plně a bez výhrad respektovat veškeré povinnosti vyplývající ze sjednání 

ázat osoby uvedené v příloze 
ermínové obchody.  

Smluvní strany se dohodly na níže popsaných změnách, úpravách a/nebo doplnění VOP:  

smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato 
smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání a veškeré smlouvy, které byly 

em a společností Citfin. Tato 
za podmínek stanovených 
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9.2. Tato Rámcová smlouva je sepsána a podepsána ve 
každou smluvní stranu.  

9.3. Tato Rámcová smlouva 
Smluvními stranami vznikající z
pokud možno nejprve smírně. Nebude
případných sporů příslušné obecné soudy České republiky

9.4. Smluvní strany se dohodly, že se nepřipouští
jednání směřující k zániku této 
oprávněnými jednat za obě stran
výjimkami:  

a) dojde-li u jedné ze stran ke změně identifikačních anebo jiných údajů uvedených v
č. 1 této Rámcové smlouvy, dotčené údaje se automaticky
Citfin a/nebo Klientovi
doloženy způsobem dle VOP.

b) výši Počáteční zálohy a hodnotu Hraničního krytí dle čl. 5.2. výše je společnost Citfin 
oprávněna měnit jednostra
výzvy k úhradě navýšení Počáteční zálohy, jejíž součástí je i oznámení o změně hodnoty 
Hraničního krytí.   

c) společnost Citfin je oprávněna 
jakož i Sazebník, a informovat o těchto změnách Klienta, 

9.5. Klient tímto výslovně souhlasí s pořizováním záznamů telefonických rozhovorů o sjednávání 
Směnných obchodů dle této 
následným použitím pro účely doložení vzniku smlouvy o 
podmínkách. Tato nahrávka telefonické komunikace bude oběma smluvními stranami 
považována za nevyvratitelný důkaz
Oprávněné osoby udělují souhlas s
výše uvedeného tím, že připojí svůj podpis na přílohu č. 

9.6. Veškerá práva a povinnosti stran neu
příslušnými ustanoveními zák
zákonem č. 370/2017 Sb., o platebním styku
ZPKT, ve znění pozdějších 
Rámcovou smlouvou, platí ustanovení této 

9.7. Společnost Citfin zpracovává osobní údaje Klienta v souladu s
Citfin shromažďuje a zpracovává pouze ty katego
potřebuje pro poskytování plnění dle Rámcové smlouvy a splnění svých povinností dle 
příslušných právních předpisů. Podrobné informace o zpracování osobních 
souvisejících právech Klienta
informace jsou také uvedeny na webových stránkách Citfin 
Citfin povinna získat pro určité nakládání či zpracování osobních údajů K
souhlas, požádá Klienta o jeho udělení v
vědomí, že společnost Citfin je oprávněna a zároveň povinna jeho osobní údaje sdělit třetím 
subjektům v rámci plnění zákonných povinností (z
opatřeními proti legalizaci výnosů z

9.8. Klient prohlašuje, že byl před podpisem Rámcové smlouvy seznámen s
se společnosti Citfin, jí poskytovaných platebních služeb a úplatě 
ukončování smluv, jakož i orgánu dohledu nad činností společnosti Citfin a způsobu 
mimosoudního řešení sporů, atd.
odst. 1, příp. § 1811 OZ
v dostatečném časovém předstihu 
důležitých aspektech spojených s
poskytnuty VOP, a to včetně informací k
prohlašuje, že se před uzavřením Rámcové smlouvy seznámil s

 

smlouva je sepsána a podepsána ve 2 (dvou) vyhotoveních, po jednom pro 
 

Rámcová smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory mezi 
Smluvními stranami vznikající z této Rámcové smlouvy nebo v souvislosti s
pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou 

ch sporů příslušné obecné soudy České republiky (dle příslušného článku VOP)

Smluvní strany se dohodly, že se nepřipouští změny a doplnění této 
zániku této Rámcové smlouvy) jinak než písemně a 

obě strany, nebo prostřednictvím aplikace Bankservis

li u jedné ze stran ke změně identifikačních anebo jiných údajů uvedených v
ámcové smlouvy, dotčené údaje se automaticky změní ke dni, kdy je společnosti 

nebo Klientovi doručeno oznámení o změnách a tyto změny jsou prokázány a 
doloženy způsobem dle VOP. 

ýši Počáteční zálohy a hodnotu Hraničního krytí dle čl. 5.2. výše je společnost Citfin 
oprávněna měnit jednostranně, a to způsobem uvedeným ve  VOP, tedy k datu příslušné 

úhradě navýšení Počáteční zálohy, jejíž součástí je i oznámení o změně hodnoty 

polečnost Citfin je oprávněna jednostranně změnit, doplnit a upravit VOP a jejich přílohy, 
a informovat o těchto změnách Klienta, a to vše postupem

tímto výslovně souhlasí s pořizováním záznamů telefonických rozhovorů o sjednávání 
měnných obchodů dle této Rámcové smlouvy a VOP na technickém zařízení Citfin a s jejich 

následným použitím pro účely doložení vzniku smlouvy o Směnném obchodu a jejích 
podmínkách. Tato nahrávka telefonické komunikace bude oběma smluvními stranami 
považována za nevyvratitelný důkaz o obsahu a o sjednání smlouvy o 
Oprávněné osoby udělují souhlas s pořizováním záznamů telefonických rozhovorů ve smyslu
výše uvedeného tím, že připojí svůj podpis na přílohu č. 3 této Rámcové smlouvy.

Veškerá práva a povinnosti stran neupravené touto Rámcovou smlouvou a/nebo VOP se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Sb., o platebním styku (dále jen „ZPS“), ve znění pozdějších předpisů
, ve znění pozdějších předpisů. V případě rozporu mezi ustanoveními VOP a touto 

smlouvou, platí ustanovení této Rámcové smlouvy.  

Společnost Citfin zpracovává osobní údaje Klienta v souladu s právními předpisy. Společnost 
Citfin shromažďuje a zpracovává pouze ty kategorie osobních údajů Klienta, které nezbytně 
potřebuje pro poskytování plnění dle Rámcové smlouvy a splnění svých povinností dle 
příslušných právních předpisů. Podrobné informace o zpracování osobních 
souvisejících právech Klienta obdržel Klient před podpisem Rámcové smlouvy, přičemž tyto 
informace jsou také uvedeny na webových stránkách Citfin www.citfin.cz
Citfin povinna získat pro určité nakládání či zpracování osobních údajů K
souhlas, požádá Klienta o jeho udělení v souladu s platnými právními předpisy.
vědomí, že společnost Citfin je oprávněna a zároveň povinna jeho osobní údaje sdělit třetím 

rámci plnění zákonných povinností (zejména, avšak ne výlučně, souvisejících s 
opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti).  

prohlašuje, že byl před podpisem Rámcové smlouvy seznámen s informacemi 
se společnosti Citfin, jí poskytovaných platebních služeb a úplatě za ně, způsobu uzavírání a 
ukončování smluv, jakož i orgánu dohledu nad činností společnosti Citfin a způsobu 
mimosoudního řešení sporů, atd. ve smyslu ustanovení § 132 – 141 ZPS a ustanovení § 1843 

OZ a § 15d ZPKT. Klient dále prohlašuje, že byl společností Citfin 
dostatečném časovém předstihu před uzavřením Rámcové smlouvy 

důležitých aspektech spojených s poskytováním platebních služeb, zejména, že mu byly 
a to včetně informací k jednotlivým produktům společnosti Citfin. 

prohlašuje, že se před uzavřením Rámcové smlouvy seznámil s 

  

vyhotoveních, po jednom pro 

se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory mezi 
souvislosti s ní budou řešeny 

li smírného řešení dosaženo, budou k řešení 
(dle příslušného článku VOP).  

změny a doplnění této Rámcové smlouvy (i 
písemně a podepsané osobami 

nebo prostřednictvím aplikace Bankservis s následujícími 

li u jedné ze stran ke změně identifikačních anebo jiných údajů uvedených v příloze 
změní ke dni, kdy je společnosti 

doručeno oznámení o změnách a tyto změny jsou prokázány a 

ýši Počáteční zálohy a hodnotu Hraničního krytí dle čl. 5.2. výše je společnost Citfin 
VOP, tedy k datu příslušné 

úhradě navýšení Počáteční zálohy, jejíž součástí je i oznámení o změně hodnoty 

změnit, doplnit a upravit VOP a jejich přílohy, 
postupem dle VOP.  

tímto výslovně souhlasí s pořizováním záznamů telefonických rozhovorů o sjednávání 
zařízení Citfin a s jejich 

měnném obchodu a jejích 
podmínkách. Tato nahrávka telefonické komunikace bude oběma smluvními stranami 

o obsahu a o sjednání smlouvy o Směnném obchodu. 
pořizováním záznamů telefonických rozhovorů ve smyslu 

smlouvy.  

smlouvou a/nebo VOP se řídí 
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), 

pozdějších předpisů, a 
případě rozporu mezi ustanoveními VOP a touto 

právními předpisy. Společnost 
rie osobních údajů Klienta, které nezbytně 

potřebuje pro poskytování plnění dle Rámcové smlouvy a splnění svých povinností dle 
příslušných právních předpisů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů a 

obdržel Klient před podpisem Rámcové smlouvy, přičemž tyto 
www.citfin.cz. Je-li společnost 

Citfin povinna získat pro určité nakládání či zpracování osobních údajů Klienta jeho předchozí 
platnými právními předpisy. Klient bere na 

vědomí, že společnost Citfin je oprávněna a zároveň povinna jeho osobní údaje sdělit třetím 
ejména, avšak ne výlučně, souvisejících s 

informacemi týkajícími 
za ně, způsobu uzavírání a 

ukončování smluv, jakož i orgánu dohledu nad činností společnosti Citfin a způsobu 
ZPS a ustanovení § 1843 

prohlašuje, že byl společností Citfin 
 informován o všech 

zejména, že mu byly 
produktům společnosti Citfin. Klient 

 VOP, byl podrobně 
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informován o způsobu obchodování se společností Citfin a s
Rámcové smlouvy a VOP.

9.9. Podpis Klienta nebo osoby oprávněn
fyzické osoby, podle něhož bude do budoucna prováděno ověřování pravosti podpisu při 
komunikaci se společností

9.10. Klient získal souhlas dotčené osoby s
povinen seznámit oprávněné osoby s
Všeobecnými obchodními podmínkami.

9.11. Nedílnou součástí této Rámcové 

 
Příloha č. 1:  Identifikace Klient
Příloha č. 2: Všeobecné obchodní podmínky  
Příloha č. 3:  Příkaz k administraci elektronické komunikace 
Příloha č. 4: Investiční dotazník               
Příloha č. 5 Samostatné bankovní účty společnosti Citfin 
 
 
 
 
V Praze, dne ..................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________

Citfin – Finanční trhy, a.s.  
  .................................
 

 

informován o způsobu obchodování se společností Citfin a s poskytováním služeb dle 
Rámcové smlouvy a VOP. 

Podpis Klienta nebo osoby oprávněné zastupovat Klienta představuje závazný podpisový vzor 
podle něhož bude do budoucna prováděno ověřování pravosti podpisu při 

komunikaci se společností Citfin. 

Klient získal souhlas dotčené osoby s tím, aby ji uvedl jako oprávněnou osobu
povinen seznámit oprávněné osoby s povinnostmi vyplývajícími z Rámcové smlouvy a 
Všeobecnými obchodními podmínkami. 

Rámcové smlouvy jsou následující přílohy:  

Klienta 
hodní podmínky   

administraci elektronické komunikace  
Investiční dotazník                
Samostatné bankovní účty společnosti Citfin – Finanční trhy, a.s. 

  V _________________, dne _______________

______________________________   ______________________________

   .............. 
................................. 

  

poskytováním služeb dle 

lienta představuje závazný podpisový vzor 
podle něhož bude do budoucna prováděno ověřování pravosti podpisu při 

oprávněnou osobu. Klient je 
Rámcové smlouvy a 

 

_________________, dne _______________ 

______________________________ 



 

Klient:  
 Fyzická osoba – spotřebitel: 

Jméno a příjmení: 
Bytem: 
R.č.: 
 

 Fyzická osoba – podnikatel: 
Jméno a příjmení: 
Se sídlem 
IČ: 
 

 Právnická osoba 
Název: 
se sídlem: 
IČ:  
zapsaná v obch. rejstříku u …… soudu pod spis. zn.  ...............

 
1. Bankovní účty Klienta: 

Měna Číslo účtu  
 

2. SSI účty Klienta (účty pro vypořádání 
Online obchodování): 

Měna Číslo účtu  
 

3. Komunikační kanály: 

Tel.: 
 

Email (v souladu se zákonem 
č. 227/2000 Sb. o 
elektronickém podpisu) 
 

 
4. Online obchodování: 

  ano  
 

5. Klient určuje Oprávněné osoby 

Oprávněná osoba: 
ID osoby: 
Jméno a příjmení: 
Funkce: 
Telefonní spojení: 

Email: 

Právo k uzavírání Směnných 
obchodů na dealingovém 
oddělení 

Pověření k elektronické 
komunikaci 

Typ 
autentizačního/autorizačního 
zařízení 

 

 

Příloha č. 1 – Identifikace Klienta 

obch. rejstříku u …… soudu pod spis. zn.  ............... 

 

  Měna Číslo účtu 

SSI účty Klienta (účty pro vypořádání Směnných obchodů uzavřených prostřednictvím 

  Měna Číslo účtu 

E-mail: 
Doručovací adresa: 
 

Email (v souladu se zákonem  

Oprávněné osoby  

....................... 
Trvalé bydliště: ....................... 

…………………………. 
 

 
 

  

  

Mobilní telefon Reg. číslo mob.telefonu: 

Token Registrační číslo Token:

měnných obchodů uzavřených prostřednictvím 

číslo mob.telefonu:  

Registrační číslo Token: 


