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RÁMCGVÁ SMLOUVA 0 PICATEBNICH A BANKOVNICH

SLUZBÁCH
(dále jen „Rámcová smlouva“)

uzavřená v souladu § 74 a násl. zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, a v souladu s § 1746 odst.

2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákom'k-, v platném Znění, mezi smluvními stranami

PPF banka a.s., IČ: 47116129, se sídlem v Praze 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834

(dále jen „Banka“)

Středočeský IČ: se sídlem rovská 11/80, 150 21 Praha 5

zastoupená

(dále jen ,,l(lient“)

Článek 1. Úvodní ustanovení

Banka se touto Rámcovou smloııvou zavazuje na základě žádosti poskytovat Klientovi Bankovní

Služby dle aktuální nabídky Banky, zejména Účet, Termínovaný vklad, Platební karta,

Elektronické bankovnictví a služby S nimi související, případně další Bankovní služby, které bude

Banka nabízet v budoucnu. Specifikace konkrétních Bankovních služeb poskytnutých Klientovi

jsou uvedeny v přílohách Rámcové smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, případně _ve

Smlouvách ke konkrétní Bankovní službě.

Termínům a Slovním spojením užívaným v této Rámcové smlouvě a začínajícím velkým
písmenem, pokud Z jejího textu nevyplývá jinak, bude pro účely této Rámcové smlouvy
přikládán význam definovaný ve Všeobecných obchodních podmínkách PPF banky a.s. (dále jen

,,VOP“) a Konkrétních obchodních podmínkách PPF banky a.s. pro jednotlivé Bankovní služby

(dále jen „KOP“). Záležitosti výslovně Rámcovou smlouvou neupravené se řídí VOP, případně

KOP, a Ceníkem, které tvoří nedílnou součást Rámcové smlouvy. KOP budou Klientovi

Poskytnuty vždy při uzavírání konkrétní Bankovní služby.

Smluvní strany sjednávají, že za poskytnuté Bankovní služby náleží Bance úhrada dle Ceníku,

nebude-li pro konkrétní Bankovní Službu dohodnuto jinak.

Kontaktní spojení Klienta pro Doručování Dokumentů Bankou a dohodnutý jazyk komunikace
jsou uvedeny v Příloze Rámcové smlouvy „Doručování Dokumentů“.

Článek Il. Bankovní služby - Smlouvy

Smlouva O Účtu

Banka a Klient se Rámcovou smlouvou dohodli, že Banka povede pro Klienta Účty, které zřídí

na základě jeho žádosti. Číslo Účtu, měna, výše úroků, případně další parametry vedení

příslušného Účtu budou uvedeny v Příloze Rámcové smlouvy „Specifikace - Účet“, která je

zároveň potvrzením Banky o zřízení příslušného Účtu, některé typy Účtů Banka zřídí na základě

žádosti Klienta a po uzavření konkrétní Smlouvy.

Smluvní strany sjednávají, že Peněžní prostředky na Účtech budou úročeny úrokovou sazbou

zveřejněnou v Přehledu úrokových sazeb Banky, nebude-li pro konkrétní účet dohodnuto jinak.

Výklad pojmů a způsob vedení Učtů

Účty vedené v Bloku účtů - způsob vedení Platebních účtů v CZK, u kterých je stanoven

hlavní, tzv. „Primární účet“, na kterém je vždy úročeno Saldo kreditních a debetních Zůstatků

účtů, a na kterém jsou souhrnně zúčtovány poplatky za Služby poskytnuté Bankou k

Prímárnímu účtu a všem dalším tzv. „Sekundárním účtům“ vedeným v Bloku účtů.

Účty vedené v Bloku účtů S blokací - účty vedené v Bloku účtů, u kterých je dále sjednán

individuální režim vedení. jeden ze Sekundárních účtů je vždy stanoven jako tzv. „Duplo účet“

2.2.1. Duplo účet - na tomto účtu je stanoveno

a) minimální částka blokovaná Klientem ve prospěch Banky a zajišťující sjednaný debetní

Limit (dále jen “Blokace“); výše Blokace je Bance předkládána na tiskopisu „Příkaz k

blokaci“, podepsaném Klientem nebo o sobou oprávněnou za Klienta disponovat

S Peněžními prostředky na tomto účtu
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b) sjednaný debetní limit pro čerpání Penčžních prostředků Z tohoto účtu (dále jen

,,Limit“); výše požadovaného Limitu je Bance předkládána na tiskopisu „Limit výdajů“
podepsaněm Klientem nebo osobou oprávněnou za Klienta disponovat S Peněžními
prostředky na tomto účtu.

2.2.2. Stanovení Blokace - Blokace stanovená Klientem je potvrzena a nastavena Bankou po
předložení Příkazu k blokaci. Klient je dále oprávněn požádat Banku o zvýšení Blokace.
Zvýšení Blokace v objemu a době navržené Klientem může Banka provést, v případě
akceptace návrhu na zvýšení Blokace, nastaví Banka Blokaci v požadované výši.

S blokovanou částkou není Klient oprávněn nakládat a po provedení Blokace Bankou
není Klient oprávněn žádat O její snížení.

2.2.3. Stanovení Limitu - první Limit stanovený Klientem je potvrzen a nastaven Bankou po
předložení Limitu výdajů a dále vždy v měsíční periodě nastavení Limitu. Perioda
nastavení Limitu je kalendářní měsíc S tím, že počátek nové periody nastává vždy první
Pracovní den kalendářního měsíce. Pokud Klient Limit pro další periodu nestanoví, má
se za to, že platí Limit stanovený pro periodu předcházející. Klient je v případě potřeby
oprávněn stanovit nový Limit i v průběhu měsíční periody nastavení Limitu. V tomto
případě nastává počátek nové periody v den stanovený Klientem.

Stanovený nový Limit musí Klient předat Bance nejpozději 2 Pracovní dny před
počátkem nové periody.

Klient je oprávněn stanovit Limit ve výši odpovídající maximálně 75% částky Blokace.
Klient se zavazuje stanovovat Limit vždy tak, aby k ultimu periody nastavení Limitu byl
tento vyčerpán, resp. stanovovat Limit vždy tak, aby nebyl významně vyšší nežli

skutečné čerpání Limitu v dané periodě.

Pokud Banka Klientem stanovený Limit akceptuje, nastaví požadovaný Limit na příslušný
účet a O této skutečnosti již dále Klienta neinformuje.

Banka je oprávněna nenastavit Limit stanovený Klientem a ponechat aktuálně nastavený
Limit nezměněn. O nenastavení nového Limitu Banka Klienta neprodleně informuje.
Banka je oprávněna nastavit pro další periodu Limit vlastní, pokud tuto skutečnost
oznámí Klientovi alespoň 15 dní před další periodou nastavení Limitu. Pokud Klient S

nenastavením nového Limitu nebo S Limitem stanoveným Bankou nesouhlasí, oznámí
tuto skutečnost Bance námitkou a pokud Banka námitce nevyhoví do dvou pracovních
dnů ode dne jejího obdržení, je Klient oprávněn požadovat ukončení Blokace. Banka je

povinna Blokaci v takovém případě ukončit k prvnímu dni následující periody nastavení
Limitu.

Klient je oprávněn v mimořádných situacích požádat o stanovení Limitu až do výše
95% částky Blokace a to maximálně pro dvě po sobě jdoucí měsíční periody. K ultimu
druhé měsíční periody musí být Zůstatky na účtu dorovnány do výše maximálně 75%
částky Blokace. Pokud Klient Zůstatky nedorovná, je Banka oprávněna Z částky
čerpaného Limitu přesahující 75% částky Blokace účtovat smluvní pokutu ve výši

úrokové sazby pro nepovolený debetní zůstatek účtů dle aktuálního Přehledu úrokových
sazeb. Prohlášení o tom, že nastala mimořádná situace a požadovanou výši Limitu
oznámí Klient Bance 5 Pracovních dní před datem požadovaného zvýšení-Limitu.

2.2.4. Předávání Limitu výdajů a Příkazu k blokaci Bance - Klient bude předávat sjednané
formuláře elektronicky na e-mail adresu:

2 3. Klientské číslo je šestimístné počáteční číslo v čísle Účtu společné pro všechny Účty Klienta.

2 4. Učty vedené samostatně - Ostatní Platební účty nevedené v Bloku účtů.

Smlouva O Termínovaném vkladu

31. Banka a Klient se Rámcovou smlouvou dohodli, že Banka povede pro Klienta termínované
vklady, které zřídí na základě jeho žádosti.

32. Klient se zavazuje vlozit na termínované vklady Peněžní prostředky a přenechat jejich využití

Bance.

3.3. Pokud na Účtu ze đtterého má být termínovaný vklad zřízen nebude dostatečný Disponibilní
zůstatek pro jeho zřízení do 10 dnů od sjednané doby zřízení, Smlouva pozbývá platnosti.

3 4. Parametry vedení příslušného termínovaného vkladu budou uvedeny v Příloze Rámcové smlouvy
„Specifikace - Termínovaný vklad“.
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Smlouva o Platební kartě 
Banka a Klient se Rámcovou smlouvou dohodli, že Banka poskytne Platební karty Klientovi na 
základě jeho žádosti. Klient Se zavazuje uhradit Bance náklady vzniklé V souvislosti S vydáním 
Platební karty i v případě, kdy Platební kartu pro něj vydanou odmítne převzít. 
Parametry vydání a vedení prıslušné platební karty budou uvedeny vt Příloze Rámcové smlouvy 
„Specifikace - Platební karta“. 

Smlouva o Elektronickém bankovnictví 
Banka a Klient se Rámcovou smlouvou dohodli, že Banka poskytne Klientovi službu 
Elektronického bankovnictví na základě jeho žádosti. 
Veškerá další komunikace a doručování mezi Bankou a Klientem bude probíhat zejména 
prostřednictvím této služby. 
Parametry příslušné služby budou uvedeny v Příloze Rámcové Smlouvy „Specifikace - 

Elektronické bankov'nictví“, případně bude uzavřena konkrétní Smlouva. 

Zvláštní ustanovení: 
Banka a Klient se dohodly ve vztahu k této Rámcové smlouvě na následujících změnách VOP: 
(i) odstavec 5.2.11 písm. i) VOP se ruší a nahrazuje se tímto zněním: „Smluvní strany se ve smyslu 
ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů 
dohodly, že pro řešení případných sporů vzniklých z této Rámcové smlouvy nebo v souvislosti s ní 
(včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu) bude místně příslušný soud sídla Banky 
v České republice“ 
(ii) odstavec 6.4 VOP se ruší bez náhrady. 

Článek III. Závěrečná ustanovení 
Rámcová Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
jakékoliv dodatky Rámcové smlouvy musí být učiněny písemnou formou a podepsány smluvními 
stranami Smlouvy. 
Pro případ, že tato Rámcová Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, 
že Rámcová Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Klient podepíše s jakoukoliv změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže Banka takovou změnu či odchylku nebo 
dodatek následně schválí. To platí i v případě připojení obchodních podmínek Klienta, které 
budou odporovat Svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu této Rámcové smlouvy, včetně VOP 
a KOP. 
Klient i Banka tímto prohlašují, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností po uzavření této 
Rámcové smlouvy ve smyslu ustanovení §§ 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 
Smluvní strany jsou oprávněny Rámcovou Smlouvu změnit nebo vypovčdět, a to v souladu 
s ustanoveními VOP. 
Rámcová Smlouva pozbývá platnosti také současně s ukončením platnosti poslední Bankovní 
Služby poskytnuté Bankou v souladu S Rámcovou smlouvou. 
Rámcová Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
1.9.2015. 
Rámcová smlouva se řídí a vykládá v souladu S právními předpisy České republiky. 
Rámcová Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu. 
Každá Smluvní Strana obdrží po jednom vyhotovení. 
Smluvní strany prohlašují, že si Rámcovou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost Rámcové 
smlouvy potvrzují Svými podpisy. 
Tato Rámcová smlouva nahrazuje v plném rozsahu Rámcovou smlouvu O Platebních a 
Bankovních službách, uzavřenou dne 1.4.2011, včetně všech případných dodatků (Původní 
Rámcová smlouva), a všech konkrétních Smluv uzavřených v souladu S Původní Rámcovou 
smlouvou. 
Klient podpisem Rámcové smlouvy potvrzuje, že mu byly Poskytnuty a/nebo Zpřístupněny 
veškeré Informace, které je Banka Klientovi povinna Poskytnout a/nebo Zpřístupnit před 
podpisem Rámcové smlouvy, a to v souladu s ustanovením VOP a v souladu s S 80 odst. 1 
Zákona O platebním styku. 
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12. Klient podpisem Rámcové Smlouvy potvrzuje, (i) že jej Banka upozornila na to, že tato
Rámcová smlouva obsahuje doložku odkazující na VOP a KOP, Cem1t (ii) že byl S těmito VOP,
KOP a Ceníkem seznámen a převzal je, (iii) že jsou mu všechna jejich ustanovení srozumitclná a
považuje je za dostatečně určitá, (iv) že si je vědom, že díky této doložce je vázán nejen touto
Rámcovou Smlouvou ale i všemi povinnostmi, které jsou obsaženy ve VOP, KOP, případně
Ceníku (v) že nesplnění povinnosti vyplývající Z VOP, KOP, případně Z Ceníku má stejné

důsledky, jako nesplnění povinnosti vyplývající Z Rámcové smlouvy.
13. Banka tímto Klienta zvláště seznamuje a Klient tímto výslovně přijímá tato ustanovení VOP,

příp. KOP, které převzal:

VOP
a) článek 1.11. (povinnost Klienta seznámit své zástupce, zmocněnce či jiné osoby

S příslušnými smluvními dokumenty);
b) článek 3.1.4. (požadavek ověření podpisů na Dokumentech poskytovaných Bance)
c) článek 3.2.12. (možnost nešifrovaného přenosu údajů prostřednictvím elektronických

prostředků);

d) článek 3.2.15. (vyloučení odpovědnosti Banky v případě nešifrovaného přenosu údajů
prostřednictvím elektronických prostředkůj;

e) článek 3.3.4. (oznamovací povinnost Klienta v případě ztráty či odcizení dokumentů či

prostředků identifikace či autorizace);

f) článek 3.4.2. (vyloučení odpovědnosti Banky v případě odmítnutí nebo pozdržení příkazu
v důsledku neprokázání oprávnění zastupovat Klienta);

g) článek 3.10.4. až 3.10.9. (oprávnění Banky jednostranně započíst splatné, nesplatné i

promlčené pohledávky Klienta a nemožnost Klienta započíst pohledávky vůči Bance;
nemožnost Klienta postoupit bez písemného souhlasu Banky svá práva či pohledávky za
Bankou, anebo je zastavit; oprávnění Banky převést práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí

osobu; prodloužení promlčecí doby práv a pohledávek Banky za Klientem na 10 let;

oprávnění Banky odepsat Peněžní prostředky z Účtıı bez příkazu l(Iienta);

h) článek 5.1.1. f). (oprávnění Banky jednostranně změnit jedinečný identifikátor).

KOP pro platební karty
`

a) článek 13.2. (vyloučení možnosti Klienta zrušit obligatorní DS);
b) článek 13.4. (oprávnění Banky k jednostranným změnám či zrušení DS).

KOP pro Intemetbanking
a) článek 7.3. (oprávnění Banky k úpravám rozsahu Platebních a bankovních služeb

poskytovaných prostřednictvím IB a rozsahu funkčnosti IB);

b) článek 10.6. (oprávnění Banky změnit způsob předávání dat).

KOP pro Homebanking
a) článek 7.3. (oprávnění Banky k úpravám rozsahu Platebních a bankovních služeb

poskytovaných prostřednictvím HB a rozsahu funkčnosti HB)`;

b) článek 10.6. (oprávnění Banky změnit způsob předávání dat).

Datum Ž 5 'U8' Datum ø!‹ľf<Í››
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