CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB – Informace o úplatě účtů
vedených v CZK
pro fyzické a právnické osoby
I. ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU
1. Zřízení virtuálního platebního účtu klienta

zdarma

2. Vedení virtuálního platebního účtu klienta

zdarma

3. Zrušení virtuálního platebního účtu klienta

zdarma

II. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK
1. Jednorázové příchozí platby
a) Standardní platba v CZK

zdarma

b) Standardní platba v EUR ze Slovenska

zdarma

c) Mezinárodní platba v EUR

zdarma

d) Mezinárodní (zahraniční) platba v ostatních měnách (i v CZK)

200 Kč

e) Vratka nedoručitelné platby odeslané v CZK ve prospěch účtu v
ČR nebo v EUR ve prospěch účtu v SR

zdarma

f) vratka jiné nedoručitelné platby

50 Kč

2. Jednorázové odchozí platby
a) Standardní platba v CZK v rámci České republiky ve prospěch
účtu klienta, který je uveden v rámcové smlouvě

zdarma

b) Standardní platba v CZK v rámci České republiky ve prospěch
jiného účtu než účtu klienta, který je uveden v rámcové smlouvě

28,- Kč

3. Trvalý příkaz
a) Nastavení trvalého příkazu

zdarma

b) Platba v rámci trvalého příkazu v CZK ve prospěch účtu v České
republice

28,- Kč

c) Platba v rámci trvalého příkazu v EUR ve prospěch účtu ve
Slovenské republice

28,- Kč

4. Odvolání platební instrukce
a) Odvolání jednorázového příkazu k úhradě před datem jeho
platnosti

zdarma

Klient nese náklady Společnosti v případě, že je platba provedena v jiné měně než CZK.
Win Win Solutions a.s., IČ: 066 10 935, se sídlem: Litovelská 1340/2c, Olomouc, spisová značka: B 10991 vedená u Krajského soudu v Ostravě.
Společnost Win Win Solutions a.s. má povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu na základě rozhodnutí České národní
banky ze dne 8. 1. 2018 pod Čj.: 2018/004630/CNB/570, jež nabylo právní moci dne 8. 1. 2018

5. Devizová konverze měn
Konverze měn pomocí platebního účtu klienta

zdarma

III. ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY
1. Potvrzení přijetí finanční částky

zdarma

2. Informace o výnosech Účasti na Úvěru

zdarma

Poplatky za finanční činnosti (služby) jsou dle § 54, odst. 1) a 2) zákona č.235/2004 Sb.
osvobozeny od daně z přidané hodnoty (DPH). U poplatků za nefinanční činnosti (služby) je
uvedeno, že zahrnují DPH odpovídající platné sazbě pro daný rok.
Klient má povinnost společnosti Win Win Solutions a.s. oznámit, že jedná ve vztahu se
společností Win Win Solutions a.s. jako osoba povinná k dani pro účely DPH a pokud je
zároveň registrován k DPH, má povinnost sdělit své platné daňové identifikační číslo. Pokud
klient tuto skutečnost neoznámí, bude ve všech transakcích považován pro účely DPH za
osobu nepovinnou k dani a nebudou mu vystavovány daňové doklady ke službám
podléhajícím DPH.
Poplatky jsou odepisovány z příslušných účtů či podúčtů ke dni výplaty úroků, souhrnně k
poslednímu dni kalendářního měsíce nebo ke dni zrušení účtu.
Tento Ceník finančních operací a služeb je pro nové klienty platný a účinný od 10. 10. 2019 do
odvolání, pro stávající klienty je účinný od 10. 12. 2019. Pokud však stávající klienti akceptují Ceník
pomocí aplikace VICTOR, je vůči nim účinný ode dne akceptace.

V Olomouci dne 10. 10. 2019
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