
Rámcová smlouva o účasti na úvěrech a o poskytování platebních služeb 

Win Win Solutions a.s. 
IČ: 066 109 35 
se sídlem: Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc (dříve kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc) 
zapsaná u: Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 10991  
zastoupená Jakubem Cifrem, statutárním ředitelem   
č. účtu: 2601330709/2010 
e-mail: info@winwinsolutions.cz; web: www.winwinsolutions.cz 
na straně jedné (dále jen „Společnost“) 
a 
jméno a příjmení:   
datum narození:  
rodné číslo:   
trvale bytem:     
číslo OP:     
platnost OP:     
OP vystaven:     
e-mail:      
tel.:     
číslo b. účtu:     
jednoznačný identifikátor: VS = RČ 
na straně druhé jako investor (dále jen „Klient“) 
(Společnost a Klient společně jako „Smluvní strany“) 

Smluvní strany uzavírají dnešního dne tuto rámcovou smlouvu o účasti na úvěrech a o poskytování platebních 
služeb (dále jen „Smlouva“) podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPS“): 

I. Úvodní ustanovení 

1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky Společnosti (dále jen „OP“), Reklamační řád a Ceníky 
finančních operací a služeb pro měnu CZK a EUR (dále jen „Ceník), které jsou též uveřejněny na Internetových 
stránkách. Klient podpisem Smlouvy prohlašuje, že se s OP, Ceníkem a Reklamačním řádem řádně seznámil a 
souhlasí s nimi. 

2. Pojmy uvedené ve Smlouvě s velkými písmeny mají význam, který je uveden v OP, není-li stanoveno jinak. 
Účastí na Úvěru se rozumí právo Klienta účastnit se na Úvěru a na výnosech a ztrátách z Úvěru, který 
Společnost poskytla Podnikateli, to vše za podmínek uvedených v OP. 

II. Předmět Smlouvy 

1. Společnost se zavazuje Klientovi poskytovat platební služby ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) ZPS, tedy že Klientovi 
povede platební účet a umožní mu využívat Platebních služeb prostřednictvím informačního systému Aplikace 
VICTOR umístěného na Internetových stránkách. 

2. Společnost se zavazuje, že umožní Klientovi prostřednictvím platebního účtu Účast na Úvěru, a to tak, že od 
Klienta přijme částku odpovídající části Úvěru, a v případě poskytnutí Úvěru vznikne právo podílet na výnosech 
a povinnost podílet se na ztrátách tohoto Úvěru, vše za podmínek uvedených v OP. 

III. Ustanovení v souvislosti s opatřeními proti praní špinavých peněz 

1. Klient prohlašuje, že původ (zdroj) finančních prostředků, které zamýšlí užívat v obchodním vztahu se 
Společností, je (zaškrtněte): 

 výživné, dávky, starobní nebo invalidní důchod 
 mzda, plat; kdy Klient vykonává závislou práci jako: 
 příjem z podnikání právnické osoby / OSVČ; kdy podnikatelskou činností Klienta je: 
 příjem z kapitálového majetku (dividendy, podíly na zisku, pronájem nemovitostí, dědictví apod.); kdy 

se jedná specificky o: 



 jiný zdroj, kterým je konkrétně: 

 

2. Máte obchodní či jiné aktivity v zemích či se subjekty ze zemí, vůči nimž Česká republika uplatňuje mezinárodní 
sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí? 

Ne  
Ano  

3. Jste politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu? 

Ne  
Ano  

Stane-li se Klient politicky exponovanou osobou, je o tomto povinen Společnost neprodleně informovat.  

4. Klient prohlašuje, že veškeré finanční prostředky použité pro Platební služby a Účast na Úvěru, resp. použité 
pro plnění dle této Smlouvy, nepocházejí z výnosů z trestné činnosti a účelem uzavíraných obchodů není snaha 
o jejich legalizaci či provedení platebních transakcí směřujících k podpoře nebo financování terorismu.  

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Klient prohlašuje, že byl Společností s dostatečným předstihem před poskytnutím služeb seznámen 
se smluvními informacemi a podmínkami upravenými ve Smlouvě, OP, Reklamačním řádu a Ceníku (dále též 
„důležité informace“). Veškeré důležité informace jsou také umístěny na Internetových stránkách. 

2. Společnost se zavazuje provést pro klienta platební služby podle jeho pokynů a za předem dohodnutých 
podmínek. Společnost není povinna s Klientem sjednat platební transakci, pokud se nedohodnou na všech 
podmínkách. Společnost není oprávněna jednotlivou platební transakci pro klienta realizovat, pokud v dohodě 
s klientem existuje neurčité či rozporné ujednání. 

3. Klient souhlasí s tím, že o každé podstatné změně důležitých informací, případně o dalších změnách, bude 
informován zejména prostřednictvím internetové Aplikace VICTOR, případně prostřednictvím emailové 
komunikace. Klient prohlašuje, že má přístup ke službě internet, což prokazuje sdělením emailové adresy 
v záhlaví smlouvy, tuto službu pravidelně využívá a má možnost se s informacemi uvedenými na Internetových 
stránkách a v aplikaci VICTOR seznámit před každým poskytnutím služby.  

4. Klient a Společnost sjednali mezi sebou jako běžný způsob komunikace a běžný způsob předávání informací 
v souvislosti se Smlouvou přednostně komunikaci prostřednictvím Aplikace VICTOR, případně e-mailovou 
korespondenci. E-mailová korespondence bude ze strany Společnosti odesílána na e-mailovou adresu 
poskytnutou Klientem. Klient dává Společnosti a korporacím ze skupiny, kterých je Společnost členem, souhlas 
k zasílání e-mailových a listovních obchodních sdělení spojených s nabídkou služeb.   

5. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Společnost nebo jí smluvně zavázaná třetí osoba, shromažďuje, 
zpracovává a uchovává jeho osobní údaje, včetně rodného čísla, a to v rozsahu potřebném pro uplatňování 
práv a plnění povinností ze Smlouvy, a tuto činnost bude vykonávat po celou dobu trvání vztahů vyplývajících 
ze Smlouvy nebo se k ní vztahujících. Společnost se zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající ze 
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Klient dává Společnosti a společnostem s ní spojeným 
souhlas k zasílání e-mailových a listovních obchodních sdělení spojených s nabídkou platebních či jiných 
služeb. Klient může tento souhlas kdykoli písemně či telefonicky odvolat. 

6. Klient bere na vědomí, že schopnost Společnosti plnit své závazky (zejména platit výnosy z Účasti na Úvěru) 
se odvíjí od kreditního rizika Podnikatele. Klient tedy nese riziko nesplacení Úvěru Podnikatelem a z toho titulu 
i riziko nevrácení plnění za Účast na Úvěru. 

7. Klient prohlašuje, že jsou mu známa rizika při provádění platebních transakcí, zejména riziko tržní a kreditní, a 
toto riziko akceptuje. 

8. Společnost neodpovídá Klientovi za ztrátu, případně škodu, která mu vznikla v důsledku rizik měnových 
platebních transakcí, v důsledku okolností, které jsou mimo kontrolu Společnosti nebo jsou ze strany 
Společnosti neovlivnitelné (vyšší moc). 



9. Smluvní strany jsou povinny vzájemně si bez zbytečného odkladu oznámit veškeré změny, které mohou mít 
vliv na plnění povinností dle Smlouvy, například změny kontaktních údajů, změnu osob oprávněných jednat za 
smluvní stranu, změnu osob oprávněných uzavírat platební transakce dle Smlouvy, změny politické 
exponovanosti ap. 

 

V. Společná a závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména OZ a ZPS.  

2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami a je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 
po jednom. 

3. Stane-li se jakákoli část této Smlouvy neplatnou či nevymahatelnou, platnost či vymahatelnost zbývající části 
Smlouvy tímto není dotčena. 

4. Společnost je oprávněna jednostranně měnit OP a Ceník, a to zejména v návaznosti na změny právních 
předpisů, zavádění nových služeb, změnu způsobu poskytování služeb apod. Společnost v takovém případě 
Klienta upozorní na změnu OP nebo Ceníku prostřednictvím Aplikace VICTOR, ve které bude Klientovi sdělen 
text nových OP nebo Ceníku, a to v předstihu alespoň 2 měsíce před nabytím účinnosti nových OP nebo 
nového Ceníku. Za změnu se nepovažuje oprava chyb. Klient se zavazuje s novým zněním OP a Ceníku 
seznámit. Pokud Klient písemně nesdělí Společnosti svůj nesouhlas s navrhovanými změnami OP nebo Ceníku 
nejpozději den před účinností navrhované změny, pak platí, že takto oznámené změny jsou pro Klienta 
závazné.  

5. Pokud Klient odmítne návrh Společnosti na změnu OP nebo Ceníku, má právo přede dnem, kdy mají OP nebo 
Ceník nabýt účinnosti, bezplatně Smlouvu vypovědět. Zánik Smlouvy se řídí pravidly uvedenými v OP.  

6. Klient bere na vědomí a souhlasí, že změny OP a Ceníku provedené ve prospěch Klienta (tj. zejména uvedení 
nové platební služby, snížení či zrušení poplatku apod.) je Společnost oprávněna provést okamžitě bez ohledu 
na postup. 

7. Aktuální znění Smlouvy, OP a Ceníku je vždy k dispozici na Internetových stránkách. Na žádost Klienta je 
Společnost povinna poskytnout Klientovi obsah Smlouvy a další informace o Společnosti, o poskytované 
platební službě a o způsobu komunikace mezi Klientem a Společností. 

8. Pokud by se jakékoliv ustanovení Smlouvy nebo smlouvy o úvěru stalo podle platné právní úpravy v jakémkoli 
ohledu neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, 
účinnost, vymahatelnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení. Společnost a Klient se pro tyto případy 
zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení 
platným a účinným a vymahatelným ustanovením, které co nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního 
ustanovení. 

9. Jakékoli změny této Smlouvy, vyjma OP a Ceníku, musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma 
Smluvními stranami. 

10. Klient se zavazuje, že o změně svého telefonního čísla či čísla účtu bude Společnost informovat 
prostřednictvím e-mailu zadaného v systému Společnosti. Klient se zavazuje informovat o změně e-mailu 
Společnost zasláním informace s novou e-mailovou adresou, přičemž toto je povinen zaslat ze své původní e-
mailové adresy, zadané v informačním systému Společnosti. 

11. Smluvní strany tímto prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že mají plnou způsobilost tuto Smlouvu 
uzavřít a že jim není známa žádná skutečnost překážející platnému uzavření této Smlouvy. 

V …………… dne ……………….. 

 

__________________________ __________________________ 
Klient  Společnost 

 


