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Regulatory Disclosures, Declarations and Representations 
Regulatorní sdělení, deklarace a prohlášení 

 
These Regulatory Disclosures, Declarations and Representations for 
Accounts held and Services provided in the Czech Republic (“RDDR”) 
supplement and/or amend and are to be read together with the Master 
Account and Service Terms (“MAST”), Confidentiality and Data Privacy 
Conditions (“CDPC”), the Local Country Conditions for Accounts held 
and Services provided in the Czech Republic (the “Local Conditions”), 
the Cash Management User Guide (Czech Republic) (“User Guide”), 
the List of Charges (“List of Charges”) of the Bank and any other terms, 
agreements and documents providing for the provision of payment 
services, as defined by the Payment Systems Act, by the Bank (all such 
terms, agreements and documents together the “Framework 
Contract”). 

Capitalized terms used in these RDDR, but not defined herein, shall 
have the meaning defined in the Local Conditions or, if such term is 
not defined in the Local Conditions, in the MAST or, if such term is 
defined neither in the Local Conditions nor in the MAST, in the User 
Guide. Unless defined otherwise in the respective document, the term 
“Customer” as used in the MAST, the CDPC, the Local Conditions or in 
any other part of the Framework Contract has the meaning defined in 
the Account Opening Form or in any other document or agreement to 
which the MAST relate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Confidentiality and Data Privacy Conditions 

In accordance with Section 13 Subsection 1 of the General Data 
Protection Regulation ((EU) 2016/679 ), the Bank publishes on its 
internet website (www.citibank.cz) an up-to-date list of third parties that 
participate in the provision of banking products by the Bank; the list 
specifies the purposes of the transfer to and processing of personal 
data by relevant third parties and is updated from time to time to 
reflect changes in such third parties. 

 
 

2. Opt Outs from Payment Services Laws 
 

For the purposes of the second European Payment Services Directive 
2015/2366/EC and the Czech Republic Act no. 370/2017 Coll., on 
Payment Systems (the  “Payment Systems Act”), as amended from 
time to time (collectively the “Payment Services Laws”), to the extent 
the Bank is providing payment services to the Customer, the Bank and 
the Customer agree that the provisions of the Payment Services Laws 
which may be deviated from upon agreement between the payment 
service provider and user, where: 

(a)        the payment service user is not a consumer; or 

Tato Regulatorní sdělení, deklarace a prohlášení (Regulatory 
Disclosures, Declarations and Representations) pro Účty vedené a 
Služby poskytované v České republice (dále jen „RDDR“) doplňují 
a/nebo pozměňují Hlavní podmínky pro účty a služby (Master Account 
and Service Terms) (dále jen „MAST“), Podmínky na ochranu 
důvěrnosti a osobních údajů (Confidentiality and Data Privacy 
Conditions) (dále jen „CDPC“), Místní státní podmínky pro vedení Účtů 
a poskytování Služeb v České republice (Local Country Conditions for 
Accounts held and Services provided in the Czech Republic) (dále jen 
„Místní podmínky“), Uživatelskou příručku pro cash management 
(Česká republika) (Cash Management User Guide (Czech Republic)) 
(dále  jen  „Uživatelská  příručka“)  a  Sazebník  poplatků  (dále  jen 
„Sazebník poplatků“) používaný Bankou a jakékoli další podmínky, 
smlouvy a dokumenty upravující poskytování platebních  služeb 
Bankou ve smyslu Zákona o platebním styku (veškeré takové podmínky, 
smlouvy a dokumenty dále společně jen „Rámcová smlouva“) a 
společně se všemi těmito dokumenty je třeba tyto RDDR vykládat. 

Termíny s velkými počátečními písmeny používané, avšak 
nedefinované v těchto RDDR, mají význam definovaný v Místních 
podmínkách nebo, pokud takový termín není definovaný v Místních 
podmínkách, v MAST nebo, pokud takový termín není definovaný ani v 
Místních podmínkách ani v MAST, v Uživatelské příručce. Pokud není 
definován jinak v příslušném dokumentu, má termín „Klient“ použitý 
v MAST, CDPC, Místních podmínkách nebo v jakékoli jiné části Rámcové 
smlouvy význam uvedený ve Formuláři k otevření účtu (Account 
Opening Form) nebo v jiném dokumentu či smlouvě, na kterou se 
vztahují MAST. 

 
 
 

1. Podmínky na ochranu důvěrnosti a osobních údajů 

V souladu s článkem 13 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů ((EU) 2016/679) Banka uveřejňuje na své internetové stránce 

(www.citibank.cz) aktuální seznam třetích osob, které se podílejí na 

poskytování bankovních produktů Bankou; seznam uvádí účely, pro 

něž jsou osobní údaje třetím osobám předávány a těmito osobami 

zpracovávány. V případě změny v těchto třetích osobách je uvedený 

seznam aktualizován. 

 

2. Výjimky (opt-out) ze Zákonů o platebních službách 

 
Pro účely druhé evropské směrnice o platebních službách č. 
2015/2366/EU   a  zákona   České   republiky   č.   370/2017   Sb., o 
platebním styku (dále jen „Zákon o platebním styku“), v platném znění 
(dále souhrnně jen „Zákony o platebních službách“) Banka a Klient 
souhlasí, že v rozsahu, v jakém Banka poskytuje Klientovi platební 
služby, ta ustanovení Zákonů o platebních službách, od nichž se lze 
dohodou mezi poskytovatelem a uživatelem platební služby odchýlit, 
pokud: 

(a) uživatel platební služby není spotřebitelem; nebo 
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Regulatory Disclosures, Declarations and Representations 
(Cont’d) 
Regulatorní sdělení, deklarace a prohlášení (pokračování) 

 
 

(b) only the payer’s payment service provider or the payee’s 
payment service provider provides a payment transaction in a 
member state of the European Union or any other state that is 
a party to the European Economic Area Treaty (the “Member 
State”); or 

 
(c) both the payer’s payment service provider and the payee’s 

payment service provider provide a payment transaction in a 
Member State and the payment transaction is carried out in a 
currency that is not the currency of a Member State; 

 

are entirely disapplied with respect to the Customer. 

 
(b) platební  službu  v  členském  státu  Evropské  unie  nebo 

v jiném smluvním státu Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru (dále jen „Členský stát“) poskytuje pouze 
poskytovatel platební služby plátce nebo poskytovatel 
platební služby příjemce; nebo 

 

(c) poskytovatel platební služby plátce a poskytovatel platební 
služby příjemce poskytují platební službu v Členském státu 
a platební transakce je prováděna v měně, která není 
měnou Členského státu; 

se ve vztahu ke Klientovi zcela nepoužijí. 


