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This Country Addendum for Accounts held and Services 
provided in the Czech Republic supplements and/or amends, 
and is to be read together with the Master Account and 
Service Terms (“MAST”), Confidentiality and Data Privacy 
Conditions (“CDPC”), Security Procedures and the List of 
Charges of the Bank.

Tento Doplněk pro zemi pro vedení Účtů a poskytování 
Služeb v České republice doplňuje a/nebo pozměňuje 
Hlavní podmínky pro účty a služby (dále jen „MAST“), 
Podmínky mlčenlivosti a důvěrnosti údajů (dále jen 
„CDPC“), Bezpečnostní postupy a Sazebník poplatků Banky 
a společně se všemi těmito dokumenty je třeba tento 
Doplněk pro zemi vykládat. 

1. CORPORATE OPT OUT FOR PAYMENT 
SERVICES PROVIDED UNDER THE 
EUROPEAN PAYMENT SERVICES 
DIRECTIVE 2015/2366/EU (“PSD2”) 

1. VÝJIMKA PRO KORPORÁTNÍ KLIENTY 
VE VZTAHU K PLATEBNÍM SLUŽBÁM 
POSKYTOVANÝM PODLE EVROPSKÉ 
SMĚRNICE O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH 
Č. 2015/2366/EU (“PSD2”) 

Pursuant to PSD2 and related national and European laws, 
including the Czech Republic Act no. 370/2017 Coll., on 
Payment Systems (the “Payment Systems Act”), each 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:

Na základě PSD2 a souvisejících státních a evropských 
právních předpisů, včetně zákona České republiky 
č. 370/2017 Sb., o platebním styku (dále jen „Zákon o 
platebním styku“), ve znění pozdějších předpisů (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) the payment service user is not a consumer; or (a) uživatel platební služby není spotřebitelem; nebo

(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

(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) 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;

(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;

are entirely disapplied with respect to the Customer. se ve vztahu ke Klientovi zcela nepoužijí.
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2. REVERSALS OF REFUNDS 2. VRÁCENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

If the Bank refunds an unauthorised payment transaction, 
and reasonably determines that such payment transaction 
was unauthorised as a result of the Customer’s negligence, 
wilful default or fraud, the Customer acknowledges and 
agrees that the Bank may reverse any such refund credited to 
the Customer’s Account (together with related interest and 
deduct the Bank’s reasonable costs).

Klient bere na vědomí a souhlasí, že pokud Banka vrátí 
prostředky neautorizované platební transakce a Banka 
rozumně určí, že taková transakce byla neautorizována v 
důsledku Klientovy nedbalosti, úmyslného pochybení nebo 
podvodu, pak Banka může toto vrácení prostředků na Klientův 
Účet stornovat (společně s příslušným úrokem a může si 
strhnout své rozumné náklady).
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