
PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ 

PLATEBNÍCH SLUŽEB 

(dle § 133 a násl. zákona č. 370/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

 

PlusPro, a.s., IČ 06523269, se sídlem Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka 22903 (dále jen „společnost“), v souladu 

se zákonem o platebních službách poskytuje následující informace:  

Informace o poskytovateli:  

- poskytovatelem platebních služeb (spolu dále jen „služby“) na základě Rámcové smlouvy o poskytování 

platebních služeb (dále jen „smlouva“) je společnost PlusPro, a.s., IČ 06523269, se sídlem Politických vězňů 

156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, e-mail: plusproinfo@gmail.com, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka 22903;  

- společnost nevyužívá při poskytování platebních služeb žádné obchodní zástupce, společnost poskytuje služby 

ve svém sídle a přes webové stránky: www.pluspro.cz;  

- společnost je držitelem povolení k výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu dle ZPS, 

které bylo vydáno Českou národní bankou. 

- nad činností poskytovatele služeb dohlíží Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03, Praha. 

Informace o poskytované službě:  

- společnost je oprávněna poskytovat platební služby dle § 3 odst. 1 písm. c), e) a f) ZPS; 

- společnost poskytuje platební služby popsané zejména v článku 4 a 5 Obchodních podmínek k Rámcové smlouvě 

o poskytování platebních služeb (dále jen „podmínky“);  

- číslo účtu je uvedeno ve smlouvě;  

- souhlas s provedením platební transakce a jeho odvolání je upraven v čl. 7 bodě 7.10 podmínek, údaj o přijetí 

platebního příkazu je upraven v čl. 5 bodě 5.5 podmínek, lhůta pro provedení platební služby a údaj o omezení 

celkové částky platebních transakcí jsou upraveny v čl. 6 podmínek;  

- společnost poskytuje platební služby bez poplatků;  

- pohledávka klienta z vkladů je pojištěna u Garančního systému finančního trhu, a to nejvýše do částky 

odpovídající 100.000,- EUR dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů; 

- údaje o směnných kurzech najdete na www.pluspro.cz. 

 

Informace o způsobu komunikace:  

- komunikace mezi vámi a společností bude probíhat v českém jazyce, a to způsobem stanoveným smlouvou a čl. 

1 bodem 7 podmínek;  

- smlouva mezi klientem a společností bude uzavřena v českém jazyce;  

- právo na informace a podmínky smlouvy je upraveno v čl. 6 podmínek.  

Informace o rámcové smlouvě:  

- informace o změně smlouvy jsou upraveny v čl. 11 bodě 3 podmínek;  

- smlouva je uzavřena na dobu neurčitou;  

- právo vypovědět smlouvu je upraveno v č. 11 bodě 7 podmínek;  

- smlouva se řídí českým právním řádem a místně příslušným soudem prvního stupně je obecný soud žalovaného;  

- řešení sporů a stížností při poskytování služeb je upraveno v čl. 8 podmínek.  

Informace o povinnostech a o odpovědnosti poskytovatele a klienta:  

- informace o povinnostech a odpovědnosti společnosti a klienta jsou upraveny v č. 3 a 7 podmínek;  

- informace o odpovědnosti za ztrátu vzniklou z neautorizované platební transakce, včetně informací o částce, do 

jejíž výše tuto ztrátu nese klient jsou upraveny v čl. 7 podmínek; 

- informace o způsobu a lhůtě pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce 

společnosti jsou upraveny v čl. 6 bodě 4 a 5 podmínek; 

- informace o odpovědnosti společnosti za neautorizovanou platební transakci; 

- informace o podmínkách vrácení částky autorizované platební transakce a informace o podmínkách, za nichž je 

poskytovatel příjemce oprávněn provést opravné zúčtování jsou upraveny v čl. 7 bodě 16 podmínek.  
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Informace o subjektech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů:  

- klient má možnost obrátit se se svou stížností ohledně způsobu poskytování služeb na dozorový orgán 

Poskytovatele, Českou národní banku, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03, www.cnb.cz; 

- v případě sporu ze smlouvy či v souvislosti s ní je možné využít mimosoudního řešení sporu prostřednictvím 

služeb Finančního arbitra České republiky, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, působnost 

Finančního arbitra České republiky je uvedena v § 1 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve 

znění pozdějších předpisů; 

- uvedená mimosoudní řešení sporů mohou uplatnit pouze spotřebitelé ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.  
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