VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO WEBOVÉ STRÁNKY
WWW.CRYFIN-BOOST.COM
Co Vás zde čeká?
Na následujících stránkách jsme připravili dokument o tom, jak pracujeme, jak funguje
náš produkt a za jakých podmínek tento produkt poskytujeme. Rozumíme, že nikdo není
nadšený z toho, že musí číst dlouhé a komplikované dokumenty, když je život tak krátký,
a proto jsme na úvod připravili shrnutí, co by se Vám mohlo hodit.
Informujte nás
V životě se dějí různé události, které mohou způsobit, že se jiná osoba dostane k Vašim
osobním údajům, popřípadě že se za Vás bude vydávat jiná osoba a manipulovat s Vaším
účtem. Z tohoto důvodu nám dejte o takové situaci neprodleně vědět, abychom včas
zakročili a ochránili Vaše investice, popřípadě zamezili možným škodám.
Jak s námi komunikovat?
Jsme vždy otevření a snažíme se s Vámi komunikovat, jak je to možné, proto s námi
můžete komunikovat prostřednictvím e-mailu, formuláři na našich stránkách, telefonicky,
sjednat si osobní schůzku nebo prostřednictvím poštovní zásilky. Aktuální seznam
kontaktů uveřejňujeme na našich internetových stránkách. V případě, že se jakýkoliv náš
kontakt změní, budeme Vás informovat. Současně Vás žádáme, abyste nám aktualizovali
své osobní údaje, protože se může stát, že se s Vámi budeme potřebovat spojit a
případně ověřit, že jste to opravdu Vy.
Proč od Vás potřebujeme osobní informace a jak s nimi nakládáme?
Osobní informace od Vás vyžadujeme, abychom Vám mohli poskytovat naše služby a
současně abychom Vás mohli informovat o novinkách a změnách, které máme v nabídce,
popřípadě jaké novinky pro Vás chystáme. Práce s Vašimi osobními údaji podléhá právní
ochraně a při jejich nakládání dodržujeme veškerou platnou právní úpravu. Pokud máte
zájem dozvědět se, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje, tak jsou
v samostatném dokumentu dostupném na našich stránkách.
O čem je smlouva, kterou uzavíráte?
Smlouva mluví o Vaší odpovědnosti za své příkazy a instrukce, které nám zadáte. My
jsme odpovědní za to, že naše služba bude fungovat v rozsahu uvedeném v obchodních
podmínkách a že budeme provádět transakce na základě Vašich příkazů. Současně se
zavazujeme dodržovat etický kodex, který jsme zveřejnili na našich stránkách.
Čtěte dál
Na následujících stránkách Vám podrobně popíšeme náš produkt a poskytneme Vám o
něm kompletní informace. Jestli Vám po přečtení celých podmínek bude něco nejasné,
kontaktujte nás a my Vám rádi vše podrobně vysvětlíme.
Úvodem
Uzavřením smlouvy či založením účtu jsme se společně dohodli, že tyto obchodní
podmínky určují základní pravidla pro poskytování našich služeb.
Současně s těmito obchodními podmínkami vydáváme také další důležité dokumenty,
které upravují naše jednotlivé služby, jako třeba dokument o zpracování osobních údajů,
etický kodex, dokumentaci k ověření investora. Všechny tyto dokumenty pro Vás
uveřejňujeme a průběžně aktualizujeme na našich internetových stránkách a naleznete
je také po přihlášení přímo na svém profilu. Vaší povinností je seznámit se s nimi a tím,
že využíváte naše služby, máme za to, že jste si veškerou dokumentaci pečlivě přečetli a
souhlasíte s ní.
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Výklad pojmů
Všechny termíny použité v tomto textu při jednání s Vámi nebo při právních jednáních uskutečněných
během trvání smlouvy mají následující význam, popřípadě význam stanovený v ostatní smluvní
dokumentaci.
„Naše webové stránky“ jsou webové stránky na adrese www.cryfin-boost.com.
„My“ nebo také „Poskytovatel“ jsme společnost CRYFIN Market s.r.o., IČO: 086 75 635, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 323042, sídlem Školská
689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1 a na základě Smlouvy Vám budeme poskytovat služby spojené
s virtuálním aktivem, přičemž činnost vykonáváme na základě příslušného živnostenského oprávnění,
tedy zejména dle přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, konkrétně pak dle oboru
činnosti č. 81 – Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem.
„Vy“ nebo také „Uživatel“ jste fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, jejíž svéprávnost nebyla nijak
omezena, případně jste právnická osoba. Současně jste se s námi rozhodl uzavřít Smlouvu.
„Smlouva“ jedná se o smlouvu, na základě které Vám bude zřízen Profil, prostřednictvím kterého budete
moci využívat naše Služby. Smlouva je uzavřena řádným provedením Registrace.
„Registrací” se rozumí proces vyplňování osobních a identifikačních údajů při zakládání nového Profilu,
při kterém dochází k uzavření Smlouvy.
„Profil“ jedná se o Vaše uživatelské rozhraní, které je spojeno s Vašimi identifikačními údaji a které je
Vám přístupné na Našich Webových stránkách po zadání přístupových údajů, přičemž byl tento Profil
zřízen při Registraci.
„Smlouva uzavřená na dálku“ jedná se o takovou smlouvu, popřípadě dodatek ke smlouvě, který byl
uzavřen na dálku ve smyslu § 1841 Občanského zákoníku. Jde zejména o Smlouvu, její dodatky,
případně další samostatné smlouvy uzavřené prostřednictvím Našich webových stránek. Při uzavírání
Smlouvy je nezbytné učinit případné kroky, aby nebyly porušeny Naše povinnosti, které plynou ze
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Dohodli
jsme se, že při uzavírání smluv na dálku Vám údaje uvedené v § 1811 odstavci 2 a § 1820 odstavci 1
občanského zákoníku sdělíme prostřednictvím elektronické verze naší Smluvní dokumentace.
„Podmínky“ jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které upravují vztahy mezi Vámi a námi při
využívání našich služeb.
„Smluvní dokumentace“ zejména Podmínky, dokumentace AML, GDPR a další dokumenty, na které
Smlouva odkazuje.
„Příkazem“ se rozumí pokyn, na základě kterého nám dáváte příkaz, abychom pro Vás zajistili nákup
Vámi požadovaného množství Kryptoaktiva za finanční prostředky či abychom pro Vás zajistili prodej
Vámi požadovaného množství Kryptoaktiv za finanční prostředky, přičemž příkaz je zadán v souladu s § 2430 a
násl. Občanského zákoníku, na základě kterého provede Společnost příkaz Klienta, který má zájem o provedení nákupu/prodeje
Kryptoak v.
„Kryptoaktivem“ se rozumí elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá
emitenta, která není peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, ale je přijímána jako směna
za zboží nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta; Kryptoaktivum není považováno za
měnovou jednotku, elektronické peníze ani investiční nástroj. Pro účely těchto Podmínek se za
Kryptoaktivum považuje bitcoin.
„Poskytnutí Kryptoaktiv“ jedná se o uzavření smlouvy, na základě které nám zapůjčíte předem
stanovené množství Kryptoaktiv, v souladu s § 2390 a násl. Občanského zákoníku, a za řádné Poskytnutí
Kryptoaktiv Vám bude náležet stanovená odměna, v souladu s § 2392 odst. 2 Občanského zákoníku, a to při splnění
podmínek uvedených ve Smluvní dokumentaci.
„Občanským zákoníkem“ nebo také „OZ“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění.
„AMLZ“ se rozumí zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, v platném znění.
„GDPR“ se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), účinné od 25. května 2018.

t
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„ZDP“ je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;
„Úřadem“ se rozumí Finanční analytický úřad se sídlem Washingtonova 1621/11, 11000 Praha 1.
„Službami“ se rozumí veškeré služby, které Vám poskytujeme prostřednictvím Našich webových
stránek, přičemž se zejména jedná o Příkazy a Poskytnutí Kryptoaktiv.
„Kryptoadresou“ se rozumí účet Uživatele v rámci jeho Profilu umožňující Uživateli držet Kryptoaktiva.
Na Kryptoadrese jsou evidována Vaše Kryptoaktiva. Kryptoadresu provozujeme My.
„Přístupovými údaji“ se rozumí údaje vyžadované k přístupu do Profilu Uživatele
Změny Smluvní dokumentace
1.

Protože se často mění zákony a my Vám chceme poskytnout stále kvalitnější služby a ty stávající
vylepšovat a upravovat, souhlasíte s tím, že Vám můžeme navrhovat změny Smluvní
dokumentace. O chystaných změnách Vám dáme vědět e-mailem a současně ve Vašem Profilu
nejpozději 15 dní před datem, kdy má nastat změna Smluvní dokumentace, pokud nebude
uvedena jiná doba.

2.

Nová Smluvní dokumentace začne platit od data účinnosti změn. Navrhovanou změnu Smluvní
dokumentace máte právo odmítnout.

3.

Pokud to neuděláte nejpozději v poslední pracovní den před její účinností, souhlasíte s tím, že je
Vámi přijata. Pokud nám dáte vědět, že s navrhovanými změnami nesouhlasíte, ukončíme Vám
veškeré naše Služby, kterých se změna týká, případně celou Smlouvu. Uděláme to k poslednímu
pracovnímu dni před účinností nové Smluvní dokumentace. K poslednímu pracovnímu dni této
lhůty tedy provedeme veškeré vypořádání všech Příkazů, k tomuto dni Vám vrátíme Poskytnutá
Kryptoaktiva a provedeme jejich směnu na české koruny, přičemž Vám následně tyto finanční
prostředky zašleme na Vámi uvedený bankovní účet.

Uzavření Smlouvy
1. Registrací s námi vstupujete do závazkového vztahu, který je upraven těmito Podmínkami. Na
základě Smlouvy Vám zřídíme Profil, přičemž po doložení příslušné Smluvní dokumentace
(splnění podmínek dle AMLZ) budete oprávněni využívat naše Služby.
2.

Podmínkami Registrace potenciálního Uživatele jsou:
a.

Fyzická osoba s minimálním věkem 18 let a svéprávnost, nebo právnická osoba,

b.

Neexistující předešlá historie, jež by byla spojena s omezením služeb nebo blokací
Profilu.

3.

Podmínky zde uvedené pro Vás platí po celou dobu trvání smluvního vztahu, který s námi máte,
přičemž jakékoliv jejich porušení je považováno za podstatné porušení Smlouvy a My jsme
oprávněni takový Profil zablokovat a současně odstoupit od Smlouvy.

4.

Registraci provedete na Našich webových stránkách, přičemž jste povinni o sobě vyplnit správné,
pravdivé a úplné údaje. V případě jakýchkoliv změn ve Vašich údajích uvedených v Profilu jste
povinni bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů, uvést své poskytnuté
údaje do souladu se skutečným stavem.

5.

Uživatel bere na vědomí, že jsme v souvislosti s poskytováním Služeb oprávněni kdykoliv v
budoucnu měnit rozsah povinných údajů o Uživateli či dalších údajů o Uživateli, zejména v
případě požadavků stanovených závaznými právními předpisy. Pokud Nám Uživatel neposkytne
vyžádané údaje ve lhůtě jimi stanovené, je to považováno za podstatné porušení Smlouvy a
jsme oprávněni Profil zablokovat a máme rovněž právo od Smlouvy odstoupit.

6.

Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady
vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám,
přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

7.

Uživatel, který je spotřebitelem dle Občanského zákoníku, dále souhlasem s těmito Podmínkami
výslovně prohlašuje, že mu byly Poskytovatelem před uzavřením Smlouvy poskytnuty údaje
vyžadované § 1820 OZ, zejména, že:

CRYFIN Market s.r.o., Kontaktní adresa: Rybná 682, 110 00 Praha 1,
Sídlo: Školská 689/20, 110 00 Praha 1, IČO: 08675635

3

a.

náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, kterou Uživatel
hradí v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá. Poskytovatel si
neúčtuje žádné další poplatky spojené se vzdálenou komunikací;

b.

Uživatel může od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, a to
bez uvedení důvodu. Uplatnění odstoupení od Smlouvy zašle Uživatel na shora
uvedenou adresu Poskytovatele. Odstoupení je účinné vůči doručení odstoupení od
smlouvy Poskytovateli.

c.

Uživatel nemůže odstoupit od Smlouvy či Příkazu, jsou-li splněny podmínky stanovené v
§ 1837 občanského zákoníku, tj. jestliže byla Služba na základě Příkazu splněna s jeho
předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení a těmito
podmínkami Poskytovatel sdělil Uživateli, že v takovém případě nemá právo na
odstoupení od smlouvy. Uživatel nemá právo na odstoupení od Příkazu, nebo Poskytnutí
Kryptoaktiva, neboť služba závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na naší vůli a
k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

d.

v případě nevyřízení stížností je oprávněn obrátit se na orgán dohledu nebo státního
dozoru, tj. ve vztahu k poskytovaným Službám zejména na Českou obchodní inspekci.

8.

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z procesu Registrace
na webových stránkách a Uživatel má možnost před vlastním odesláním registračního formuláře
jej zkontrolovat a případně i upravit. Součástí Registrace je i potvrzení souhlasu s těmito
Podmínkami a další Smluvní dokumentací.

9.

Registrací Zákazník uděluje svůj souhlas s těmito Podmínkami a potvrzuje, že souhlasí se
Smluvní dokumentací, která je k nalezení na Našich webových stránkách.

10. Při registraci je nutné zadat heslo, které musí obsahovat minimální počet znaků, přičemž
Uživatel je zcela odpovědný za bezpečné uchování hesla a zabránění neoprávněnému vniknutí do
jeho Profilu. Uživatel tedy nese odpovědnost za všechny následky způsobené odcizením hesla
nebo neoprávněným vniknutím do Profilu Uživatele a/nebo využití Služeb třetí osobou jménem
uživatele.
11. Jsme oprávněni odmítnout Vaši registraci v případě, že se nepodrobíte identifikaci či nevyhovíte
kontrole dle AMLZ, a to jak při Registraci, tak při průběžné kontrole. V případě, že nebudete
spolupracovat, respektive neposkytnete námi žádané dokumenty a doklady do 10 dnů od jejich
vyžádání, jsme oprávněni jednostranně zrušit Vaši Registraci a/nebo Váš Profil, což bude
považováno za hrubé porušení Smlouvy z Vaší strany a bráno jako odstoupení od Smlouvy z naší
strany. Současně tato skutečnost bude brána jako výpověď veškerých Služeb z Vaší strany a
bude postupováno jako při jejich předčasném ukončení.
12. Vyjádřením souhlasu s těmito Podmínkami prohlašuje Uživatel, že není v likvidaci, není proti
němu vedeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), v platném znění a po dobu platnosti smlouvy bude bezodkladně informovat
o změnách, které v těchto oblastech nastanou. Uživatel odpovídá za všechny následky, které by
vznikly z důvodu neohlášených změn.

Platební metody
1.

Finanční prostředky nezbytné k provedení Služby Příkaz, tj. k zajištění převodu Vašich finančních
prostředků na Kryptoaktivum nám budete poskytovat převodem na náš bankovní účet a za
platebních podmínek uvedených při zadávání Příkazu.

2.

V rámci poskytování našich Služeb neposkytujeme platební služby, nespravujeme finanční
prostředky Klientů, neprovádíme společné investování Klientů, ale pouze plníme Váš Příkaz
k nákupu/prodeji Kryptoaktiv a následného nakládání se zakoupenými Kryptoaktivy. V případě
provádění Příkazu k výplatě Kryptoaktiv na finanční prostředky, Vám tyto finanční prostředky
zašleme na bankovní účet, ze kterého jste nám zaslal finanční prostředky pro realizaci Příkazu
nákupu Kryptoaktiv, přičemž v případě, že máte zájem o zaslání vypořádání finančních
prostředků na jiný účet, jste povinni nám tuto skutečnost písemně ohlásit a my budeme
následně povinni postupovat v souladu s AMLZ.
1.

Příkaz
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1.

Po splnění všech povinností dle AMLZ, které od Vás budeme vyžadovat, Vám bude umožněno
provádět Příkazy.

2.

Berte prosím na vědomí, že uvedená aktuální hodnota Kryptoaktiva nemusí odpovídat hodnotě,
za které pro Vás provedeme nákup, a to s ohledem na časovou prodlevu mezi zadáním Příkazu,
uhrazením finančních prostředků na provedení nákupu a naším nákupem Kryptoaktiv. Příkaz by
měl být vypořádán (tj. proveden nákup požadovaného množství Kryptoaktiva a připsání na Vaši
Kryptoadresu) zpravidla do konce následujícího pracovního dne po připsání finančních prostředků
na náš účet, při splnění platebních podmínek uvedených při zadávání Příkazu, a to za
předpokladu, že se nevyskytnou žádné technické či jiné překážky.

3.

V rámci Příkazu budeme provádět nákup Kryptoaktiv ve výši hodnoty finančních prostředků,
které nám budou připsány na náš účet, dle platebních podmínek uvedených (tj. v případě růstu
ceny Kryptoaktiv zajistíme požadované množství Kryptoaktiv do výše Vašich finančních
prostředků), a to za ceny uvedené na Našich webových stránkách. V případě vysoké volatility
Kryptoaktiva jsme oprávněni odmítnout provedení tohoto Příkazu, pokud by taková volatilita
mohla znamenat potenciální ztrátu pro Společnost nebo Klienta.

4.

Vyhrazujeme si možnost odmítnout provedení Příkazu, přičemž Vám nemusíme zdůvodňovat
případné odmítnutí Příkazu.

5.

Provedením Příkazu je naplněna zákonná podmínka, přičemž dle § 1837 písm. b) OZ je
dodáváno zboží, jehož cena závisí na výchylce finančního trhu nezávislé na vůli podnikatele, a
tedy nejste oprávněni odstoupit od provedených Příkazů.

6.

Specifikace Služeb je uvedena v Příloze č. 1 těchto Podmínek.

Rizika obchodování s Kryptoaktivem
1. Virtuální aktivum (Kryptoaktivum) není v České republice zákonnou měnou, neboť není
regulováno právními předpisy upravujícími platební služby (zejména zákonem č. 370/2017 Sb., o
platebním styku, v platném znění, a zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, v
platném znění), a obchodování s Kryptoaktivem nepodléhá povolení, regulaci ani dohledu České
národní banky.
2.

Berete na vědomí, že současná právní úprava Kryptoaktiva je pouze dílčí a neúplná, přičemž
tento stav, stejně jako výklad dosud platných právních norem, se může v budoucnu změnit, a
zavazujete se tyto změny, jakož i s nimi spojené úpravy těchto Podmínek, plně respektovat.

3.

Jste si plně vědom veškerých rizik spojených s Příkazy, charakterem a způsobem uchovávání
Kryptoaktiva, zejména berete v úvahu nebezpečí fluktuace ceny a hodnoty Kryptoaktiva a s tím
související možnost výrazných zisků i ztrát investic, a to i v rámci krátkého časového intervalu.

4.

Neneseme žádnou odpovědnost za výkyvy v ceně a hodnotě Kryptoaktiva, za snížení či ztrátu
důvěryhodnosti, anonymity či jiného kladně hodnoceného atributu Kryptoaktiva, ani za změny
právní úpravy v oblasti obchodování s Kryptoaktivem.

5.

Prohlašujete, že před provedením Příkazu, či Poskytnutím Kryptoaktiva zodpovědně zvážíte své
schopnosti posoudit veškerá rizika spojená s Kryptoaktivem a riziky popsanými v tomto článku,
jakož i své majetkové, finanční a investiční možnosti, a tato rizika dobrovolně a v plném rozsahu
přijímáte.

Příkaz, Poskytnutí Kryptoaktiva
1. Postup při poskytování Služeb je podrobně popsán v Příloze č. 1 těchto podmínek.
Odstoupení od Smlouvy
1. V případě nákupu či prodeje Kryptoaktiva nemůžete po připsání či odepsání Kryptoaktiva na
Kryptoadresu /z Kryptoadresy odstoupit od započaté Služby v souladu s ustanovením § 1837
písm. b) občanského zákoníku, neboť předmětem Smlouvy je dodávka Kryptoaktiv, jejichž cena
závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na naší vůli a k nimž může dojít během lhůty pro
odstoupení od Smlouvy.
Další práva a povinnosti
1. Při využívání Našich webových stránek a Profilu jste povinen dodržovat obecně závazné právní
předpisy a Podmínky, jakož i respektovat naše práva i práva třetích osob. Výslovně se
zavazujete, že nebudete:
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a.

užívat Webové stránky způsobem způsobilým poškodit nás, ostatní Uživatele a/nebo
třetí subjekty;

b.

pozměňovat obsah Našich webových stránek, jakkoliv do nich zasahovat, ohrožovat a/
nebo narušovat jejich provoz;

c.

používat programy, vybavení nebo jiné mechanismy a postupy, které by mohly mít
negativní vliv na fungování Našich webových stránek;

d.

získávat neoprávněně osobní údaje jiných Uživatelů nebo skutečnosti, které jsou
předmětem našeho obchodního tajemství; a

e.

používat nezabezpečený e-mail či sdělovat přístupové heslo ke svému účtu jakýmkoli
třetím osobám.

2.

Nesete jakoukoliv přímou či nepřímou odpovědnost za jakoukoli újmu či škodu vzniklou v
důsledku svého jednání či opomenutí, které je v rozporu s dobrými mravy, obecně závaznými
právními předpisy, Podmínkami a Smlouvou či Smluvní dokumentací.

3.

Jste oprávněn:
a.

spravovat svůj uživatelský účet, zejména si určit (případně měnit) přístupové heslo ke
svému účtu a další bezpečnostní parametry;

b.

obracet se kdykoli prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím telefonické komunikace
na naši klientskou podporu, která Vám poskytne potřebné informace, návody a
doporučení a zabezpečí Vám další pomoc nezbytnou pro využívání Služeb, a to v českém
či anglickém jazyce, podle aktuální dostupnosti našich pracovníků;

4.

Máte povinnost chránit své Přístupové údaje pro přihlášení Uživatele do Profilu a pro přístup k
Službě před zneužitím třetí osobou. V případě zjištění jakéhokoliv zneužití dle předchozí věty jste
nám povinen neprodleně toto sdělit a změnit heslo ke svému Profilu, je-li to možné.

5.

Vyhrazujeme si právo v případě mnohonásobného nesprávného zadání hesla k Profilu tento Profil
dočasně zablokovat, případně Vás pro ověření kontaktovat skrze Vámi uvedené kontaktní údaje
v Profilu.

6.

Prohlašujete a zavazuje se, že:
a.

jste plně svéprávný, a tedy způsobilý k právnímu jednání a k jednání spojeným s touto
Smlouvou;

b.

neprovedete Registraci, pokud by jejím provedením došlo k porušení právních předpisů,
nebo těchto Podmínek;

c.

veškeré údaje, které o sobě poskytnete v rámci Registrace, jsou pravdivé, úplné, přesné
a správné;

d.

nebudete používat žádnou Službu nabízenou Poskytovatelem v rozporu s platnými
právními předpisy či nebudete používat takovou Službu, pokud by jejím použitím došlo k
porušení platných právních předpisů;

e.

budete používat Služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny dle těchto Podmínek nebo
Našich webových stránek;

f.

se před zahájením užívání jakékoliv Služby důkladně seznámíte se Službou samotnou,
resp. s její náplní, a berete v potaz všechna rizika bezpečnostní i právní;

g.

jste se v souvislosti s registrací a užíváním Služeb seznámil se Smlouvou, resp. s
obsahem těchto Podmínek, kterým rozumíte a bez výhrad s nimi souhlasíte;

h.

že Služby nebudete používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v
rozporu s platnými právními předpisy, Smlouvou, Podmínkami, Smluvní dokumentací a/
nebo s našimi oprávněnými zájmy či zájmy třetích osob,

i.

nebudete činit to, co by mohlo jakkoliv narušit nebo poškodit Naše webové stránky
včetně sítě a serverů, popřípadě samotné Webové rozhraní;

j.

nebudete činit to, co by mohlo jakkoliv ohrozit, omezit nebo znemožnit poskytování
Služeb;
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k.

se nebudete v souvislosti s užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního ani
neetického jednání;

7.

Berete na vědomí, že nesete veškerou odpovědnost za dopad svého jednání spojeného s
užíváním jakékoliv Služby a s tímto výslovně souhlasíte.

8.

Dále se zaručujete, zavazujete a jste plně seznámeni s tím, že nejste oprávněni:

9.

a.

užívat Službu v rozporu se Smlouvou (včetně Podmínek a Smluvní dokumentace);

b.

užívat Službu způsobem způsobilým nás poškodit či poškodit třetí osoby, zejména
zakládáním duplicitních profilů jedním subjektem a/nebo jiné snaze o podvodné jednání;

c.

poškozovat dobré jméno nebo naši pověst;

d.

získávat či aktivně využívat Profil nebo Přístupové údaje jiných Uživatelů;

e.

zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby;

f.

pokusit se narušit stabilitu, chod nebo data jakékoliv Služby;

g.

vyvolat dojem, že uživatelem Služby je jiný subjekt než Uživatel, nebo vytvářet Profily,
jejichž parametry mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými
pravidly;

h.

porušovat naše práva nebo práva třetích osob jiným způsobem, než je uvedeno v
předchozích bodech Podmínek;

i.

pokusit se jednat protiprávním nebo zde zakázaným způsobem.

Jste povinni při užívání Služeb zachovávat a respektovat naše práva a práva třetích osob,
zejména při nakládání s autorskými díly či s jinými předměty práv duševního vlastnictví.

10. Pokud jakkoliv porušíte tyto Podmínky, je to považováno za podstatné porušení Smlouvy a My
jsme oprávněni omezit poskytování Služeb nebo Vám zakázat je využívat nebo zablokovat Váš
Profil a zároveň jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Současně tato skutečnost bude brána
jako výpověď veškerých Služeb z Vaší strany a bude postupováno jako při jejich předčasném
ukončení.
11. Upozorňujeme Vás, že v souladu s platnými právními předpisy (zejména ZDP) mohou podléhat
příjmy Uživatele z Kdyptoaktiv od určitého celkového ročního úhrnu dani z příjmu, přičemž
berete na vědomí, že tato odpovědnost a povinnost je výhradně na Vaší straně a v rámci
poskytování Služeb Vám není poskytováno žádné účetní, či daňové poradenství.
Zneužití Vašich Přístupových údajů
1. Pokud zjistíte jakoukoliv skutečnost, která by mohla vést ke zneužití Vaší identity, nebo Profilu
třetí osobou, přičemž se má zejména na mysli zcizení osobních dokladů, výpočetní techniky
s uloženými přístupovými údaji nebo jakýchkoli jiných událostí ovlivňujících bezpečnost či
správnost prováděných transakcí, jste povinen nás o takové skutečnosti neprodleně informovat.
Neneseme žádnou odpovědnost za využívání Služeb třetí osobou, která zneužila Váš Profil.
2.

Neneseme žádnou odpovědnost v případě neprovedení Příkazu, Poskytnutí Kryptoaktiva,
zejména z důvodu nedostatečné likvidity či pohybu trhu, přerušení dodávky proudu,
internetového připojení dodavatelem, přerušení provozu burzy virtuálních aktiv nebo v případě
událostí vyšší moci, v těchto případech budete neprodleně kontaktováni v pracovní době
pracovníkem klientského centra a vzájemné závazky z neprovedené transakce se strany zavazují
vzájemně vypořádat bez zbytečného odkladu v dobré víře.

Omezení naší odpovědnosti
1. Neodpovídáme za jakoukoli újmu či škodu, která Vám vznikne nebo může vzniknout v důsledku
Vaší nedbalosti či třetí osoby, která se za Vás bude vydávat, anebo v důsledku Vašeho
úmyslného jednání v rozporu s dobrými mravy, platnými právními předpisy, Smlouvou,
Podmínkami, Příkazem či Smluvní dokumentací.
2.

Dále Vám neodpovídáme zejména za tyto skutečnosti:
a.

Naše webové stránky a všechny Služby budou dostupné nepřetržitě 24 hodin denně a 7
dní v týdnu;
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b.

Naše webové stránky a Služby budou poskytovány bez chyb a/nebo budou plně funkční.

3.

Neneseme odpovědnost ani Vám nemůže nikterak kompenzovat škody nebo jiné újmy
způsobené v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v předchozím odstavci tohoto článku.

4.

Neodpovídáme Vám za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která Vám vznikne v
souvislosti s používáním Našich webových stránek.

5.

Poskytovatel zejména neodpovídá Uživateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu
způsobenou:
a.

nefunkčností či nedostupností Našich webových stránek a/nebo Námi poskytovaných
Služeb a/nebo jejich přerušením a/nebo poruchou jednoho ze zde uvedených;

b.

ztrátou informací Uživatele a/nebo neoprávněným přístupem k informacím Uživatele;

c.

zneužitím a/nebo jiným narušením Portálu a/nebo kterékoliv Služby ze strany jiného
Uživatele a/nebo třetích osob;

d.

ukončením provozování webových stránek a/nebo kterékoliv Služby či kterékoliv její
části (jako například ztrátu způsobenou náhlým ukončením činnosti Poskytovatele).

6.

Berete na vědomí, že jste se plně seznámil s podmínkami uvedenými v těchto Podmínkách,
Smluvní dokumentací a že plně chápete dopad Vašich rozhodnutí při využívání Služeb.

7.

Současně neodpovídáme za jakoukoli újmu či škodu, která Vám vznikla či může vzniknout:
a.

v důsledku legislativních změn, včetně změn v interpretaci a aplikaci dosud platných
právních předpisů;

b.

v důsledku rozhodnutí či opatření soudu, státního zastupitelství, policejního orgánu
anebo jiných orgánů veřejné moci a státní správy a v důsledku výpadku sítě internet či
P2P sítí Kryptoaktiv;

c.

úplnou či částečnou nedostupností nebo nefunkčností Našich webových stránek;

d.

nezákonným zneužitím Našich webových stránek;

e.

počítačovými viry;

f.

kybernetickými útoky;

g.

jinými událostmi vyšší moci, spočívajícími mimo vůli Poskytovatele;

h.

ukončením nabídky prodeje a/nebo nákupu některé nebo veškerých Kryptoaktiv,
případně dalších Služeb; a

i.

přerušením provozu Našich webových stránek (např. za účelem provedení údržby) nebo
jejich ukončením z provozu.

Ochrana osobních údajů
1. Uživatel poskytuje v rámci vzájemných práv a povinností dle těchto Podmínek své osobní údaje,
kdy Uživatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů na
webových stránkách v sekci „Ochrana osobních údajů“ a s těmito souhlasí.
2.
IDENTIFIKACE A KONTROLA UŽIVATELE DLE AMLZ
1. Pro poskytování našich Služeb je v souladu s AMLZ nezbytné provést Vaši identifikaci. První
identifikace fyzické osoby, která identifikaci podléhá, je prováděna zásadně „tváří v tvář“, tedy
pouze za přítomnosti osoby podléhající identifikaci, a to na základě platného průkazu totožnosti.
Vyhrazujeme si zmocnit další osoby pro provedení fyzické identifikace za nás (zejména
prostřednictvím našich obchodních zástupců nebo našich obchodních partnerů).
2.

Fyzickou identifikaci (tváří v tvář) lze nahradit zprostředkovanou identifikací pomocí AMLZ,
kterou může provést notář nebo kontaktní místo veřejné správy, přičemž v těchto listinách musí
být uveden účel identifikace: Vznik obchodního vztahu se společností CRYFIN Market s.r.o. Tuto
zprostředkovanou identifikaci nahrajete do příslušného oddílu svého Profilu, přičemž za
provedení identifikace z naší strany bude okamžik schválení Vámi předložených dokumentů.

CRYFIN Market s.r.o., Kontaktní adresa: Rybná 682, 110 00 Praha 1,
Sídlo: Školská 689/20, 110 00 Praha 1, IČO: 08675635

8

3.

4.

Současně jsme oprávněni provést Vaši identifikaci vzdáleně, a to
a.

prostřednictvím kvalifikovaného správce dle §4 písm. b) zákona 250/2017 Sb., o
elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů, která zajistí prokázání totožnosti
s využitím elektronické identifikace, nebo

b.

prostřednictvím dalšího partnerského subjektu (úvěrové, nebo finanční instituce), se
kterým máme uzavřenou smlouvu o provádění vzdálené identifikaci klientů, který nám
zajistí informace o Vaší identifikaci, o účelu a zamyšlené povaze obchodu nebo před
uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah, přičemž nám současně budou ze strany
partnerských subjektů poskytnuty související dokumenty a kopie příslušných dokladů.

Samotný proces identifikace spočívá ve vykonání následujících úkonů: 1. ověření pravosti
předloženého identifikačního dokladu proti poškození nebo padělání (kontrola, zda doklad nenese
známky poškození, není zjevně přepsán, upraven, přelepen, je celistvý a není nijak
znehodnocen), 2. kontrola, zda jsou údaje na dokladu čitelné a doklad je platný v rámci
expiračního období, 3. ověření shody podoby osoby držitele s vyobrazením na identifikačním
dokladu, 4. zjištění, ověření a zaznamenání identifikačních údajů z průkazu, 5. kontrola a
zaznamenání druhu a čísla průkazu totožnosti, státu, popřípadě orgánu, který jej vydal, a doby
jeho platnosti, 6. zjištění, zda fyzická osoba není politicky exponovanou osobou nebo zda není
osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle platného zákona.
5.
Máte povinnost nám poskytnout informace a dokumenty, které jsou k provádění
identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Máme oprávnění si pořizovat kopie
nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění povinností
dle zákona o AMLZ. Není-li v průkazu totožnosti, na jehož základě je prováděna identifikace,
uvedena adresa trvalého nebo jiného pobytu, místa narození nebo údaj o státním občanství, jste
povinni tyto identifikační údaje vždy doložit náhradním způsobem. Doložení těchto údajů může
být uskutečněno buď předložením jiného dokladu, který chybějící identifikační údaj prokazuje a
je námi akceptován. Osoba je identifikována teprve tehdy, jsou-li zjištěny, ověřeny a
zaznamenány všechny její identifikační údaje vyžadované zákonem, tedy včetně těch, které
nejsou uvedeny v průkazu totožnosti a je třeba je zjistit jiným způsobem, například na základě
čestného prohlášení.

6.

Máme oprávnění odmítnout jakýkoliv Vámi předložený dokument a žádat jeho aktuální verzi.

7.

V rámci kontroly klienta bude postupováno v souladu s AMLZ, což znamená, že od Vás můžeme
požadovat informace o prokázání dalších skutečností, zejména o původu zdrojů Vašich finančních
prostředků, získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu.
8.
Před provedením každé transakce provádíme analytické vyhodnocení rizika na základě informací o
Vás či informací předaných třetími stranami. Na základě vyhodnocení míry potenciálního rizika si vyhrazujeme
právo odmítnout provedení takové transakce.
9.
Pravidelně analyzujeme hrozby nových rizik, kterým přizpůsobujeme nastavení celého systému i jeho
chování.
10.
Můžeme Vás požádat o opětovné provedení identi kace za účelem ověření správnosti původně
provedené identi kace.

11. Berete na vědomí, že neposkytnutí dostatečné součinnosti při plnění našich povinností dle AMLZ
a těchto Podmínek může vést k neposkytnutí Služeb i k nevytvoření Vašeho Profilu, dokonce
může vést až k ukončení smluvních vztahů z naší strany. V takovém případě neodpovídáme za
Vaši újmu vzniklou v důsledku porušení povinností dle tohoto ustanovení.

Ukončení smlouvy, Závěrečná ustanovení
1. V případě, že nemáte žádná Kryptoaktiva na kryptopeněžence, jste oprávněn nás kdykoliv
požádat o ukončení smlouvy a zrušení svého Profilu, přičemž jste současně povinen sdělit, kam
má být zaslán případný finanční zůstatek. My se zavazujeme zrušit Váš Profil a vypořádat
zůstatek do 30 dní od doručení Vaší žádosti.
2.

Jestliže se některé ustanovení těchto Podmínek, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné
nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost podmínek jako celku ani jejích
zbývajících ustanovení, nebo jejich částí.

fi

fi
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3.

Každá smluvní strana (jakožto případně dotčená strana) na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, přebírá nebezpečí změny
okolností, tj. pro vyloučení pochybností se ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění ve vztazích mezi smluvními stranami
založených těmito podmínkami neaplikují. Současně se pro vyloučení pochybností ve vztazích
mezi smluvními stranami založených těmito podmínkami neaplikuje ustanovení § 1793 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

4.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Webové stránky či rozsah a
podmínky nabídky produktů a služeb, a to i bez předchozího upozornění Uživatele. Berete na
vědomí, že tyto úpravy mohou mít vliv na charakter nabídky produktů a služeb, a zavazujete se,
že v této souvislosti nebudete uplatňovat náhradu jakékoli újmy či škody.

5.

Berete na vědomí, že v rámci obchodování s virtuálním aktivem spolupracujme s orgány veřejné
moci a správy (např. s Českou národní bankou, Úřadem, policejními orgány apod.) a
poskytujeme jim veškerou součinnost nezbytnou pro výkon jejich pravomocí, a v této souvislosti
se zavazujete poskytovat obdobnou spolupráci a součinnost nám.

6.

Veškeré spory vzniklé mezi námi se společně zavazujeme řešit především vzájemnou dohodou a
smírnými prostředky. V případě, že odstranění sporu smírnou cestou nebude možné, k řešení
sporů jsou příslušné soudy České republiky. Upozorňujeme Vás, že orgánem dozoru nad
dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je Česká obchodní inspekce.

7.

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti s Našimi webovými stránkami a jejich užíváním se
řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. To platí i pro případy, kdy
právní poměr Smluvních stran obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek.

8.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že ujednání Podmínek odchylná od ustanovení Občanského
zákoníku nebo tato ustanovení vylučující jsou takto sjednána vědomě a v souladu s dobrými
mravy, veřejným pořádkem a s respektem ke všem právům a oprávněným zájmům Smluvních
stran.

9.

Prohlašujete, že se před zahájením užívání Webových stránek a zadáním objednávky důkladně
seznámíte s těmito Podmínkami, plně jste jim porozuměl a bez výhrad souhlasíte s jejich
obsahem.

10. V případě Vašeho úmrtí Smlouva nezaniká. Pokud se o Vaší smrti dozvíme, z bezpečnostních
důvodů pouze zrušíme Vaše přístupová práva. Smlouva a Vámi čerpané Služby zůstávají
v platnosti až do ukončení dědického řízení. Poté budou vypořádány v souladu s rozhodnutím
soudu o vypořádání dědictví.
11. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2022.
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Příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek pro webové
stránky www.cryfin-boost.com
Všechny termíny použité v textu při jednání s Vámi nebo při právních jednáních uskutečněných během
trvání smlouvy mají význam uvedený v Podmínkách, popřípadě význam stanovený v ostatní smluvní
dokumentaci.

PŮSOBNOST PODMÍNEK
1. Tyto Podmínky stanovují, za jakých podmínek a jakým způsobem Vám poskytujeme naše Služby.

KRYPTOADRESA
ZŘÍZENÍ KRYPTOADRESY
1. Pro zřízení Kryptoadresy je nezbytné vyplnit řádně Registraci na Našich webových stránkách dle
ustanovení Podmínek. Součástí Registrace jsou podmínky identifikace a event. kontroly Uživatele
dle AMLZ.
2.

Po dokončení Registrace a založení Profilu je Uživateli zpřístupněna Kryptoadresa. Po splnění
povinností dle AMLZ Vám zašleme e-mailovou zprávu, v níž Vás informujeme mimo jiné o zřízení
a aktivaci Kryptoadresy.

SLUŽBY
Příkaz
1. Při provádění Příkazu k nákupu a prodeji Kryptoaktiva jsme oprávněni si účtovat poplatek ve výši
1,5 % hodnoty transakce.
Např. půjde-li o nákup Kryptoaktiva za finanční prostředky v hodnotě 1.000 CZK, bude k
hodnotě nákupu připočten poplatek 15 CZK, celková hodnota nákupu bude 1.015 CKZ a bude
proveden nákup Kryptoaktiva za 1.000 CZK a 15 CZK bude strženo (započteno) jako poplatek za
nákup. Při prodeji Kryptoaktiva se postupuje obdobně.
A. Příkaz k nákupu Kryptoaktiva
1.

Příkaz bude proveden vyplněním objednávkového formuláře, na základě kterého bude proveden
nákup Kryptoaktiv za dohodnuté množství finančních prostředků. Berete na vědomí, že v rámci
formuláře se zobrazuje aktuální hodnota Kryptoaktiva, která se může lišit od hodnoty, za kterou
bude Kryptoaktivum nakoupeno, a to s ohledem na možnou změnu hodnoty Kryptoaktiva od
okamžiku zadání příkazu k okamžiku realizace nákupu. Nákup bude proveden nejpozději do
konce dalšího pracovního dne od okamžiku zadání Příkazu.

2.

V rámci Příkazu provedeme nákup Kryptoaktiva do hodnoty
finančních prostředků.

3.

Vyhrazujeme si možnost odmítnout provedení Příkazu, přičemž Vám nemusíme zdůvodňovat
případné odmítnutí Příkazu.

4.

Provedením Příkazu je naplněna zákonná podmínka, přičemž dle § 1837 písm. b) OZ je
dodáváno zboží, jehož cena závisí na výchylce finančního trhu nezávislé na vůli podnikatele, a
tedy nejste oprávněni odstoupit od provedených Příkazů.

5.

Po provedení a uhrazení Příkazu obdržíte na svůj e-mail shrnutí Příkazu, ve kterém bude
uvedeno množství poptávaného Kryptoaktiva.

6.

Do konce následujícího pracovního dne po podání Příkazu a úhrady Vám připíšeme odpovídající
počet Kryptoaktiva na Vaši Kryptoadresu. Berete na vědomí a souhlasíte, že počet Kryptoaktiv
uvedený v objednávce se může lišit od počtu Kryptoaktiv, které Vám budou nakonec připsány na
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Kryptoadresu, a to o změnu hodnoty Kryptoaktiv v období od okamžiku odeslání objednávky do
vypořádání objednávky (tj. připsání Kryptoaktiv na Kryptoadresu).

B. Příkaz k prodej Kryptoaktiv
1.

Pokud požadujete prodej Kryptoaktiv uložených na své Kryptoadrese, Příkaz k prodeji provedete
prostřednictvím zaslání e-mailu na Naši adresu, popřípadě zasláním pokynu do našeho sídla.
V rámci e-mailu přiložíte scan podepsaného Příkazu k prodeji, přičemž formulář je dostupný na
našich stránkách, do kterého uvedete počet Kryptoaktiv, která chcete prodat, a vyberete způsob
vypořádání. Prodej bude proveden nejpozději do konce dalšího pracovního dne od okamžiku
zadání Příkazu.

2.

Provedením Příkazu je naplněna zákonná podmínka, přičemž dle § 1837 písm. b) OZ je
dodáváno zboží, jehož cena závisí na výchylce finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele, a
tedy nejste oprávněni odstoupit od provedených Příkazů.

3.

Do konce následujícího pracovního dne po podání Příkazu k prodeji Kryptoaktiv provedeme
převod na Vámi určený bankovní účet u bankovní instituce podnikající v České republice. Berete
na vědomí a souhlasíte, že hodnota Kryptoaktiv v okamžiku jeho prodeje se může lišit od
hodnoty Kryptoaktiv v okamžiku zadání Příkazu, a to o změnu hodnoty Kryptoaktiva v období od
okamžiku odeslání Příkazu do vypořádání Příkazu a současně po odečtení poplatku za provedení
transakce.

Poskytnutí Kryptoaktiva
1. V rámci poskytování našich Služeb současně nabízíme i Poskytnutí Kryptoaktiva. Jedná se o
zápůjčku dohodnutého množství Kryptoaktiv, která nám poskytnete za předem stanovených
podmínek. Každá takto řádně provedená zápůjčka bude mít specifický identifikátor, který budete
využívat při komunikaci s námi. Kryptoaktiva nám můžete poskytnout na časový horizont 1 rok,
3 roky a 5 let. Máte možnost nám poskytnout svá Kryptoaktiva:
a.

Jednorázově, kdy nám jednorázově poskytnete ze své Kryptoadresy Kryptoaktiva na
Vámi zvolenou dobu, po kterou Vám bude náležet příslušný úrok, přičemž berete na
vědomí, že minimální výše Poskytnutého Kryptoaktiva je 25.000 CZK k okamžiku
provedení Poskytnutí Kryptoaktiva. Podmínkou pro provedení Poskytnutí Kryptoaktiva je
dostatečné množství Kryptoaktiva na Kryptoadrese, přičemž toto Poskytnutí započne od
prvního dne měsíce následujícího po Provedení příkazu k Poskytnutí Kryptoaktiva
v případě, že byl Příkaz proveden do 25. dne daného měsíce. Pokud byl Příkaz proveden
po 25. dni daného měsíce, započne Poskytnutí od prvního dne druhého měsíce,
následujícího po provedení Příkazu.

b.

Pravidelně, poté co nám poskytnete jednorázově Kryptoaktiva dle předcházejícího
ustanovení, Vám umožníme i pravidelné Poskytnutí Kryptoaktiva, na základě kterého se
zavážete pravidelně poskytovat Kryptoaktiva v předem určeném množství tak, abyste k
25. dni kalendářního měsíce předcházejícího měsíce, kdy bude poskytnutí daného
množství Kryptoaktiv uskutečněno, měli na Vaší Kryptoadrese toto minimální množství
Kryptoaktiv. Minimální výše pravidelného Poskytnutí Kryptoaktiv je v hodnotě
odpovídající 500 CZK k okamžiku Poskytnutí Kryptoaktiv.
„Např. v případě jednorázového Poskytnutí Kryptoaktiv na 12 měsíců objednaného a
řádně uhrazeného 3. 1. 2019 bude Poskytnutí Kryptoaktiv provedeno od 1. 2. 2019 do
31. 1. 2020. V případě pravidelného měsíčního Poskytnutí Kryptoaktiva na 12 měsíců
objednaného a řádně uhrazeného 3. 1. 2019 bude první dílčí Poskytnutí Kryptoaktiva
provedeno od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2020, tedy po dobu 12 měsíců, přičemž druhé
uhrazené dílčí Poskytnutí Kryptoaktiva bude provedeno od 1. 3. 2019 do 31. 1. 2020,
třetí dílčí Poskytnutí Kryptoaktiva bude provedeno od 1. 4. 2019 do 31. 1. 2020, atd.“

2.

Poskytnutí Kryptoaktiv je prováděno prostřednictvím k tomu určeného pole na Našich webových
stránkách. Do objednávkového formuláře zadáte množství Kryptoaktiv, která chcete Poskytnout
(pravidelně a/nebo jednorázově) a vyberete, na jakou dobu. V objednávkovém formuláři Vám
bude před provedením Poskytnutí Kryptoaktiv sdělen příslušný úrok v rámci Poskytnutí
Kryptoaktiv, a to v procentuálním i absolutním vyjádření (tj. uvedení počátečního stavu
Kryptoaktiv a konečného stavu počtu Kryptoaktiv po uplynutí doby Poskytnutí Kryptoaktiv).
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3.

V případě, že 2 měsíce před koncem sjednané doby Poskytnutí Kryptoaktiv (a to jak
jednorázového, tak i pravidelného poskytnutí) nepožádáte o výplatu tohoto Poskytnutí
Kryptoaktiv k datu sjednané doby, podáváte novou závaznou objednávku Služby Poskytnutí
Kryptoaktiv, a to za podmínek původního Poskytnutí Kryptoaktiv (tj. se má na mysli stejné
množství Poskytnutých Kryptoaktiv, doba Poskytnutí Kryptoaktiv a typ Poskytnutí Kryptoaktiv),
přičemž tato Služba započne automaticky po skončení původního Poskytnutí Kryptoaktiv. Pokud
Vás neinformujeme o povinnosti požádat o výplatu Poskytnutí Kryptoaktiv k datu sjednané doby,
nejpozději 3 měsíce před koncem Poskytnutí Kryptoaktiv, jste oprávněn předčasně ukončit
Poskytnutí Kryptoaktiv bez poplatku za ukončení dle ustanovení 10 této přílohy. Berete na
vědomí, že nepodáním žádosti o výplatu Poskytnutí Kryptoaktiv ve stanovené lhůtě, podáváte
novou závaznou objednávku.
„Např. v případě jednorázového Poskytnutí Kryptoaktiv na 12 měsíců, které započne běžet 1. 1.
2022, jsme povinni Vás informovat o konci Vašeho Poskytnutí Kryptoaktiv nejpozději 3 měsíce
do konce předpokládaného Poskytnutí Kryptoaktiv, tedy v našem modelovém případě jsme
povinni Vás informovat nejpozději do 1. 9. 2022 o Vaší povinnosti požádat nejpozději 2 měsíce
před koncem sjednané doby Poskytnutí Kryptoaktiv o jeho vrácení. V případě, že Vám tuto
informaci neposkytneme do 3 měsíců do konce předpokládaného Poskytnutí Kryptoaktiv, jste
oprávněni předčasně ukončit toto následné Poskytnutí Kryptoaktiv v souladu s ustanovením 10
této přílohy, avšak v takovém případě nejsme oprávněni Vám účtovat poplatek za předčasné
ukončení tohoto Poskytnutí Kryptoaktiv a toto Poskytnutí bude jinak ukončeno za podmínek
uvedených v odkazovaném ustanovení. V případě že Vás budeme řádně informovat o konci
Vašeho Poskytnutí Kryptoaktiv a nebude 2 měsíce před skončením Poskytnutí Kryptoaktiv
podána Vaše řádná žádost, v takovém případě ke dni marného podání žádosti jste závazně
objednal Službu Poskytnutí Kryptoaktiv, a to za podmínek původního Poskytnutí Kryptoaktiv,
přičemž tato Sklužba bude poskytována po konci původního Poskytnutí Kryptoaktiv.

4.

Okamžikem vyplnění a odeslání objednávkového formuláře od Uživatele dochází k závaznému
objednání Služby Poskytnutí Kryptoaktiv. Přičemž berete na vědomí, že s těmito Kryptoaktivy
budeme po dobu poskytnutí Kryptoaktiv dále nakládat.

5.

Současně Poskytnutím Kryptoaktiv je naplněna zákonná podmínka, přičemž dle § 1837 písm. b)
OZ je dodáváno zboží, jehož cena závisí na výchylce finančního trhu nezávisle na vůli
podnikatele, a tedy nejste oprávněni odstoupit od provedených Poskytnutí Kryptoaktiva.

6.

Po provedení Poskytnutí Kryptoaktiva obdržíte obratem do svého e-mailu potvrzení o
objednávce.

7.

V případě Poskytnutí Kryptoaktiva se Vám zavazujeme zaplatit úrok z poskytnutých Kryptoaktiv
v následující výši:
a.

V případě jednorázového Poskytnutí Kryptoaktiva
i.

0,3334 % p.m. v případě poskytnutí na 12 měsíců,

ii. 0,5 % p.m. v případě poskytnutí na 36 měsíců a
iii. 0,6167 % p.m. v případě poskytnutí na 60 měsíců.
b.

V případě pravidelného Poskytnutí Kryptoaktiva
i.

0,1667 % p.m. v případě poskytnutí na 12 měsíců,

ii. 0,3334 % p.m. v případě poskytnutí na 36 měsíců a
iii. 0,5 % p.m. v případě poskytnutí na 60 měsíců.
Úrok uvedený v tomto odstavci je v měsíčním vyjádření a Poskytnutá Kryptoaktiva jsou úročena
jednoduchým úročením. Neposkytujeme složené úročení – tedy úročení úroků, které Vám náleží.
Úrok bude vyplácen v Kryptoaktivech.
8.

Příslušný úrok v příslušné výši z Poskytnutých Kryptoaktiv náleží Uživateli za každý měsíc, kdy
jsou Kyrptoaktiva Poskytnuta, přičemž Uživateli vyplatíme veškeré úroky až po uplynutí sjednané
doby. Uživateli vyplatíme úrok na jeho Kryptoadresu v Kryptoaktivech, jež byla uživatelem
Poskytnuta.
Např. v případě jednorázového Poskytnutí Kryptoaktiv 1 jednotky Kryptoaktiva na dobu 12
měsíců bude úrok 0,3334 Kryptoaktiva za celou dobu Poskytnutí Kryptoaktiva vyplacen do konce
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kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Poskytnutí Kryptoaktiva
skončilo.
9.

V případě, že nebude dodržen rozpis pravidelného Poskytnutí Kryptoaktiva, nemáte nárok na
úrok za tyto měsíce, kdy jste řádně neposkytnul pravidelné Poskytnutí Kryptoaktiv.
Např. v případě pravidelného Poskytnutí Kryptoaktiv na dobu 12 měsíců, pokud provedete
úhradu v souladu s rozpisem úhrad pouze u 9 měsíců, bude Vám snížen předpokládaný úrok o
měsíce, kdy jste neprovedli řádnou úhradu, tj. o 3 měsíce.

10. Poskytnutá Kryptoaktiva se zavazujeme Vám vrátit na Vaši Kryptoadresu nejpozději do konce
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Poskytnutí skončilo.
11. Máte oprávnění požádat o předčasné ukončení Poskytnutí Kryptoaktiv. Vzor žádosti o předčasné
ukončení Poskytnutí Kryptoaktiv (dále jen „žádost o ukončení“) je k dispozici ke stažení na
Našich webových stránkách. V případě žádosti o ukončení Vám vyplatíme Poskytnutá
Kryptoaktiva vč. úroku dosaženého před podáním žádosti ukončení, a to po odečtení poplatku za
předčasné ukončení Poskytnutí Kryptoaktiv (dále jen „poplatek za ukončení“). Poskytnutá
Kryptoaktiva jsou úročena do konce kalendářního měsíce, ve kterém nám byla doručena žádost
o ukončení, přičemž není úročena od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla
žádost o ukončení doručena. Poplatek za ukončení je vypočítán ze součtu množství Poskytnutých
Kryptoaktiv a úroku v závislosti na okamžiku, kdy nám byla žádost o ukončení doručena. Výše
poplatku za ukončení je stanovena vzorcem (2,00 % + (0,22 % * M)), kde se do vzorce za
proměnnou M dosadí počet celých měsíců zbývajících do původně sjednaného termínu konce
Poskytnutí. Minimální výše poplatku za ukončení je 2,00 % a maximální výše poplatku za
ukončení je 10 % z částky odpovídající Poskytnutým Kryptoaktivům navýšeným o připsané
úroky. Vyplatíme Vám Poskytnutá Kryptoaktiva společně s připsanými úroky, které budou
sníženy o poplatek za ukončení nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém byla žádost o ukončení doručena, a to na Vaši Kryptoadresu.
Např. Poskytl jste nám 1 Kryptoaktivum na 60 měsíců a doručíte nám žádost o ukončení ve 45.
měsíci Poskytování Kryptoaktiv, přičemž Služba bude úročena úrokem 0,6167 % p.m. do konce
45. měsíce, celkový úrok náležící Uživateli bude 0,2775 Kryptoaktiva (tj. 45 * 0,6167%
Kryptoaktiva). Poplatek za ukončení bude vypočten ze součtu hodnoty Poskytnutého
Kryptoaktiva a úroku, tj. 1,2775 Kryptoaktiva (Porskytnutí 1 Kryptoaktiva + úrok 0,2775
Kryptoaktiva). Procentuální výše poplatku za ukončení stanovená vzorcem (2,00 % + (0,22 % *
15 ) = 5,30 %. Výše poplatku v Kryptoaktivu vypočtená součinem 1,2775 * 0,053 = 0,0677
Kryptoaktiva. Vyplatíme Vám tedy na Vaši Kryptoadresu do konce 47. měsíce Poskytnutí
Kryptoaktiv 1,2775 Kryptoaktiva mínus poplatek za předčasné ukončení 0,0677 Kryptoaktiva,
tedy celkem 1,2098 Kryptoaktiva.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
IDENTIFIKACE A KONTROLA UŽIVATELE DLE AML
1. Identifikace a kontrola Uživatele je prováděna za podmínek AMLZ a Podmínek.
2.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv i nad rámec situací uvedených v Podmínkách Vás vyzvat k
provedení identifikace či požadovat předložení dalších identifikačních údajů nebo dokladů, je-li
toho třeba ke splnění jejích povinností dle příslušných ustanovení AMLZ.

POPLATKY
1. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Služby mohou podléhat poplatkům a že jste povinen tyto
poplatky zaplatit, přičemž jsme oprávněni započíst nároky z těchto poplatků na jakákoliv plnění
vůči Vám.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí Podmínek jako jejich Příloha č. 1.
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