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RÁMCOVÁ SMLOUVA 
O POSKYTOVÁNÍ ASISTEN�NÍCH SLUŽEB 

 
 (dále jen „rámcová smlouva“) 

 
Rámcovou smlouvu uzavírají  dle ust. § 269 odst. 2 zák.�. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
v platném zn�ní,  a dle ust. § 50 zák. �. 40/1964 Sb., ob�anského zákoníku, v platném zn�ní, 

spole�nosti: 
 
 
 
 
 
 
 
�eská spo�itelna, a. s. 
se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PS� 140 00 
I�: 45244782 
DI�: CZ45244782 
zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném M�stským soudem v Praze, oddíl B, vložka �. 1171 
jednající: Ing. Ji�ím Škorvagou, CSc., �lenem p�edstavenstva a nám�stkem generálního �editele 
  Martinem Techmanem, MBA, �editelem úseku �ízení obchodu  
 
dále jen „Banka“ 

na stran� jedné 
 

 
a 
 
GLOBAL ASSISTANCE a. s. 
se sídlem: Praha 8, Dopravák� 749/3, PS� 184 00 
I�: 27181898 
DI�: CZ27181898 
zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném M�stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9573 
jednající: ing. Petrem Boldem, p�edsedou p�edstavenstva 
  Václavem Volkem, místop�edsedou p�edstavenstva 
 
dále jen „Poskytovatel asisten�ních služeb“ 

na stran� druhé. 
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P�íloha I Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování 

asisten�ních služeb pro klienty �eské spo�itelny, a. s. (dále jen VOP GA) 
P�íloha II Vzor Prohlášení Majitele Ú�tu/Disponující osoby k asisten�ním službám, které je 

sou�ástí formulá�e �eské spo�itelny, a. s. – „Žádost o z�ízení nebo zrušení produktu �i 
služby ke sporožirovému ú�tu Osobní ú�et �eské spo�itelny“ 

 
 
 
 

�lánek 1 
Úvodní ustanovení 

 
P�edm�tem této rámcové smlouvy je úprava pravidel pro poskytování asisten�ních služeb k Ú�t�m 
vedeným Bankou, které na základ� této rámcové smlouvy sjednávají Banka a Poskytovatel 
asisten�ních služeb, jakož i vymezení práv a povinností Banky, Klient� a Poskytovatele asisten�ních 
služeb souvisejících s t�mito službami podle této rámcové smlouvy, s jejich dodržováním nebo 
porušením. Poskytování asisten�ních služeb, vymezení práv a povinností se �ídí právním �ádem 
�eské republiky, zejména ustanoveními zákona �.40/1964, ob�anským zákoníkem, v platném zn�ní, a 
zákonem  �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních údaj� a o zm�n� n�kterých zákon�, v platném zn�ní. 
Pro  úpravu práv a povinností uvedených ú�astník� smluvního vztahu dále platí tato rámcová smlouva 
a Všeobecné pojistné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asisten�ních 
služeb pro klienty �eské spo�itelny, a. s., které tvo�í p�ílohu této rámcové smlouvy a jsou její nedílnou 
sou�ástí. V p�ípad� rozporu rámcové smlouvy a VOP GA má p�ednost rámcová smlouva. 
 
 
 
 
 
 

�lánek 2 
Obecná ustanovení 

 
Pro ú�ely této rámcové smlouvy platí tento výklad pojm�: 
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2.1 Banka – �eská spo�itelna, a. s., jako osoba, která s Poskytovatelem asisten�ních služeb 
uzav�ela tuto rámcovou smlouvu. 

2.2  Poskytovatel asisten�ních služeb – GLOBAL ASSISTANCE a. s. jako osoba, která s Bankou 
uzav�ela tuto rámcovou smlouvu. 

2.3  Klient (dále jen „Klient“), který je sou�asn� osobou oprávn�nou – Majitel Ú�tu/Disponující 
osoba - který splnil podmínky uvedené v �l. 5 této rámcové smlouvy. 

2.4  Limit pln�ní – �ástka v K� �i jiné vymezení rozsahu asisten�ní služby (nap�. �asem, 
vzdáleností) definovaná v �l. 9 této rámcové smlouvy, do jejíž výše je poskytována sleva p�i 
pln�ní asisten�ní služby. 

2.5  Rozsah pln�ní asisten�ní služby (dále také „pln�ní“) - je rozsah služeb, které poskytne 
Poskytovatel asisten�ních služeb Klientovi za podmínek této rámcové smlouvy. 

2.6  Nouzová situace – nahodilá skute�nost (porucha, havárie), na jejímž základ� je Klient 
oprávn�n si vyžádat u Poskytovatele asisten�ních služeb poskytnutí asisten�ní služby. 

2.7  Doba poskytování asisten�ních služeb – doba, na kterou bylo poskytování asisten�ních služeb 
sjednáno. 

2.8 Doba poskytování asisten�ních služeb vztahující se k jednotlivému Ú�tu a Klientovi – doba, 
která je pro každý Ú�et a Klienta odlišná, za�íná dnem stanoveným jako po�átek asisten�ní 
služby vztahující se k jednotlivému Ú�tu a Klientovi a kon�í dnem stanoveným jako konec 
asisten�ní služby vztahující se k jednotlivému Ú�tu a Klientovi. 

2.9  Po�átek asisten�ní služby vztahující se k jednotlivému Ú�tu a Klientovi– okamžik, od kterého 
vzniká asisten�ní služba  - definován v �l. 6 této rámcové smlouvy. 

2.10  Konec asisten�ní služby vztahující se k jednotlivému Ú�tu a Klientovi – okamžik, kterým 
zaniká asisten�ní služba definován v �l. 6 a 15 této rámcové smlouvy. 

2.11 Cena za službu – úplata za správu a udržování asisten�ní služby - definována v �l. 7 rámcové 
smlouvy. 

2.12 ID služby – eviden�ní �íslo asisten�ní služby p�id�lené Bankou Klientovi. 
2.13 Placené období – dohodnuté �asové období, za které platí Banka Poskytovateli asisten�ních 

služeb cenu služby - definováno v �l. 6 rámcové smlouvy. 
2.14 Smlouva o  b�žném ú�tu – smlouva, na jejímž základ� Banka z�ídila Majiteli Ú�tu  b�žný ú�et 

nebo jakýkoliv produkt, který charakterem odpovídá b�žnému ú�tu. 
2.15  B�žný ú�et (také „Ú�et“)  - b�žný ú�et nebo jakýkoliv produkt, který charakterem odpovídá 

b�žnému ú�tu, který má fyzická osoba veden u Banky a ke kterému jsou dle rozhodnutí Banky 
nabízeny asisten�ní služby dle této rámcové smlouvy. 

2.16  Majitel b�žného ú�tu (také „Majitel Ú�tu“) – fyzická osoba, která má  uzav�enu s Bankou 
Smlouvu o b�žném ú�tu a která splnila podmínky pro p�istoupení k této rámcové smlouv� 
v souladu s touto rámcovou smlouvou.  

2.17 Disponující osoba (dále jen „Disponující osoba“) – fyzická osoba oprávn�ná nakládat 
s pen�žními prost�edky na Ú�tu dle dispozice ud�lené jí Majitelem Ú�tu na podpisovém vzoru 
k Ú�tu, které ud�lil Majitel Ú�tu souhlas se z�ízením asisten�ní služby a která splnila 
podmínky pro p�istoupení k této rámcové smlouv� v souladu s touto rámcovou smlouvou. 

2.18 Žádost Majitele Ú�tu/Disponující osoby – formulá� Banky - žádost o z�ízení nebo zrušení 
produktu �i služby ke sporožirovému ú�tu Osobní ú�et �eské spo�itelny. 

2.19 Provád�cí smlouva – smlouva, kterou se zavazují Banka a Poskytovatel asisten�ních služeb 
uzav�ít za ú�elem sjednání podmínek týkajících se vztahu Banky a Poskytovatele asisten�ních 
služeb, zejména ve v�ci výkaznictví a procesu sjednávaní asisten�ních služeb dle rámcové 
smlouvy. 

 
 

�lánek 3 
Doba platnosti rámcové smlouvy 

 
3.1 Tato rámcová smlouva se sjednává jako smlouva s m�sí�ním placeným obdobím, na dobu 

neur�itou, a vstupuje v platnost dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Platná smlouva 
nabývá ú�innosti v 0.00 hod. 1.11.2007.  

3.2 Pro ukon�ení této rámcové smlouvy využijí smluvní strany p�ednostn� dohody, ve které budou 
stanoveny podmínky ukon�ení tak, aby nedošlo k poškození oprávn�ných zájm� Klient�. 

3.3 Každá ze smluvních stran m�že i bez udání d�vodu tuto rámcovou smlouvu písemn� 
vypov�d�t. Výpov�dní lh�ta �iní 3 m�síce a za�íná b�žet od prvního dne kalendá�ního m�síce 
následujícího po m�síci, ve kterém byla výpov�� doru�ena druhé smluvní stran� a kon�í 
uplynutím posledního dne posledního kalendá�ního m�síce výpov�dní lh�ty.  

3.4 Bude-li rámcová smlouva ukon�ena jiným zp�sobem, než dohodou ve smyslu odstavce 3.2, 
nebo nebude-li v dohod� o ukon�ení rámcové smlouvy dohodnut termín ukon�ení poskytování 
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asisten�ních služeb vztahujících se k jednotlivým Ú�t�m, potom ukon�ením ú�innosti této 
rámcové smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této 
rámcové smlouvy. 

3.5 Ukon�ení asisten�ní služby vztahující se k jednotlivým Ú�t�m a Klient�m nemá vliv na 
ú�innost rámcové smlouvy ani na trvání ostatních asisten�ních služeb vztahujících se k 
jednotlivým  Ú�t�m a Klient�m a vzniklých na základ� této rámcové smlouvy. 

 
 

�lánek 4 
Úrovn� asisten�ních služeb 

 
4.1 Na základ� této rámcové smlouvy, za podmínek vzniku jednotlivé asisten�ní služby podle �l. 

5,  se sjednává poskytování asisten�ních služeb v rozsahu následujících úrovní: 
Úrove� A tj. asisten�ní služba pro motoristy na území �eské republiky. 
Úrove� A+ tj. asisten�ní služba pro motoristy na území �eské republiky a asisten�ní služba 

v domácnosti na území �eské republiky. 
Úrove� B tj. asisten�ní služba pro motoristy pro území celé Evropy. 
Úrove� B+ tj. asisten�ní služba pro motoristy pro území celé Evropy a asisten�ní služba 

v domácnosti na území �eské republiky. 
 
 
 

�lánek 5 
Podmínky nezbytné pro p�istoupení k rámcové smlouv�  

 
 
5.1 Poskytování asisten�ních služeb v rozsahu jednotlivých úrovní dle této rámcové smlouvy lze 

sjednat pro jednotlivý Ú�et a Klienta,  na základ� písemné Žádosti Majitele Ú�tu/Disponující osoby 
o z�ízení služby k Ú�tu spo�ívající v  poskytování asisten�ních služeb dle této rámcové smlouvy 
v rozsahu jím zvolené úrovn�, která obsahuje i prohlášení Majitele Ú�tu/Disponující osoby o 
p�istoupení k rámcové smlouv�, akceptované Bankou  p�i uzav�ení Smlouvy o b�žném ú�tu nebo 
kdykoliv v pr�b�hu trvání Smlouvy o b�žném ú�tu.  Vzor prohlášení Majitele Ú�tu/Disponující 
osoby, které je obsaženo v Žádosti Majitele Ú�tu/Disponující osoby tvo�í p�ílohu �. II k rámcové 
smlouv�. 

5.2 Banka je oprávn�na písemné prohlášení Majitele Ú�tu/Disponující osoby o p�istoupení k rámcové 
smlouv� zajistit též elektronickou formou, a to v souladu s p�íslušnými právními p�edpisy. 

5.3 Banka je povinna údaje o Klientech oznamovat Poskytovateli asisten�ních služeb v souladu s 
provád�cí smlouvou, kterou je �ešeno p�edávání informací mezi Bankou a Poskytovatelem 
asisten�ních služeb. P�i porušení této povinnosti ze strany Banky je Poskytovatel asisten�ních 
služeb oprávn�n, v p�ípad� vzniku nouzové situace na stran� Klienta, pln�ní asisten�ní služby 
odmítnout, p�ípadn� p�im��en� snížit. 

 
 

�lánek 6 
Vznik, zm�na a konec asisten�ní služby , placené období 

 
6.1 Asisten�ní služba vztahující se k jednotlivému Ú�tu a Klientovi vzniká od okamžiku, kdy Banka 

akceptuje Žádost Majitele Ú�tu/Disponující osoby, resp. dnem pozd�jším dle požadavku 
Majitele Ú�tu/Disponující osoby a kdy Banka p�id�lí Majiteli ú�tu/Disponující osob� ID služby. 

6.2 Zm�na sjednané úrovn� asisten�ní služby vztahující se k jednotlivému Ú�tu a Klientovi je 
ú�inná od 1. dne následujícího kalendá�ního m�síce  po dni, kdy Banka akceptuje Žádost 
Majitele Ú�tu/Disponující osoby o zm�nu úrovn� asisten�ní služby, resp. dnem pozd�jším dle 
požadavku Majitele Ú�tu/Disponující osoby.  

6.3 Asisten�ní služba vztahující se k jednotlivému Ú�tu a Klientovi zaniká ve 24.00 hodin dne, kdy 
nastane skute�nost, s níž je spojen zánik asisten�ní služby, není-li stanoveno v �l. 15 rámcové 
smlouvy jinak.  

6.4 Placeným obdobím je kalendá�ní m�síc. Cena za službu za první a poslední placené období 
asisten�ní služby  vztahující se k jednotlivému Ú�tu a Klientovi náleží Poskytovateli 
asisten�ních služeb za celý kalendá�ní m�síc, ve kterém asisten�ní služba vztahující se 
k jednotlivému Ú�tu a Klientovi vznikla, resp. zanikla. 
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�lánek 7 
Cena za službu 

7.1 Výše ceny za službu vztahující se k jednotlivému Ú�tu a Klientovi, za každé placené období 
v rozsahu jednotlivých úrovní asisten�ních služeb, je vždy uvedena v aktuální výši 
v Sazebníku �eské spo�itelny, a.s. pro bankovní obchody.  

7.2 Banka je povinna uhradit Poskytovateli asisten�ních služeb paušální odm�nu za poskytování 
asisten�ních služeb Klient�m dohodnutou mezi Bankou a Poskytovatelem asisten�ních služeb 
v provád�cí smlouv�  za každé placené období za  služby sjednané k jednotlivým Ú�t�m na 
ú�et Poskytovatele asisten�ních služeb specifikovaný v provád�cí smlouv�.  

7.3 Situace, kdy v pr�b�hu placeného období dochází ke zm�n� Majitele Ú�tu a nový Majitel Ú�tu 
v daném placeném období p�istoupí k této rámcové smlouv�, nemá vliv na výši ceny služby za 
dané placené období. Výše ceny za celé placené období, ve kterém došlo ke zm�n� Majitele 
Ú�tu, se stanoví dle této rámcové smlouvy. Pokud však p�i zm�n� Majitele Ú�tu dochází i ke 
zm�n� úrovn� asisten�ní služby, potom se cena služby k Ú�tu, pro dané placené období, 
stanoví podle výše platné pro nov� sjednaný rozsah asisten�ní služby. 

7.4 Nezávisle na cen� za službu je Klient povinen uhradit Poskytovateli asisten�ních služeb další 
ceny za poskytnutí asisten�ní služby dle ceníku Poskytovatele asisten�ních služeb p�ípadn� 
další vynaložené náklady spojené s poskytnutím asisten�ní služby ve smyslu VOP GA. Výše, 
resp. rozsah slev z ceny Poskytovatele asisten�ních služeb pro Klienty je stanovena ve VOP 
GA. 

 
 

�lánek 8 
Podmínky pro poskytnutí asisten�ní služby p�i nouzové situaci 

 
8.1 Podmínky pro poskytnutí asisten�ní služby Klientovi p�i nouzové situaci jsou uvedeny ve VOP 

GA.  
 

�lánek 9 
Pln�ní dle sjednané asisten�ní služby 

 
9.1 Poskytovatel asisten�ních služeb poskytuje pln�ní z asisten�ní služby dle rozsahu sjednané 

úrovn� za podmínek a v rozsahu této rámcové smlouvy a VOP GA na základ� požadavku 
Klienta. Klient je povinen uplatnit požadavek na pln�ní asisten�ní služby zp�sobem uvedeným 
ve VOP GA. 

9.2  Rozsah pln�ní asisten�ní služby m�že být omezen limitem pln�ní stanoveným ve VOP GA. 
 
 

�lánek 10 
Zpracování osobních údaj� Klient�  

 
10.1  Banka a Poskytovatel asisten�ních služeb prohlašují, že p�i zpracování osobních údaj� Klient� 

budou dodržovat veškeré povinnosti jim uložené zákonem �. 101/2000 Sb., o ochran� 
osobních údaj� a o zm�n� n�kterých zákon�, v platném zn�ní. Poskytovatel asisten�ních 
služeb prohlašuje, že bude zachovávat povinnost ml�enlivosti a d�v�rnost údaj� o 
záležitostech týkajících se bankovního tajemství Klient�. 

10.2  Banka i Poskytovatel asisten�ních služeb se zavazují vzájemn� si p�edávat média a data – 
osobní údaje Klient� a ID služby – v šifrované nebo jinak zabezpe�ené podob� tak, aby 
nedošlo k neoprávn�nému ani nahodilému p�ístupu k t�mto médiím nebo dat�m ani 
k jakémukoliv jejich zneužití neoprávn�nou osobou. Dále se Banka i Poskytovatel 
asisten�ních služeb zavazují zajistit nejvyšší možný standard technického a organiza�ního 
zabezpe�ení a p�enosu dat, jaké lze s ohledem na p�edm�t této rámcové smlouvy a postavení 
smluvních stran d�vodn� požadovat. 

10.3  Smluvní strany se dohodly, že ujednání uvedená v tomto �lánku p�edstavují smlouvu 
o zpracování osobních údaj� uzav�enou mezi Bankou jako správcem údaj� a Poskytovatel 
asisten�ních služeb jako zpracovatelem ve smyslu ustanovení uvedeného zákona o ochran� 
osobních údaj� a ujednání uvedená v tomto �lánku jsou platná po celou dobu, po kterou bude 
trvat asisten�ní služba Klient� dle této rámcové smlouvy nebo práva a povinnosti z ní. 

10.4 Povinnost ml�enlivosti k takto p�edaným údaj�m charakteru osobních údaj� a bankovního 
tajemství však trvá pro Poskytovatele asisten�ních služeb i po skon�ení ú�innosti rámcové 
smlouvy. 
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�lánek 11 

Výluky z asisten�ní služby 
 
Pro asisten�ní službu platí výluky z poskytování asisten�ní služby uvedené ve VOP GA, které tvo�í 
p�ílohu této rámcové smlouvy.  
 
 

�lánek 12 
Povinnosti Klienta, který uplat�uje nárok na pln�ní dle sjednané asisten�ní služby 

 
Povinnosti Klienta, který uplat�uje nárok na pln�ní asisten�ní služby, upravují VOP GA, které tvo�í 
p�ílohu  �.I. této rámcové smlouvy a na které se tato rámcová smlouva odkazuje. 
 
 

�lánek 13 
Povinnosti Banky 

 
Banka je povinna: 
13.1. platit Poskytovateli asisten�ních služeb paušální odm�nu dle úrovn� asisten�ních služeb A, 

A+, B nebo B+ dle �l. 7 této rámcové smlouvy, 
13.2. odpov�d�t Poskytovateli asisten�ních služeb pravdiv� a úpln� na všechny písemné dotazy 

týkající se asisten�ních služeb dle této rámcové smlouvy, 
13.3. poskytnout Poskytovateli asisten�ních služeb sou�innost, zejména:  

a) dbát, aby Žádost Majitele Ú�tu/Disponující osoby s prohlášením o p�istoupení 
k rámcové smlouv� anebo jeho Žádost o ukon�ení asisten�ní služby byly �ádn� 
vypln�ny, podepsány a uchovávány, 

b) p�edávat Poskytovateli asisten�ních služeb identifika�ní údaje vztahující se 
k jednotlivým Klient�m, v�etn� ID služby, v souladu s provád�cí smlouvou, která toto 
p�edávání upravuje, 

13.4. na základ� od�vodn�ného požadavku Poskytovatele asisten�ních služeb poskytovat další 
informace, p�ehledy �i výkazy v této rámcové smlouv� neuvedené, které souvisí s asisten�ní 
službou, jsou Bance b�žn� k dispozici, a nebude-li tak porušeno obchodní �i bankovní 
tajemství Banky ani povinnost Banky o ml�enlivosti uložená právními p�edpisy, 

13.5. prokazateln� seznamovat Klienty s obsahem rámcové smlouvy, s VOP GA a p�edávat t�mto 
Klient�m kopie t�chto dokument� (v p�ípad� p�istupování k rámcové smlouv� elektronickou 
formou pak zajistit Klient�m možnost stažení dokument� v písemné podob�),  

13.6. plnit další povinnosti stanovené ve VOP GA. 
 

�lánek 14 
Povinnosti Poskytovatele asisten�ních služeb 

 
Poskytovatel asisten�ních služeb je povinen:  

 
14.1     v p�ípad� uplatn�ní požadavku Klienta v souvislosti se vznikem nouzové situace  poskytnout 

Klientovi pln�ní asisten�ní služby v rozsahu stanoveném touto rámcovou smlouvou a VOP 
GA, 

14.2 zajistit  pravidelnou komunikaci s Bankou prost�ednictvím kontaktní osoby ur�ené v provád�cí 
smlouv�. 

 
 

�lánek 15 
Zánik asisten�ní služby  

 
15.1 Veškeré asisten�ní služby vztahující se k jednotlivému Ú�tu zanikají:  

a) ukon�ením ú�innosti Smlouvy o b�žném ú�tu, k níž se asisten�ní služba vztahuje;  
b) p�evedením B�žného ú�tu, ke kterému je sjednána asisten�ní služba dle této rámcové 

smlouvy,  na standardní b�žný ú�et nebo jiný program b�žného ú�tu, k n�muž není 
asisten�ní služba dle této rámcové smlouvy poskytována/nabízena; 

c) omezením dispozice s pen�žními prost�edky na b�žném ú�tu Majitele Ú�tu, v 
jehož d�sledku nebude možné použít pen�žní  prost�edky pro úhradu ceny/cen spojených 
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se sjednanou asisten�ní službou; asisten�ní služba zaniká posledním dnem placeného 
období, v n�mž taková situace nastala; 

d) zm�nou osoby Majitele Ú�tu, 
e) úmrtím Majitele Ú�tu – k ukon�ení asisten�ní služby dochází ke dni, kdy se Banka 

dozv�d�la o úmrtí Majitele Ú�tu. 
15.2 Jednotlivá asisten�ní služba vztahující se k jednotlivému Ú�tu a Klientovi zaniká dále na 

základ� Žádosti Majitele Ú�tu (je oprávn�n zrušit i službu sjednanou pro Disponující 
osobu)/Disponující osoby (není oprávn�na zrušit sjednanou službu pro Majitele Ú�tu) – 
asisten�ní služba zanikne ve 24.00 hod. posledního kalendá�ního dne v m�síci, v n�mž byla 
Žádost o zrušení asisten�ní služby p�ijata a akceptována Bankou. „Asisten�ní služba 
vztahující se k Disponující osob� zaniká i v p�ípad�, kdy Majitel Ú�tu rozhodne o zániku  práva 
této osoby nakládat s pen�žními prost�edky na Ú�tu, a to ve 24.00 hod. dne, v n�mž  Majitel 
Ú�tu rozhodl o zániku dispozi�ního oprávn�ní Disponující osoby.“  

 
15.3 Asisten�ní služby vztahující se k jednotlivému Ú�tu mohou být ukon�eny i z d�vod� 

uvedených v  v �l. 3 rámcové smlouvy nebo z d�vod� vyplývajících z právních p�edpis� �i 
rozhodnutí státních orgán�. 

15.4 Banka je povinna oznamovat Poskytovateli asisten�ních služeb datum zániku asisten�ní 
služby vztahující se k jednotlivému Ú�tu v souladu s provád�cí smlouvou, kterou je �ešeno 
p�edávání informací mezi Bankou a Poskytovatelem asisten�ních služeb. 

 
�lánek 16 

Adresy a sd�lení 
 
16.1 Smluvní strany této rámcové smlouvy jsou povinny komunikovat veškeré záležitosti týkající se 

rámcové smlouvy, jakož i jejího pln�ní �i porušení, výhradn� s druhou smluvní stranou této 
rámcové smlouvy, a to doru�ením písemností na její adresu uvedenou v záhlaví této rámcové 
smlouvy �i zasíláním zpráv prost�ednictvím ve�ejné datové sít� elektronickými prost�edky na 
elektronickou adresu datového uzlu ur�enou každou smluvní stranou, a to v šifrované podob� 
a opat�ených elektronickým podpisem pov��eného zam�stnance Poskytovatele asisten�ních 
služeb/Banky založeným na komer�ním certifikátu ve smyslu zákona �. 227/2000 Sb., o 
elektronickém podpisu a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, v platném zn�ní. 

16.2 Každá smluvní strana je povinna informovat zp�sobem dle p�edchozího odstavce druhou 
smluvní stranu o každé zm�n� své adresy pro doru�ování, a to bez zbyte�ného odkladu po 
takové zm�n�. 

16.3. Uplat�ování požadavk� na pln�ní asisten�ní služby Klientem v��i Poskytovateli asisten�ních 
služeb je upraveno ve VOP GA. 

 
�lánek 17 

Záv�re�ná ustanovení 
 
17.1 Rámcovou smlouvu lze m�nit a dopl�ovat jen se souhlasem smluvních stran formou 

písemných a �íslovaných dodatk�, které budou podepsány na jedné listin� osobami 
oprávn�nými jednat a podepisovat za smluvní strany. Identifika�ní údaje týkající se smluvních 
stran a adresy pro listovní �i elektronické doru�ování t�mto stranám lze však m�nit i 
jednostranným oznámením doru�eným druhé smluvní stran� a provedeným v dostate�ném 
p�edstihu tou smluvní stranou, které se týkají, a to zp�sobem dle odstavce 16.1 �lánku 16 této 
rámcové smlouvy. 

17.2 Pro �ešení spor� vyplývajících z této rámcové smlouvy má Banka právo požádat 
Poskytovatele asisten�ních služeb o uzav�ení rozhod�í smlouvy a Poskytovatel asisten�ních 
služeb je povinen rozhod�í smlouvu podle zvláštního právního p�edpisu uzav�ít. Nevyužije-li 
Banka tohoto svého práva, ani mezi smluvními stranami nedojde k jiné dohod�, potom 
veškeré spory vzniklé z této rámcové smlouvy �i v souvislosti s ní, s jejím pln�ním �i 
porušením ohledn� práv a povinností z ní vyplývajících budou �ešeny u p�íslušného soudu 
v �eské republice podle �eského práva. 

17.3 Podání smluvních stran u�in�ná v souladu s odstavcem 16.1 �lánku 16 této rámcové smlouvy 
nabývají ú�innosti dnem svého doru�ení svým adresát�m. Pokud je p�evzetí podání  
odmítnuto, považují se za doru�ená dnem, kdy bylo jejich p�ijetí odmítnuto. V p�ípad� vrácení 
zásilky poštou po uplynutí lh�ty pro p�evzetí stanovené vyhláškou o základních službách 
držitele poštovní licence je dnem doru�ení písemností poslední den stanovené lh�ty. 

17.4 Nedílnou sou�ástí rámcové smlouvy jsou VOP GA. 
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17.5 Rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

17.6 Smluvní strany prohlašují, že si rámcovou smlouvu v�etn� jejích p�íloh p�ed jejím podpisem 
p�e�etly, že s jejím zn�ním souhlasí a že byla uzav�ena po vzájemném projednání podle jejich 
svobodné a vážné v�le, ur�it� a srozumiteln�, že nebyla uzav�ena v tísni ani za jinak 
jednostrann� nevýhodných podmínek. Autenti�nost rámcové smlouvy potvrzují svým 
podpisem. 

17.7 V p�ípad� rozporu mezi textem rámcové smlouvy a VOP GA má p�ednost text této rámcové 
smlouvy. 

17.8 V p�ípad�, že n�které ustanovení této rámcové smlouvy bude neplatné �i nevymahatelné, 
neovlivní to platnost �i vymahatelnost ostatních ustanovení této rámcové smlouvy. 

 
 
 
V Praze  dne …………….                           V  Praze dne…………….. 
 
�eská spo�itelna, a. s.      GLOBAL ASSISTANCE a. s. 
 
 
 
…………………………………………………   ………………………………………….. 
 Ing. Ji�í Škorvaga, CSc.     Ing. Petr Bold 
 �len p�edstavenstva a         p�edseda p�edstavenstva 
 nám�stek generálního �editele 
 
 
 
……………………………………………….   …………………………………………… 
 Martin Techman, MBA      Václav Volek 
 �editel úseku �ízení obchodu    místop�edseda p�edstavenstva 
 


