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PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ APLIKACE FRIENDS 24

1. FRIENDS 24 je mobilní aplikace České spořitelny, a.s., jejímž prostřednictvím můžete poukazovat
peněžní prostředky z vlastního účtu Vámi zvolenému příjemci.
2. Předpokladem využívání aplikace FRIENDS 24 je, že s námi jako plátce máte sjednanou Smlouvu
o poskytování služeb SERVIS 24 a zasílání autorizačních SMS zpráv. Prvotní přihlášení do této
aplikace vyžaduje využití Vašeho klientského čísla a hesla. Aplikaci FRIENDS 24 můžete využívat i
tehdy, nemáte-li s námi sjednanou Smlouvu o poskytování služeb SERVIS 24, a to za předpokladu,
že Vám bylo přiděleno vlastní klientské číslo a heslo k obsluze účtu třetí osoby prostřednictvím
elektronického bankovnictví SERVIS 24, a máte-li sjednáno zasílání autorizačních SMS zpráv (jste
disponentem k účtu třetí osoby). Aplikaci FRIENDS 24 můžete rovněž využívat, máte-li sjednanou
Smlouvu o bankovní identitě. Berete na vědomí, že prostřednictvím aplikace FRIENDS 24
obsluhujete vždy výhradně vlastní účet a transakce zadané přes aplikaci FRIENDS 24 půjdou k tíži
Vašeho vlastního účtu.
3. Prostřednictvím FRIENDS 24 zmocňujete příjemce k vyplnění jeho čísla účtu do platebního příkazu,
který mu jedním z Vámi zvolených způsobů zašlete.
4. Česká spořitelna, a.s. není odpovědná za možné důsledky, jestliže odešlete platební příkaz
nesprávnému příjemci.
5. Berete na vědomí, že jste-li v postavení plátce, Česká spořitelna, a.s. není odpovědná za chybné
vyplnění čísla účtu příjemcem.
6. Berete na vědomí, že jako příjemce platby jste oprávněn vyplnit do obdrženého platebního příkazu
pouze vlastní číslo účtu. Česká spořitelna, a.s. není odpovědná, pokud číslo svého účtu
do platebního příkazu vyplníte chybně. Zároveň berete na vědomí, že číslo Vašeho účtu bude
po zpracování Vámi vyplněného příkazu zobrazeno plátci.
7. Prohlašujete, že jste-li v postavení příjemce, číslo účtu do platebního příkazu zaslaného plátcem
vyplníte pouze za předpokladu, že odůvodněně předpokládáte, že platba je určená Vám (znáte
plátce, důvod platby atp.). Můžete-li důvodně předpokládat, že nejste oprávněným příjemcem
a přesto své číslo účtu do platebního příkazu vyplníte, odpovídáte za škodu takto vzniklou plátci
a oprávněnému příjemci.
8. Česká spořitelna, a.s. není oprávněná k navrácení peněžních prostředků, které již byly odepsány
z Vašeho účtu v souladu s Vámi odeslaným platebním příkazem a v souladu s příjemcem
vyplněným číslem účtu.
9. Česká spořitelna, a.s. odpovídá za provedení zadaného platebního příkazu prostřednictvím
FRIENDS 24 ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, jako poskytovatel platebních
služeb. V tomto smyslu Česká spořitelna, a.s. odpovídá za to, že peněžní prostředky, k jejichž
převedení dáte prostřednictvím FRIENDS 24 příkaz, budou připsány ve prospěch účtu, který
příjemce doplní do platebního příkazu, budou-li na straně plátce splněny potřebné náležitosti pro
provedení platby.
10. Berete na vědomí, že podmíníte-li platební příkaz heslem dohodnutým s příjemcem, není bezpečné
zasílat příjemci toto heslo spolu s platebním příkazem. Za případné následky nedodržení uvedeného
není Česká spořitelna, a.s. odpovědná.
11. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v období od 21. 1. 2017 do účinnosti nejbližší aktualizace
dokumentu Informace České spořitelny, a.s. k platebním službám – soukromá klientela (dále
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jen „Informace k platebním službám“), se na limity pro transakce učiněné prostřednictvím aplikace
FRIENDS 24 nevztahují ujednání o limitech v současně platných Informacích k platebním službám
(účinných od 18. 1. 2016) ani jiné naše ujednání. Limity pro transakce zadané v aplikaci FRIENDS
24 v tomto období jsou následující:
Limit pro jednotlivou transakci – 10.000 Kč
Denní limit pro odesílání plateb – 30.000 Kč
Měsíční limit pro odesílání plateb – 50.000 Kč
Měsíční limit pro přijímání plateb – 50.000 Kč
Od účinnosti nejbližší změny Informací k platebním službám, kterou Vám oznámíme prostřednictvím
služby SERVIS 24 Internetbanking v zákonné lhůtě, budou pro transakce prováděné prostřednictvím
aplikace FRIENDS 24 platit limity v nich uvedené.
12. Berete na vědomí, že aplikaci FRIENDS 24 můžete používat a transakce prostřednictvím ní zadávat
i poté, co Vaše smlouva o poskytování služeb SERVIS 24 bude (eventuálně) ukončena, pokud
výslovně neuvedete, aby Vaše klientské číslo a heslo bylo deaktivováno pro všechny aplikace
elektronického bankovnictví SERVIS 24.
13. Pro využívání aplikace FRIENDS 24 je nezbytný Váš souhlas s obsahem bodů 1 – 13. Zároveň
berete na vědomí, že odvoláním tohoto souhlasu, zrušením registrace přístroje k aplikaci
FRIENDS 24 nebo odinstalací aplikace FRIENDS 24 nedojde k zrušení již založených platebních
příkazů. Budete-li chtít zrušit Vámi založené platební příkazy, které ještě nebyly příjemcem vyplněny
a předány nám ke zpracování, je nutné provést zrušení platebního příkazu prostřednictvím aplikace
FRIENDS 24 a teprve poté zrušit registraci přístroje či odinstalaci aplikace. Pokud platební příkazy
takto nezrušíte, bude nadále možné transakce přijmout příjemcem a to až do doby jejich expirace.
14. Tyto podmínky jsou účinné ode dne 24. 11. 2016.

