OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB

čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Společnost GECO, a.s., se sídlem Pod Čimickým hájem 190/11, 181 00 Praha 8 –
Bohnice, IČ: 63080737, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 3329 (dále jen „společnost GECO“) je oprávněna jako
poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, na základě povolení k činnosti
poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, které mu udělila Česká národní
banka , se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (dále jen „Česká národní banka“),
podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZPS“), poskytovat níže uvedené platební služby dle ZPS :

a) služba umožňující vložení hotovosti na platební účet vedený poskytovatelem,
b) služba umožňující výběr hotovosti z platebního účtu vedeného poskytovatelem,
provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, jestliže poskytovatel
neposkytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr, k němuž dává platební
příkaz
1. plátce,
2. příjemce, nebo
3. plátce prostřednictvím příjemce,
d) provedení převodu peněžních
prostředků z platebního
účtu,
jestliže
poskytovatel poskytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr, k němuž dává
platební příkaz
1. plátce,
2. příjemce, nebo
3. plátce prostřednictvím příjemce,
2. Dohled nad činností společnosti GECO v oblasti poskytování platebních služeb
vykonává Česká národní banka.
3. Společnost GECO vede platební účet společnosti Zaplo Finance s.r.o., IČ
294 13 575, se sídlem 5. května 1746/22, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen
„společnost ZAPLO“), s níž společnost GECO spolupracuje na základě smlouvy o
spolupráci v oblasti poskytování úvěrů.
4. .
5. Před objednáním platební služby u společnosti GECO je zákazník povinen prodavači
společnosti GECO sdělit, zda je ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění
pozdějších předpisů, politicky exponovanou osobou, kterou se rozumí:

a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo
regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí
ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen
parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní
samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího
justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné
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prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo
sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu
obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise,
anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonávala nebo vykonává v jiném státě,
v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
b) fyzická osoba, která je:
- osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
- společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě
svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako
osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli
jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
- skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného
právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že
byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).
Před objednáním platební služby u společnosti GECO je zákazník dále povinen
prodavači společnosti GECO sdělit, zda je osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje
mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí,
ve znění pozdějších předpisů.
čl. 2
Způsob poskytování platebních služeb v souvislosti se spoluprací se
společností ZAPLO
1. Po schválení úvěru od společnosti ZAPLO má zákazník možnost po splnění dalších
nezbytných náležitostí vyzvednout částku odpovídající hotovostnímu úvěru
sjednanému se společností ZAPLO na kterékoliv prodejně společnosti GECO v ČR.
2. Podmínkou řádného vyplacení úvěru v hotovosti na prodejně společnosti GECO je
mimo jiné předložení vlastního platného občanského průkazu zákazníka na pokladně
ke kontrole.
3. Zákazník má možnost provést splátku úvěru od společnosti ZAPLO na pokladně
společnosti GECO. V takovém případě přistoupí na prodejně společnosti GECO
rovnou k pokladně a sdělí prodavači číslo příslušné úvěrové smlouvy společnosti
ZAPLO a částku, kterou si přeje splatit. Prodavač zadá sdělenou částku do systému
a zákazník tuto částku potvrdí na zákaznickém monitoru. Poté je zákazník na
zákaznickém monitoru informován o výši transakčního poplatku, výši splátky a čísle
úvěrové smlouvy společnosti ZAPLO, ke které bude splátka přiřazena. K dokončení
platební transakce zákazník před vlastním předáním částky, kterou si přeje splatit a
transakčního poplatku prodavači shora uvedené informace na zákaznickém monitoru
potvrdí kliknutím na „ANO“. V případě, že zákazník nesouhlasí s výší transakčního
poplatku nebo výší splátky, stiskne klávesu „NE“ a transakce bude ukončena.
Společnost GECO nezjišťuje, za jakým účelem je hotovost na konkrétní úvěrovou
smlouvu společnosti ZAPLO hrazena.
4. Za každou splátku uskutečněnou na úhradu závazku vůči společnosti ZAPLO na
prodejně společnosti GECO náleží společnosti GECO transakční poplatek ve výši
49,- Kč.
Zákazník je povinen transakční poplatek předat obsluhujícímu prodavači společnosti
GECO společně s hotovostí určenou pro úhradu závazku zákazníka vůči společnosti
ZAPLO.
5. Vložená hotovost bude považována za uhrazenou vystavením potvrzení o přijetí
splátky společností ZAPLO, které bude zákazníkovi předáno prodavačem společnosti
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GECO po vlastním předání hotovostních finančních prostředků – splácené částky
a transakčního poplatku prodavači.
6. Vložené hotovostní finanční prostředky budou mezi společností GECO a společností
ZAPLO vypořádány do konce následujícího pracovního dne.

V jednom kalendářním dni lze na všech prodejnách společnosti GECO na jednu
úvěrovou smlouvu společnosti ZAPLO splatit celkově maximálně 25.000,- Kč.
čl. 3
Závěrečná ustanovení
1.

Společnost GECO je oprávněna tyto obchodní podmínky upravovat a aktualizovat
vždy jednostranným úkonem.

2.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2020.

V Praze dne 31.12. 2019
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