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Podmínky systému pro správu plateb GlobalPay  

Společnost Custom House (UK) Limited („my“, „nás“, „náš“) Vám nabízí přístup k našim webovým 
stránkám („webová stránka“) za následujících podmínek („podmínky“ nebo „smlouva“).  

Tím, že si vyberete „PŘIJÍMÁM“ níže, vyjadřujete svůj souhlas s následujícími podmínkami. 

Základní informace.  
Vytvořili jsme tuto webovou platformu pro vás, abychom usnadnili přístup našim zákazníkům, kterým buď 
my, nebo jedna z našich přidružených společností poskytujeme platby nebo směnárenské služby. Naši 
zákazníci nás požádali, abychom Vám jejich jménem prováděli platby. Abychom tyto platby mohli 
provádět, musíte tyto webové stránky otevřít a poskytnout nám informace, které my a/nebo naši 
poskytovatelé služeb třetích stran považujeme za nutné. Tyto podmínky popisují podmínky, které se 
vztahují k vašemu přístupu a použití webových stránek. Při poskytování plateb jménem našich 
zákazníků my, nebo naše přidružené společnosti, jednáme jako poskytovatelé služeb našim 

zákazníkům – a nikoliv jako vaši poskytovatelé služeb. Přijímáme platební pokyny našich zákazníků 
a jednáme v souladu s těmito pokyny a nebude jednat v souladu s Vašimi platebními pokyny nebo jednat 
jako Váš poskytovatel platebních služeb.  

Informace o příjemci plateb. Nesete plnou odpovědnost za přesnost a úplnost Vašich informací. Berete 
na vědomí a rozumíte, že jestliže nám neposkytnete přesné informace a nebude je udržovat, může dojít k 
opožděné nebo nedoručené platbě (platbám).  

Bezpečností postupy; upozornění a odškodnění.  
Souhlasíte že:  

• budete dodržovat všechny postupy, kterými se řídí webové stránky; budete uchovávat všechna 
hesla v bezpečí; a spojíte se s námi okamžitě, jestliže osoba, která je Vámi pověřená k tomu, aby 
Vás zastupovala, již nadále není k této činnosti pověřená;  

• nás upozorníte na všechny skutečné nebo možné chyby či nepřesnosti ve Vašich informacích 
okamžitě poté, co si uvědomíte nebo začnete podezírat, že je v informacích chyba nebo 
nepřesnost;  

• odškodníte, budete bránit a zprostíte odpovědnosti nás, naše zákazníky a jejich příslušné dceřiné 
společnosti, přidružené společnosti, úředníky, zaměstnance a zástupce v případě jakýchkoliv 
nároků nebo požadavků, včetně právních poplatků a nákladů, které vznikly ve spojení nebo na 
základě, či souvisí s (a) jakoukoliv nepřesnou informací, kterou jste poskytl(a), nebo (b) Vaším (i) 
nezákonným nebo nedbalým použitím webové stránky; (ii) záměrným zneužitím webové stránky; 
nebo (iii) porušením těchto podmínek. 

Duševní vlastnictví.
Berete na vědomí a souhlasíte, že veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví spojená s 
touto webovou stránkou a v této webové stránce jsou a zůstanou našim výlučným majetkem. Souhlasíte, 
že nepovolíte použití této webové stránky žádné třetí straně. Souhlasíte, že ani přímo ani nepřímo 
nebudete dekompilovat, rozebírat, používat reverzní inženýrství nebo jinak se pokoušet o odvozováni 
nebo rozeznání zdrojového kódu nebo vnitřních funkcí této webové stránky.  

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti. 
ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE, ŽE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY JSOU POSKYTOVANÉ TAK, „JAK JSOU“, 
A TAK, „JAK JSOU DOSTUPNÉ“. NEZARUČUJEME, ŽE TATO WEBOVÁ STRÁNKA BUDE SPLŇOVAT 
VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE POUŽITÍ TÉTO STRÁNKY BUDE NEPŘETRŽITÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ 
NEBO BEZCHYBNÉ; NEZARUČUJEME ANI VÝSLEDKY, KTERÉ MOHOU BÝT ZÍSKÁNY POUŽITÍM 
TĚCHTO STRÁNEK NEBO PŘESNOST ČI SPOLEHLIVOST JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ ZÍSKANÝCH 



Smlouva s příjemcem plateb – Podmínky používání pro příjemce  (Poslední aktualizace květen 2018) 
© 2018 Western Union Holdings Inc. Všechna práva vyhrazena.  
Společnost Western Union Business Solutions je organizační jednotka Western Union Company.  

2

Z TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY. ZŘÍKÁME SE ODPOVĚDNOSTI ZA ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, 
AŤ UŽ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ČI STATUTÁRNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO WEBOVÉ 
STRÁNCE, VČETNĚ JAKÉKOLIV IMPLICITNÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU 
ÚČELU, NERUŠENÉMU UŽÍVÁNÍ, VLASTNICKÉHO TITULU, NEPORUŠOVÁNÍ TŘETÍMI STRANAMI A 
PŘESNOSTI ÚDAJŮ. 

Omezení odpovědnosti. 
ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE, ŽE NEBUDEME PRÁVNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, 
NÁHODNÉ, MIMOŘÁDNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ NÁHRADY ŠKOD, VČETNĚ MIMO JINÉ 
ŠKOD ZA ZTRACENÉ ÚDAJE NEBO ZTRACENÉ ZISKY, KTERÉ VZNIKLY NEBO JSOU SPOJENÉ S 
VAŠÍM POUŽITÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLIV JINÝCH ZÁLEŽITOSTÍ 
TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK. NAŠE SOUHRNNÁ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST VŮČI 
VÁM ZA JAKÉKOLIV POŽADAVKY PODLE JAKÉKOLIV PRÁVNÍ TEORIE NEPŘEVÝŠÍ 5 000 DOLARŮ. 
NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI. A 
PROTO, JE-LI TO VYŽADOVÁNO PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM, NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH 
VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ SE VÁS NEMUSÍ TÝKAT. 

Důvěrnost údajů.  
Rozumíte, že (i) můžeme použít a/nebo zpřístupnit informace, které nám poskytnete, abychom mohli 
poskytnout služby našim zákazníkům; (ii) můžeme sdílet Vaše informace s našimi přidruženými 
společnostmi a s poskytovateli služeb třetích stran; (iii) Vaše informace mohou být přenášené mimo zemi, 
ve které se nacházíte. Naše zpracování, zpřístupnění a uchovávání osobních informací bude konzistentní 
s online prohlášením o ochraně osobních údajů WUBS, které je Vám poskytnuto společně s těmito 
podmínkami. Rozhodnete-li se, že nám nezpřístupníte Vaše informace, nebo nesouhlasíte-li s těmito 
podmínkami, pak nebudete mít povolen přístup k těmto webovým stránkám.  

Ostatní ustanovení.  
• Závaznost. Souhlasíte, že tyto podmínky budou pro Vás závazné a Vaše použití těchto webových 

stránek se bude těmito podmínkami řídit. Jestliže nebude některé z ustanovení této smlouvy 
prosaditelné, neznamená to, že to ovlivní prosaditelnost jakýchkoliv dalších ustanovení této smlouvy. 

• Změny. Tyto podmínky můžeme změnit vyvěšením pozměněných podmínek na těchto webových 
stránkách. 

• Použitelnost pravidel platebního systému. Souhlasíte s tím, že pravidla, kterými se řídí bankovní 
systém v zemi, ve které se nacházíte, budou pro Vás závazná (ve Spojených státech to jsou pravidla 
Národní asociace automatizovaných zúčtovacích bank „NACHA“ a pravidla jakýchkoliv příslušných 
regionálních asociací automatizovaných zúčtovacích bank nebo pravidla systému bezhotovostních 
převodů).  

• Rozhodné právo. Tyto podmínky se řídí zákony Anglie a Walesu, bez ohledu na normy umožňující 
volbu rozhodného práva. Souhlasíte, že jakýkoliv rozpor, který byste mohl(a) mít s WUBS, musí být 
řešen výlučně soudy v Londýně, Anglie. Vyšší moc. Neneseme právní odpovědnost za jakékoliv 
selhání nebo zpomalený výkon, které bylo způsobeno příčinami, které se vymykají naší přiměřené 
kontrole. 

• Žádné zproštění. Naše zdržení nebo opominutí při prosazování jakýchkoliv práv nebo pravomoci v 
rámci těchto podmínek nemůže být vykládáno jako zproštění od dodržování těchto podmínek.  

• Žádný převod. Jakýkoliv převod těchto podmínek bez našeho předchozího písemnou souhlasu bude 
neplatný.  

• Dodržování zákonů. Souhlasíte, že budete dodržovat všechny příslušné zákony, pravidla, vyhláška 
a kódy.  

POTVRĎTE VAŠE PŘIJETÍ TĚCHTO PODMÍNEK KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „PŘIJÍMÁM“ NÍŽE. TYTO 
WEBOVÉ STRÁNKY NENÍ DOVOLENO JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM POUŽÍVAT, JESTLIŽE JSTE 
NEPŘIJAL(A) TYTO PODMÍNKY.  


