ZMLUVA OPOSKYTOVANÍ SLUŽBY
„PLATOBNEJ BRÁNY CDPAY“ DIGITÁLNYCH
MIEN

………………
………………
Poskytovateľ
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Objednávateľ

uzatvorená vzmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného
zákonníka vznení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)
medzi
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH
Zapísaná:
Konajúca
prostredníctvom
osôb:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
SWIFTCODE:
e-mail:

CryptoDiggers s. r. o.
Gallayova 15, 841 02 Bratislava
47 879 726
2024133672
SK2024133672
v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I.,
oddiel: Sro, vložka č. 100330/B
Martin Bešina, konateľ
Peter Bešina, konateľ

N/A
info@cryptodiggers.eu

(ďalej len „Poskytovateľ“)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaná:
Konajúca
prostredníctvom /
zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
SWIFTCODE:
e-mail:

[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
v Obchodnom registri Okresného súdu [●],
oddiel: [●], vložka č. [●]
[meno a priezvisko]
[funkcia]
[●]
[●]
[●]
[●]

(ďalej len „Objednávateľ“)
(Poskytovateľ a Objednávateľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ a
individuálne len „Zmluvná strana“)

………………
………………
Poskytovateľ
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………………
………………
Poskytovateľ
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PREAMBULA
1. Poskytovateľ je obchodná spoločnosť, ktorá sa o. i. zaoberá výmenou
tzv. digitálnych mien alebo kryptomien za peňažné prostriedky,
predovšetkým v mene EUR, alebo v iných svetových menách (ďalej len
„fiat mena)c a zároveň výmenou peňažných prostriedkov vo fiat mene
za tzv. digitálne meny alebo kryptomeny.
2. Objednávateľ je obchodná spoločnosť, ktorá predáva tovary a/alebo
poskytuje služby svojim zákazníkom a má záujem, aby jej zákazníci
mohli platby za tovary a/alebo služby uhrádzať, podľa vlastného
uváženia, aj prostredníctvom digitálnych mien.
3. Na základe toho sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto
Zmluvy, v zmysle ktorej bude Poskytovateľ Objednávateľovi
poskytovať služby platobnej brány za účelom realizácie platieb
zákazníkov Objednávateľa za jeho tovary a služby prostredníctvom
digitálnych mien.
Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov v tejto Zmluve
obsiahnutých a s úmyslom byť touto Zmluvou viazané, sa dohodli
na nasledujúcom znení Zmluvy:

1.

PREDMET ZMLUVY

1.1

Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie služby komplexného
zabezpečovania výmeny digitálnych mien (ktoré sú vymenované a
špecifkované
vo
Všeobecných
obchodných
podmienkach
Poskytovateľa) za fat menu [EUR] (ďalej len „Dohodnutá fat
mena“),
zo
strany
Poskytovateľa
Objednávateľovi,
a to
prostredníctvom aplikačného softvérového rozhrania Poskytovateľa
„CDPAY“ (ďalej len „Služba“ alebo „Služby“ v príslušnom
gramatickom tvare).

1.2

Predmetom zmluvy je tiež poskytnutie aplikačného softvérového
rozhrania „CDPAY“, ktoré je platobnou bránou Poskytovateľa v jeho
aktuálnom prevedení a verzii poskytovanej Poskytovateľom, a ktoré
bude Poskytovateľom dodané za účelom umožnenia využívania
Služieb Poskytovateľa Objednávateľom (ďalej len „Platobná brána
Poskytovateľa“).
Bližší
popis
dodanej
Platobnej
brány
Poskytovateľa je obsiahnutý v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

1.3

Objednávateľ berie na vedomie, že bez Platobnej brány
Poskytovateľa nie je možné zo strany Poskytovateľa Služby
poskytovať. Návod, na základe ktorého Objednávateľ implementuje

………………
………………
Poskytovateľ
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Platobnú bránu Poskytovateľa vo svojich systémoch, tvorí Prílohu č.
2 tejto Zmluvy.
1.4

Poskytovateľ sa zaväzuje dodať Službu Objednávateľovi a
Objednávateľ sa zaväzuje Službu prevziať a uhradiť Poskytovateľovi
odplatu za jej poskytovanie spôsobom dohodnutým v čl. 5 tejto
Zmluvy. Odmena za poskytnutie Platobnej brány Poskytovateľa je
zahrnutá v odplate podľa čl. 5 tejto Zmluvy.

1.5

Objednávateľ je za účelom riadneho a včasného plnenia tejto
Zmluvy zo strany Poskytovateľa povinný poskytnúť Poskytovateľovi
akúkoľvek
potrebnú
súčinnosť,
a to
bezodkladne.
Pokiaľ
Objednávateľ Poskytovateľovi takúto súčinnosť neposkytne ani
v Poskytovateľom
dodatočne
určenej
lehote,
nezodpovedá
Poskytovateľ za omeškanie, ani za akúkoľvek skutočnú, následnú,
priamu alebo nepriamu nemajetkovú alebo majetkovú škodu, či ušlý
zisk, ktoré Objednávateľovi, alebo tretím stranám vznikli.
Poskytovateľ je zároveň oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.

2.

SPÔSOB REALIZÁCIE ZMLUVY

2.1

Pred uzatvorením tejto Zmluvy si Objednávateľ zriadil profl
prostredníctvom webstránky Poskytovateľa https://www.cdpay.eu/
(ďalej len „Profl“), ktorého súčasťou je prihlasovacie meno, heslo,
emailová adresa a PIN Objednávateľa. Poskytovateľ si na podklade
zriadeného Proflu Objednávateľa predbežne preveril a zvážil, že
môže uzatvoriť s Objednávateľom túto Zmluvu.

2.2

Zmluvné strany sa dohodli, že Platobnú bránu dodá Poskytovateľ
Objednávateľovi spôsobom a v zmysle podmienok dohodnutých
v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

2.3

Digitálna mena bude Poskytovateľom zo strany Objednávateľa
prijatá na základe volania Poskytovateľovej Platobnej brány https://
www.cdpay.eu/ s jedinečným Objednávateľovým identifkátorom
APIKEY, ktorý bol Objednávateľovi pridelený na základe
vytvoreného Proflu.

2.4

Poskytovateľ zabezpečí výmenu digitálnych mien za Dohodnutú fat
menu prostredníctvom Platobnej brány Poskytovateľa v zmysle
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Po výmene digitálnej meny
za Dohodnutú fat menu zašle Poskytovateľ Objednávateľovi
Dohodnutú fat menu na jeho bankový účet, a to v periódach
vybraných Objednávateľom podľa podmienok dohodnutých v tejto
Zmluve.

2.5

Poskytovateľ bude Objednávateľovi zasielať Dohodnutú fat menu
prostredníctvom SEPA prevodov realizovaných na bankový účet
Objednávateľa, ktorý musí byť zriadený v Dohodnutej fat mene.

………………
………………
Poskytovateľ
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Poskytovateľ bude platby realizovať v rámci dohodnutej periódy
[separátne].
2.6

Poskytovateľ zadá SEPA prevod na účet Objednávateľa [do 120
minút] po obdržaní minimálne 2 potvrdení o realizácii transakcie
zákazníka Objednávateľa v danej P2P sieti použitej digitálnej meny.
Uvedené dve potvrdenia musia byť uskutočnené v lehote 4 hodín od
realizácie transakcie zo strany zákazníka Objednávateľa, pričom
Objednávateľ sa zaväzuje informovať svojich zákazníkov o tejto
podmienke a upozorniť ich, aby pri realizácii transakcií využívali
taký softvér a také nastavenia, aby 2 potvrdenia o realizácii
transakcie v danej P2P sieti použitej digitálnej meny mohli byť
uskutočnené v lehote 4 hodín od realizácie transakcie zo strany
zákazníka Objednávateľa. Objednávateľ sa zároveň zaväzuje
informovať svojich zákazníkov o všetkých podmienkach, na základe
ktorých môžu platby prostredníctvom digitálnych mien realizovať
(najmä výber akceptovateľných digitálnych mien; softvér, ktorý
musí mať zákazník nainštalovaný [peňaženka príslušnej digitálnej
meny a pod.], výšku transakčných limitov a pod.).

2.7

Avíza (informácie) o všetkých platbách uskutočnených zákazníkmi
Objednávateľa spolu so zoznamom príslušných variabilných
symbolov bude Poskytovateľ posielať Objednávateľovi [nasledujúci
pracovný deň] po potvrdení o realizácii transakcie zo strany
zákazníka Objednávateľa (v zmysle bodu 2.6 čl. 2 tejto Zmluvy), a to
na emailovú adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy
vo formáte PDF súboru.

2.8

Zmluvné strany súhlasia a berú na vedomie, že Poskytovateľ
žiadnym spôsobom nevstupuje do právnych vzťahov so zákazníkmi
Objednávateľa. Služba je zo strany Poskytovateľa poskytovaná
priamo Objednávateľovi, ktorý ju na základe implementácie vo
svojom systéme následne poskytuje svojim zákazníkom.

2.9

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných transakčných limitoch:
a) Poskytovateľ nie je povinný realizovať Službu a zabezpečiť
výmenu digitálnej meny za Dohodnutú fat menu, pokiaľ zákazník
Objednávateľa
realizoval
transakciu,
ktorej
hodnota
v Dohodnutej fat mene presahuje sumu [●][EUR];
b) Poskytovateľ nie je povinný realizovať Službu a zabezpečiť
výmenu digitálnej meny za Dohodnutú fat menu, pokiaľ
zákazníci Objednávateľa v danom kalendárnom dni už realizovali
transakcie, ktorých súčet hodnôt v Dohodnutej fat mene
presahuje sumu [●][EUR].

3.

OSOBITNÉ ZÁVÄZKY OBJEDNÁVATEĽA

………………
………………
Poskytovateľ
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3.1

Poskytovateľ má eminentný záujem na tom, aby jeho Služba nebola
zneužívaná na aktivity, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi
Slovenskej republiky alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je
Slovenská republika viazaná, ďalej v rozpore s inými, pre daný
prípad aplikovateľnými právnymi predpismi inej krajiny, alebo
takéto právne predpisy obchádzajú. Za účelom zamedzenia
využívania Služby na aktivity, ktoré sú v rozpore s aplikovateľnými
právnymi predpismi realizoval Poskytovateľ pred uzatvorením tejto
Zmluvy predbežné interné preverenie Objednávateľa. Napriek tomu
je Poskytovateľ v tejto súvislosti oprávnený kedykoľvek, podľa
vlastného uváženia, požadovať od Objednávateľa akékoľvek
potrebné informácie za účelom preverenia toho, že Služba nie je
zneužívaná na realizáciu protiprávnych aktivít.

3.2

Objednávateľ sa zaväzuje nezneužívať Služby Poskytovateľa a ani
nepoužívať Služby Poskytovateľa, a to ani priamo ani nepriamo,
v súvislosti s nelegálnym predajom zbraní, drog, či iných
zakázaných,
alebo
nedovolených
tovarov
a služieb,
alebo
obchádzanie úplného alebo čiastočného zákazu obchodovania
(embargo).

3.3

Objednávateľ sa zaväzuje nezneužívať Služby Poskytovateľa a ani
nepoužívať Služby Poskytovateľa, a to ani priamo alebo nepriamo
v súvislosti
s praktikami
prania
špinavých
peňazí
a/alebo
fnancovania terorizmu, pričom sa Objednávateľ zaväzuje v tejto
súvislosti dodržiavať všetky súvisiace platné a účinné právne
predpisy Slovenskej republiky, ako aj Európskej únie.

3.4

V nadväznosti na čl. 2 ods. 2.8 tejto Zmluvy sa Objednávateľ
zaväzuje viesť prehľadné účtovníctvo ohľadom všetkých transakcií
zákazníkov Objednávateľa, ako aj akejkoľvek svojej obchodnej
činnosti, ako aj plniť všetky práva a povinnosti uložené
Objednávateľovi v účtovných a daňových predpisoch.

3.5

Objednávateľ sa za účelom plnenia ustanovenia čl. 3 ods. 3.1 až 3.4
tejto Zmluvy zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akúkoľvek
súčinnosť a informácie, vrátane potrebnej dokumentácie, potvrdení,
povolení, údajov, dát, či akýchkoľvek podkladov, a to bezodkladne
od požiadavky Poskytovateľa, zaslanej na e-mail Objednávateľa.

3.6

Pokiaľ Poskytovateľ získa dôvodné podozrenie, že Objednávateľ
Službu Poskytovateľa zneužíva na realizáciu aktivít v rozpore
s aplikovateľnými právnymi predpismi, je oprávnený bezodkladne
prerušiť poskytovanie Služieb. Poskytovateľ je zároveň oprávnený
odstúpiť od Zmluvy, a to za podmienok v zmysle čl. 7 ods. 6 tejto
Zmluvy.

4.

DOSTUPNOSŤ A ODSTÁVKY

………………
………………
Poskytovateľ
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4.1

Zmluvné strany sa dohodli, že časový rámec dostupnosti Služby,
ktorý Poskytovateľ garantuje, je stanovený na 99%, čo v absolútnych
číslach predstavuje nižšie uvedenú neplánovanú nedostupnosť
Služieb Poskytovateľa:
Denne: 28 min. 48.0 sek., aj prerušovane
Týždenne: 3 hod. 21 min. 36.0 sek., aj prerušovane
Mesačne: 14 hod. 36 min. 34.9 sek., aj prerušovane
Ročne: 7 dní 7 hod. 18 min. 59.0 sek., aj prerušovane

4.2

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Poskytovateľ môže pri
prestavbách vlastného technického zariadenia a pri vykonávaní prác
súvisiacich s poskytovaním Služby na nevyhnutnú dobu, pokiaľ sa
Zmluvné strany nedohodnú písomne inak, prerušiť alebo obmedziť
poskytovanie Služieb (ďalej len „Plánovaná odstávka“). O
Plánovanej odstávke je Poskytovateľ povinný Objednávateľa
elektronicky, na e-mail Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto
Zmluvy informovať, a to najmenej 5 (päť) kalendárnych dní vopred s
uvedením špecifkácie častí Služby, ktorých sa má Plánovaná
odstávka týkať.

4.3

Zmluvné strany sa dohodli, že nutnou odstávkou sa rozumie
výnimočné prerušenie poskytovania Služby zo strany Poskytovateľa
z dôvodov nevyhnutného odstavenia systému Poskytovateľa v
prípade rizika jeho poruchy, alebo z dôvodu zabránenia vzniku
škody na systémoch Poskytovateľa alebo tretích osôb, alebo
výpadku väčšieho rozsahu (ďalej len „Nutná odstávka“). Zmluvné
strany sa dohodli, že Nutná odstávka sa vždy týka všetkých Služieb
poskytovaných Poskytovateľom, ak Poskytovateľ neuvedie inak. O
Nutnej odstávke je Poskytovateľ povinný informovať Objednávateľa
elektronicky, na e-mail Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto
Zmluvy, a to najmenej 24 hodín vopred s uvedením jej rozsahu. Vo
veľmi výnimočných prípadoch, najmä v prípadoch ohrozenia
zdravia, majetku, alebo v prípade rizika škody veľkého rozsahu,
môže Poskytovateľ Objednávateľa o Nutnej odstávke informovať aj
v momente začatia Nutnej odstávky, alebo do jednej (1) hodiny po
jej začatí.

4.4

Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany
dohodli, že doba Plánovanej odstávky a doba Nutnej odstávky sa
nezapočítava do doby neplánovanej nedostupnosti Služby v zmysle
odseku 4.1 čl. 4 tejto Zmluvy.

4.5

Objednávateľ vyjadruje svoj bezpodmienečný súhlas a akceptuje
poskytovanie Služieb vo vyššie uvedenom časovom rozsahu
dostupnosti Služieb podľa ods. 4.1, 4.2 a 4.3 čl. 4 tejto Zmluvy,
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vrátane dohodnutých odstávok, pričom je povinný vykonať všetky
opatrenia na zabránenie vzniku škôd, alebo inej ujmy vrátane
ušlého zisku na strane Objednávateľa, alebo na strane tretích osôb,
ku ktorým by v súvislosti s odstávkami alebo prerušeniami Služieb
mohlo dôjsť.
5.

ODPLATA

5.1

V rámci poskytovania Služby sa odplata Poskytovateľa bude
realizovať tým spôsobom, že zákazníci Objednávateľa, ktorí
využívajú Službu, budú platbu za tovary a služby Objednávateľa
v digitálnych menách realizovať pri kurze (medzi digitálnou menou
a fat menou), pri ktorom bude vznikať obchodná marža
Poskytovateľa (vo výške max. 0,5% z výšky realizovanej platby
zákazníka Objednávateľa).

5.2

Pri realizácii platby zo strany zákazníkov Objednávateľa bude na
účet Objednávateľa zo strany Poskytovateľa uhradená plná výška
dohodnutej ceny za tovary a služby Objednávateľa určenej v
Dohodnutej fat mene.

5.3

Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ bude mať Objednávateľ záujem
o implementáciu Služby v systéme Objednávateľa v zmysle čl. I bod
3 tejto Zmluvy (t.j. Objednávateľ nevykoná implementáciu
samostatne), uhradí Objednávateľ Poskytovateľovi odmenu vo výške:
[●] EUR (bez DPH), pričom implementácia bude realizovaná za
podmienok dohodnutých v osobitnej zmluve.

6.

POSKYTNUTIE LICENCIE

6.1

Poskytovateľ vyhlasuje, že má potrebné súhlasy na poskytnutie práv
k softvéru – Platobnej bráne Poskytovateľa, ktoré sú súčasťou
poskytnutej Služby (ďalej len „Softvér“).
Poskytovateľ týmto udeľuje Objednávateľovi právo Softvér použiť
(ďalej len „Licencia“) na časovo obmedzené obdobie po dobu
trvania tejto Zmluvy. Licencia sa udeľuje ako nevýhradná.
Objednávateľ je oprávnený Softvér použiť za splnenia nasledovných
podmienok:
a) Objednávateľ je oprávnený Softvér použiť výlučne spôsobom,
ktorý ho predurčuje na využívanie Služieb Objednávateľa
poskytovaných na základe tejto Zmluvy, pre vlastné potreby
Objednávateľa a za účelom realizácie činnosti Objednávateľa;
b) Objednávateľ nie je oprávnený Softvér bez predchádzajúceho
súhlasu Poskytovateľa žiadnym spôsobom meniť, ani akokoľvek
zasahovať do jeho súčastí. Objednávateľ nesmie Softvér
poskytnúť tretím stranám a to za žiadnym účelom.

6.2

………………
………………
Poskytovateľ

9/15

Objednávateľ

6.3

Odmena za poskytnutie Licencie je zahrnutá v odplate v zmysle
článku 5 tejto Zmluvy.

7.

TRVANIE ZMLUVY

7.1

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňa
1.5.2018.
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Túto Zmluvu je možné predčasne ukončiť niektorým z nasledujúcich
spôsobov:
a) písomnou dohodou Zmluvných strán, ktorej obsahom bude aj
vyporiadanie práv a povinností Zmluvných strán z tejto Zmluvy;
b) písomnou výpoveďou Zmluvnej strany;
c) písomným odstúpením Zmluvnej strany od Zmluvy z dôvodu
podstatného porušenia Zmluvy alebo z iných dôvodov uvedených
v tejto Zmluve;
Zmluvná strana je oprávnená túto Zmluvu kedykoľvek vypovedať,
a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota predstavuje jeden (1)
mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej
strane.
Pre odstránenie právnych pochybností sa za podstatné porušenie
tejto Zmluvy zo strany Poskytovateľa na účely odstúpenia od Zmluvy
považujú nasledujúce prípady:
a) nedodržanie dohodnutej časovej dostupnosti Služby podľa čl. 4
ods. 4.1 tejto Zmluvy počas dvoch za sebou nasledujúcich
kalendárnych mesiacov;
b) nevykonanie SEPA prevodu podľa čl. 2 ods. 2.6 v dohodnutej
perióde v zmysle čl. 2 ods. 2.6 tejto Zmluvy a ani v dodatočnej
lehote troch (3) pracovných dní.
Pre odstránenie právnych pochybností sa za podstatné porušenie
tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa na účely odstúpenia od
Zmluvy považujú nasledujúce prípady:
a) Objednávateľ bezodkladne po prerušení poskytovania Služby
v zmysle čl. 3 bod 6 tejto Zmluvy jednoznačne nepreukáže
Poskytovateľovi, že v súvislosti s predajom jeho tovaru, resp.
poskytovaním jeho Služieb nedochádza k porušovaniu právnych
predpisov;
b) Objednávateľ
porušil
podmienky
poskytnutej
Licencie
a porušenie neodstránil ani v dodatočnej lehote poskytnutej zo
strany Poskytovateľa;
c) voči Objednávateľovi bolo začaté konanie podľa ust. § 29 zákona
č. 297/2008 Zb., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred fnancovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

………………
………………
Poskytovateľ
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7.7

Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej
Zmluvnej strane.

8.

ZODPOVEDNOSŤ

8.1

Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že po zvážení všetkých
okolností, ktoré sú Zmluvným stranám známe a/alebo by im mali byť
známe pri vynaložení obvyklej starostlivosti, výška škody
predvídateľnej
ako
možný
dôsledok
porušenia
povinnosti
Poskytovateľa, neprekročí výšku trojnásobku celkovej odplaty
v zmysle čl. 5 bod 1 získanej Poskytovateľom za kalendárny mesiac,
ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom došlo
k porušeniu povinnosti Poskytovateľa na základe tejto Zmluvy.
Nahrádza sa iba škoda skutočná. V rozsahu povolenom platnými
právnymi predpismi nenesie žiadna zo Zmluvných strán
zodpovednosť za akékoľvek nepriame, náhodné alebo následné
škody alebo za škody spočívajúce v ušlom zisku alebo strate
výkonov, prípadne v inej fnančnej strate.
V prípade
nepredvídaného
výpadku
služieb
tretích
strán
(predovšetkým tzv. kryptobúrz alebo bánk, s ktorými Poskytovateľ
spolupracuje), ktoré sú spojené s poskytovaním Služieb v zmysle
tejto Zmluvy, nezodpovedá Poskytovateľ za omeškanie, ktoré je
spôsobené týmto výpadkom. Lehota na splnenie povinnosti
Poskytovateľa realizovať SEPA prevod v zmysle čl. 2 tejto Zmluvy,
alebo lehota na plnenie iných povinností Poskytovateľa podľa tejto
Zmluvy, sa predlžuje o dobu takéhoto výpadku.
Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť v zmysle tejto Zmluvy sa
považuje aj akékoľvek konanie zo strany orgánu verejnej moci alebo
banky (odôvodnené ako aj neodôvodnené alebo bezdôvodné),
ktorého
dôsledkom
bude
obmedzenie
alebo
zamedzenie
poskytovania Služby Poskytovateľovi, alebo aj služieb, ktoré
s poskytovaním Služieb Poskytovateľa súvisia. Lehota na plnenie
povinností Poskytovateľa v zmysle tejto Zmluvy sa v takom prípade
predlžuje o dobu uvedeného obmedzenia, resp. zamedzenia
poskytovania
Služieb,
alebo
iných
služieb
využívaných
Poskytovateľom potrebných na poskytovanie Služieb podľa tejto
Zmluvy.

8.2

8.3

8.4

9.

KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

9.1

Ak nie je v tejto Zmluve výslovne dohodnuté inak, odstúpenie od
Zmluvy, výpoveď, dodatky k Zmluve, resp. všetky listiny, ktoré
zakladajú, menia a/alebo spôsobujú zánik právnych vzťahov na
základe tejto Zmluvy, budú vyhotovené písomne a doručené druhej
Zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou.

………………
………………
Poskytovateľ
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9.2

9.3

10.

Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia
zásielky odoslanej poštou Zmluvnou stranou na adresu sídla, alebo
na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy v odbernej lehote, ako aj
v prípade, ak Zmluvná strana odmietne zásielku prevziať osobne.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmarenia doručenia podľa
predchádzajúcej vety, účinky doručenia nastávajú v piaty deň od
odoslania písomnosti/zásielky druhej Zmluvnej strane, alebo dňom
odmietnutia prevzatia zásielky.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli,
že akékoľvek zmeny, dodatky a/alebo doplnenia tejto Zmluvy môžu
byť výlučne vykonané prostredníctvom štatutárnych orgánov, alebo
poverených osôb Zmluvnej strany (napr. zamestnancov poverených
podľa ustanovení Obchodného zákonníka).
MLČANLIVOSŤ

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na povinnosti zachovávať mlčanlivosť o
dôverných informáciách, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s touto
Zmluvou, a ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo byť
spôsobilé privodiť druhej Zmluvnej strane materiálnu alebo
nemateriálnu ujmu.
10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pod pojmom dôverné informácie sa
rozumejú informácie, ktoré nie sú v obchodných kruhoch bežne
dostupné, a ktoré Zmluvná strana zodpovedajúcim spôsobom
ochraňuje, pričom takými informáciami sa rozumejú akékoľvek
obchodné, marketingové, právne, komerčné, technické informácie,
špecifkácie, funkcionality, plány, náčrty, dáta, počítačové programy
alebo ich časti, informácie obsiahnuté v podkladoch a prezentáciách
týkajúcich sa alebo súvisiacich s plnením v zmysle tejto Zmluvy,
vrátane obchodného tajomstva v zmysle Obchodného zákonníka
a informácií poskytnutých počas predzmluvných rokovaní. Zmluvné
strany sa dohodli, že za dôverné informácie v zmysle ustanovenia
tohto článku tejto Zmluvy považujú aj skutočnosť, že túto Zmluvu
uzatvorili, vrátane celého jej obsahu a všetkých dohodnutých
podmienok.
10.3 Príslušné záväzky zachovávania mlčanlivosti, sa nevzťahujú na
informácie, ktoré
a)

boli v dobe použitia verejne známe, alebo sa stali všeobecne
známymi na verejnosti iným spôsobom, než v dôsledku
porušenia tejto Zmluvy;

b)

boli známe prijímajúcej Zmluvnej strane (doložené vlastnými
záznamami alebo inými kvalifkovanými dôkazmi) pred ich
poskytnutím;

………………
………………
Poskytovateľ
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11.

c)

budú vyžiadané súdom, prokuratúrou alebo iným orgánom
verejnej moci na základe zákona;

d)

budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté právnym, daňovým a/
alebo ekonomickým poradcom Zmluvnej strany (ktorí sú viazaní
zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti) za účelom
právneho, daňového a/alebo ekonomického poradenstva;

e)

budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté zamestnancom alebo
spolupracovníkom Zmluvnej strany za účelom plnenia
povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

RIEŠENIE SPOROV A ROZHODNÉ PRÁVO

11.1 Zmluvné strany sa podpisom tejto Zmluvy výslovne zhodli na tom,
že právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy, vzájomné vzťahy medzi
Zmluvnými stranami, vzťahy vznikajúce v dôsledku a na základe
tejto Zmluvy (zodpovednostné vzťahy), sa riadia vo veciach, ktoré
neupravuje táto Zmluva, slovenským právnym poriadkom.
11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie
k odstráneniu prípadných sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy
vzájomnou dohodou.
11.3 Prípadné spory medzi Zmluvnými stranami budú riešiť zmluvné
strany cestou zmieru. Ak zmier nemožno dosiahnuť a Zmluvné
strany sa o to preukázateľné pokúsili prostredníctvom osobitného
rokovania vyvolaného niektorou zo Zmluvných strán, je ktorákoľvek
Zmluvná strana oprávnená domáhať sa nárokov, alebo určenia
práva, cestou mieste a vecne príslušného súdu v Slovenskej
republike.

12.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán
o predmete tejto Zmluvy a nahrádza tak všetky predchádzajúce
ústne, či písomné dohody.
12.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne,
určite a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na
znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisujú.
12.3 V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy sa stane neplatným,
zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane
………………
………………
Poskytovateľ
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takáto situácia, Zmluvné strany sa dohodnú na riešení, ktoré
zachová kontext a účel daného ustanovenia.
12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny alebo doplnky
Zmluvy sa uskutočnia formou písomného dodatku odsúhlaseného
oboma Zmluvnými stranami.
12.5 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto Prílohy:
a) Príloha č. 1, ktorá obsahuje popis Platobnej brány Poskytovateľa
(v texte Zmluvy „Príloha č. 1“);
b) Príloha č. 2, ktoré obsahuje návod, na základe ktorého
Objednávateľ implementuje Platobnú bránu Poskytovateľa vo
svojich systémoch (v texte Zmluvy „Príloha č. 2“);
12.6 Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, a to 1 rovnopis pre
Poskytovateľa a 1 rovnopis pre Objednávateľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva je prejavom ich pravej a
slobodnej vôle a na dôkaz dohody o všetkých článkoch tejto Zmluvy
pripájajú svoje podpisy:

V Bratislave, dňa 30.4.2018
POSKYTOVATEĽ

VXXXXX, dňa 30.4.2018
OBJEDNÁVATEĽ

Za: CryptoDiggers s. r. o.
Meno: Martin Bešina
Funkcia: konateľ

Za: [●]
Meno : [●]
Funkcia: [●]

_____________________________

_____________________________

………………
………………
Poskytovateľ
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V Bratislave, dňa 30.4.2018
POSKYTOVATEĽ
Za: CryptoDiggers s. r. o.
Meno: Peter Bešina
Funkcia: konateľ
_____________________________

………………
………………
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