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Oznámení o změně poskytovatele služeb 
 

V souladu s odstavcem 12.1 Obchodních podmínek Wirecard jsme vám oznámili, že dne 19. 11. 2020 dochází ke změně 
vydavatele elektronických peněz a poskytovatele platebních služeb, který nahrazuje společnost Wirecard Card Solutions 
Limited. 

Novým poskytovatelem se od 19.11.2020 stává společnost PAYRNET LIMITED, zapsaná a registrovaná v Anglii a Walesu 
pod číslem 09883437, se sídlem Kemp House, 152 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX.   

Společnost má povolení vydávat elektronické peníze a poskytovat platební služby a na její činnost dohlíží ve Velké 
Británii regulatorní orgán „Financial Conduct Authority, referenční číslo 900594. V České republice Payrnet Limited 
působí jako zahraniční instituce elektronických peněz. 

Se změnou poskytovatele služby dochází taktéž od 19. 11. 2020 ke změně bankovního účtu pro dobíjení Vašeho Fidoo 
účtu.  

 

Bankovní účet Direct Fidoo:  123-2877530277 / 0100 

Variabilní symbol:   zůstává stejný  

 

Peněžní prostředky budete zasílat na Bankovní účet Direct Fidoo na základě pověření PAYRNET LIMITED. Direct Fidoo 
nejpozději následující pracovní den zašle vaše prostředky na Bankovní účet PAYRNET LIMITED. Vaše prostředky na Fidoo 
účtu jsou v souladu s právními předpisy chráněny a pojištěny proti úpadku banky, která vede Bankovní účet PAYRNET 
LIMITED. 

Datem účinnosti této změny jsme pro vás taktéž aktualizovali Obchodní podmínky Payrnet a Fidoo obchodní 
podmínky. Provedli jsme nezbytné změny v souvislosti se změnou poskytovatele platební služby a bankovního účtu – 
ostatní ustanovení zůstávají beze změn. 

Aktualizovali jsme pro vás Informace o zpracování osobních údajů.  Payrnet jako samostatný správce bude zpracovávat 
vaše osobní údaje v souladu s principy GDPR. Více informací naleznete na https://www.railsbank.com/payrnet nebo na 
https://www.fidoo.com/uzitecne-informace/. 

Petr Herzmann 

Spolumajitel a místopředseda představenstva 

Direct Fidoo a.s. 

 

V zastoupení Wirecard Card Solutions Limited 

 

 

https://www.fidoo.com/wp-content/uploads/2020/11/20201119_Payrnet_obchodni_podminky.pdf
https://www.fidoo.com/wp-content/uploads/2020/11/20201119_Obchodni_podminky_Fidoo.pdf
https://www.fidoo.com/wp-content/uploads/2020/11/20201119_Obchodni_podminky_Fidoo.pdf
https://www.railsbank.com/payrnet
https://www.fidoo.com/uzitecne-informace/
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Notification of Change of Service Provider 
 

In compliance with the paragraph 12.1 of the Wirecard Terms and Conditions, we announced you that on 19th 
November 2020, there will be a change in the electronic money issuer and payment service provider which will replace 
Wirecard Card Solutions Limited. 

PAYRNET LIMITED, registered in England and Wales under Company Number 09883437, with its registered office at 
Kemp House, 152 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX, will become the new provider as of 19th November 
2020. 

The company is authorized to issue electronic money and provide payment services, and in the United Kingdom, its 
activities are supervised by the regulatory body "Financial Conduct Authority, reference number 900594. In the Czech 
Republic, Payrnet Limited operates as a foreign electronic money institution. 

With the change of the service provider, the bank account for loading your Fidoo account will also change as of 19th 
November 2020. 

Direct Fidoo Bank Account:   123-2877530277/ 0100 

Variable symbol:                  remains the same  

 

You will send the funds to the Direct Fidoo Bank Account under the authorization of PAYRNET LIMITED. Direct Fidoo will 
send your funds to the PAYRNET LIMITED Bank Account no later than the next business day. Your funds in the Fidoo 
account are in accordance with legal requirements protected and insured against the bankruptcy of the bank that 
maintains the PAYRNET LIMITED Bank Account. 

We have also updated the Payrnet Terms and Conditions and Fidoo Terms and Conditions for you with the effective 
date of this change. We have done the necessary changes connected with the change of payment service provider and 
bank account - all other provisions remain unchanged. 

We have updated the information on the personal data processing for you. As an independent administrator, Payrnet 
will process your personal data in compliance with the principles of GDPR. More information can be found at 
https://www.railsbank.com/payrnet  or https://www.fidoo.com/uzitecne-informace/ . 

 

 

Petr Herzmann 

Co-owner and Vice-chairman of the Board 

Direct Fidoo a.s. 

 

On behalf of Wirecard Card Solutions Limited 

https://www.fidoo.com/wp-content/uploads/2020/11/20201119_Payrnet_obchodni_podminky.pdf
https://www.fidoo.com/wp-content/uploads/2020/11/20201119_Obchodni_podminky_Fidoo.pdf
https://www.railsbank.com/payrnet
https://www.fidoo.com/uzitecne-informace/

