
 

Kliknutím na tlačítko Souhlasím prohlašujete, 
souhlasíte a tímto uzavíráte jako zástupce Klienta s 
Direct Fidoo Payments s.r.o., se sídlem U průhonu 
1589/13a, 170 00 Praha 7, IČ: 02690446 („Fidoo 
Payments“), Direct Fidoo a.s. se sídlem U průhonu 
1589/13a, 170 00 Praha 7, IČ: 28145780 („Fidoo“) a 
UAB “PAYRNET“, se sídlem: Girulių str. 20, 12123 
Vilnius, Litva, ID: 305264431 („Payrnet“) dohodu o 
změně Rámcové smlouvy dle § 1891 a § 1902 
občanského zákoníku takto: 
 
 

1. Prohlašuji, že jsem oprávněn jménem Klienta 
souhlasit se změnou Rámcové smlouvy a 
změnami poskytování služby Fidoo. 

 
 

2. Souhlasím se změnou poskytovatele platebních 
služeb  
Fidoo Payments jako platební instituce 
s povolením ČNB se stává smluvní stranou 
Rámcové smlouvy namísto Payrnet ode dne, 
který vám Poskytovatelé služeb oznámí na 
Trvalém nosiči dat nejpozději 3 pracovní dny 
předem (“Den převodu”). Smluvní vztah 
s Payrnet se ukončí dnem předcházejícímu Dni 
převodu. 

 
 

3. Souhlasím se změnou Rámcové smlouvy  
Nové znění Rámcové smlouvy, Obchodních 
podmínek Služby Fidoo a Ceníku účinné ode Dne 
převodu najdete zde. 
 
 
 

4. Souhlasím s nakládáním s prostředky na Fidoo 
účtu  
Ke dni převodu dojde k převodu prostředků na 
Fidoo účtu od Payrnetu na Fidoo účet vedený 
Fidoo Payments. Souhlasím a zmocňuji Fidoo 
Payments k provádění úhrad poplatků za 
sjednané služby z prostředků na Fidoo účtu, 
včetně poplatků za služby Payrnet a Fidoo.   

 
 
 
 
 
 
 

By clicking on the I Agree button, you declare, 
agree and hereby enter into an agreement to 
amend the General Agreement as a delegate with 
Direct Fidoo Payments Ltd. , U průhonu 1589/13a, 
170 00 Prague 7, ID No.: 02690446 ("Fidoo 
Payments"), Direct Fidoo a.s., U průhonu 1589/13a, 
170 00 Prague 7, ID No.: 28145780 ("Fidoo") and 
UAB "PAYRNET", with registered office at Girulių str. 
20, 12123 Vilnius, Lithuania, ID: 305264431 
("Payrnet")  according to § 1891 and § 1902 of the 
Civil Code as follows:  

 
1. I hereby declare that I am authorized on behalf 

of the Client to agree to the amendment of the 
General Agreement and changes to the 
provision of the Fidoo Service. 
 

2. I agree to change of the payment service 
provider  
Fidoo Payments as a payment institution 
authorized by the Czech National Bank 
becomes a contracting party to the General 
Agreement instead of Payrnet from the date 
notified to you by the Service providers on the 
Permanent data carrier at least 3 working days 
in advance ("Transfer date"). The contractual 
relationship with Payrnet will terminate on the 
day preceding the Transfer date. 
 

3. I agree to the amendment to the General 
Agreement on Provision of Fidoo Service 
The new version of the General Agreement, 
Terms and Conditions of the Fidoo Service and 
Price List effective from the Transfer date can 
be found here. 
 

4. I agree to the management of the funds in the 
Fidoo account 
On the Transfer date, the funds in the Fidoo 
account will be transferred from Payrnet to 
the Fidoo account operated by Fidoo 
Payments. I agree and authorize Fidoo 
Payments to process the payments of fees for 
agreed Services from the funds in the Fidoo 
Account, including Payrnet and Fidoo service 
fees. 
 

 
 

 

https://www.fidoo.com/migrace/#dokumentace
https://www.fidoo.com/migrace/#dokumentace

