VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZU PLATON LIFE
Společnosti PlatonFinance OÜ

registrační číslo: 14730682, se sídlem Harju Maakond, Tallin, Kesklinna linnaosa, Rotermanni tn. 8, 10111 (dále jen "Platon Finance").

ČLÁNEK I
VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
1.

„Podmínky“ jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených mezi PlatonFinance
OÜ (dále jen „Platon Finance“) a Klientem, jejichž předmětem je provoz Platon Life – internetové peněženky k uchovávání Digitální měny.

2.

„Klientem“ se rozumí fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná, nebo právnická osoba, která zakoupí či vlastní Digitální
měnu poskytovanou či zprostředkovávanou ze strany Platon Finance na svůj účet v Platon Life.

3.

„Digitální měna“ je elektronicky uložená jednotka, která není peněžním prostředkem podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ale
která může být použita k nákupu zboží nebo služeb. Pro účely těchto Podmínek se za Digitální měnu považuje zejména PlatonCoin, Ethereum
a Bitcoin.

4.

„PlatonCoin“ (dále jen „PLTC“) je druhem virtuální měny. Jedná se o rozsáhlá výpočetní data operující na bázi počítačové sítě Peer-to-Peer.
Distribuce PLTC probíhá výhradně skrz databázi blockchain. PLTC jsou distribuovány prostřednictvím transakcí, jejichž správnost potvrzují
jednotlivé bloky dat. Bloky jsou tvořeny softwarem, který využívá výkonný hardware určený k výpočetním úkonům potřebným pro ověření
správnosti transakcí. Virtuální měny nejsou v České republice regulované právními předpisy, které upravují platební služby, a nespadají pod
regulaci a dohled České národní banky. Hodnota a možnost využití PLTC je závislá na neustálém vývoji technologií, ekosystému a primárně
na důvěře investorů a uživatelů v tyto technologie. PLTC představuje autonomní neregulovaný platební nástroj určený k širokému využití
podnikatelskými subjekty a spotřebiteli.

5.

„Platon Life“ je elektronická peněženka neboli prostředek k uchování a převodům Digitálních měn.

6.

„e-mail“ je e-mailová adresa uvedená Klientem při zakládání účtu Platon Life a je určena ke komunikaci Platon Finance s Klientem.

7.

„Prostředky komunikace na dálku“ (dále jen „PKD“) jsou komunikační prostředky, kterými dochází k uzavření Smlouvy mezi Platon Finance
a Klientem. Těmito prostředky jsou zejména Webové stránky Platon Finance, Platon Life, telefonní linka či e-mailová adresa Platon Finance.

8.

Zkratka „DPH“ znamená daň z přidané hodnoty v sazbě platné podle platných a účinných právních předpisů.

9.

„Zákon“ je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě, že je Klient spotřebitelem, vykonává dozor nad dodržováním tohoto
zákona Česká obchodní inspekce - www.coi.cz.

10.

„Webová stránka Platon Finance“ je internetová platforma na které je umístěna aplikace Platon Finance – Platon Life na adrese
https://app.platonlife.com.

11.

„Prodej a nákup Digitální měny“ se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej produktů Platon Finance společnosti Platon
Finance.

12.

„Legalizace výnosů z trestné činnosti“ znamená úmyslné jednání spočívající v:
−

přeměně věci s vědomím, že taková věc je výnosem z trestné činnosti, s cílem umožnit osobě, která se podílela na páchání takové trestné
činnosti, aby se vyhnula právním důsledkům svého protiprávního jednání;

−

ukrytí, převodu, přechovávání či užívání věci, která je výnosem z trestné činnosti

−

zastření původu věci, která je výnosem z trestné činnosti, utajením či zakrytím její povahy, jejího umístění, pohybu či vlastnického nebo
jiného práva k ní

−
13.

účasti na legalizaci výnosů z trestné činnosti ve formě spolčení

„Financování terorismu“ spočívá ve finanční či materiální podpoře nebo ve shromažďování finančních prostředků s úmyslem jejich použití ke
spáchání teroristického trestného činu, trestného činu podpory a propagace terorismu či ke spáchání trestného činu vyhrožování teroristickým
trestným činem. Financování terorismu je protiprávní.
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ČLÁNEK II
PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK
1.

Tyto Podmínky podrobně upravují práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zřízení účtu v Platon Life, a to včetně smluv
uzavřených s využitím PKD (dále jen „Smlouva“).

2.

Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí každé Smlouvy, pokud nejsou rozhodnutím Platon Finance vyloučeny.

3.

Na tyto Podmínky je před uskutečněním Objednávky Klient dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Založením
účtu v Platon Life Klient potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

4.

Platon Finance si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění Podmínek zejména v závislosti na změně právní úpravy a tržních a ekonomických
podmínek v oblasti obchodování s Digitální měnou. Změny a doplnění Podmínek nabývají platnosti a účinnosti zveřejněním na Webových
stránkách Platon Finance.

5.

Právní vztahy výslovně neupravené Smlouvou ani Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky,
především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v jeho platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

6.

Uzavřením Smlouvy pozbývají platnosti veškerá předchozí ujednání týkající se obsahu smlouvy.

ČLÁNEK III
REGISTRACE A ZALOŽENÍ ÚČTU
Část 1. Registrace
1.

Klient provede registraci prostřednictvím registračního formuláře na Webových stránkách.

2.

Klient je povinen při registraci uvést pouze pravdivé údaje, a to v min. rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa a heslo.

3.

V případě, že je Klient právnickou osobou, uvede Klient při registraci také jméno a příjmení osoby statutárního orgánu provádějícího registraci,
název společnosti (firmu), IČO. Právnické osoby budou registrovány do sekce „Business“, v níž je možné zadání fakturačních údajů Klienta,
nastavení loga, sledovat provedené transakce v platební bráně a možnost vytvoření nového požadavku na platební bránu Platon Pay.

4.

Platon Finance je oprávněn vyžádat si další údaje a/nebo doklady za účelem prokázání totožnosti Klienta.

5.

Platon Finance zašle na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři potvrzení o založení účtu v Platon Life. Doručením e-mailu se
účet aktivuje. Klient je následně oprávněn se do svého účtu přihlásit a změnit následně své heslo uvedené v registračním formuláři.

6.

Klient provádí přihlášení ke svému účtu v Platon Life vždy uvedeném svého uživatelského jména a hesla. Klient není oprávněn se přihlašovat
k jinému než svému uživatelskému účtu.

7.

Každý Klient je oprávněn mít pouze jeden uživatelský účet v rámci Platon Life.

8.

Dokončením registrace dojde k uzavření smlouvy mezi Platon Finance a Klientem o zřízení a vedení uživatelského účtu v Platon Life.
Uživatelský účet v Platon Life je zřízen pro Klienta zdarma.

9.

Při registraci je Klient dotázán, zda souhlasí s odběrem Newsletteru vydávaném Platon Finance. Klient má právo zasílání Newsletteru
odmítnout.

Část 2. Disponibilita a nákup Digitální měny
1.

Klient je oprávněn prostřednictvím Platon Life uchovávat, přijímat anebo odesílat Digitální měnu. Nákup Digitální měny probíhá v souladu se
všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej produktů Platon Finance, kdy Platon Finance připravuje aplikaci pro přímý nákup Digitální
měny prostřednictvím Platon Life. Podmínky veškerých takových transakcí jsou upraveny ve všeobecných obchodních podmínkách Platon
Finance pro prodej produktů.

2.

Klient vloží Digitální měnu na účet Platon Life Platon Finance provedením nákupu Digitální měny. Digitální měna je dodána okamžikem připsání
příslušné částky Digitální měny na účet Platon Life. O této skutečnosti je Klient informován potvrzením zaslaném na jím uvedenou e-mailovou
adresu.
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Část 3. Identifikace klienta KYC a AML
Identifikace klienta při jeho registraci a při založení účtu zajišťuje Platon Finance v souladu s pravidly uvedenými v zákoně č. 253/2008 Sb., o

1.

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (KYC a AML) prostřednictvím posyktovatele KYC řešení
Sum&Substance (sumsub.com).
Podrobnosti KYC jsou uvedeny v pravidlech identifikace klienta zveřejněných na webových stránkách Platon Finance.

2.

Část 4. Další smluvní podmínky
Klient si je vědom, že mu koupí Digitální měny nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log

1.

či patentů Platon Finance nebo jiných třetích osob, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Smlouva je uzavírána v českém nebo anglickém jazyce prostřednictvím příslušné jazykové verze Platon Life. Uzavřená smlouva je ze strany

2.

Platon Finance archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
Platon Finance prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté Klientem jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s

3.

Klientem a nebudou jinak zveřejněny s výjimkou případů, kdy dochází k distribuci či platebnímu styku týkajícího se objednané Digitální měny
(sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které Klient poskytne Platon Finance za účelem splnění Objednávky, jsou shromažďovány,
zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům a
právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv ke svým osobním údajům. Bližší informace jsou uvedeny v sekci:
https://platonfinance.com/privacy-policy.
Platon Finance může na žádost Klienta poskytnout aktuální informace o Digitální měně ve formě poradenství, konzultací či analýz. Na poskytnutí

4.

výše uvedených informací nevzniká Klientovi právní nárok. Platon Finance poskytuje informace způsobem a ve lhůtách podle svého uvážení,
přičemž přihlíží k aktuální situaci na trhu, burzách a na rozsahu a složitosti požadavku Klienta.
Pro případ poskytnutí informací podle předchozího ustanovení Klient bere na vědomí, že:

5.

a)

poskytnuté informace nejsou právně závazné a mají pouze informativní charakter, nejsou doporučením, nabídkou ani návrhem na
uzavření jakékoliv smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak;

b)

Platon Finance nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné ztráty Klienta či jiných třetích osob vzniklé v souvislosti s poskytnutými
informacemi.

ČLÁNEK IV
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Klient je povinen udržovat přihlašovací údaje ke svému účtu v Platon Life v tajnosti a nesdělovat jej dalším osobám. Platon Finance nenese

1.

žádnou odpovědnost za ztrátu hesla nebo jeho zneužití, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně Platon Finance jeho úmyslným
zaviněním nebo hrubou nedbalostí.
Klient je povinen číst důležitá sdělení, která mu Platon Finance zasílá na e-mail. Po odeslání takového sdělení běží lhůta 7 (sedm) dnů, po

2.

jejímž uplynutí je sdělení automaticky považováno za doručené a přečtené.
Klient registrací a každým svým přihlášením do svého účtu v Platon Life prohlašuje, že:

3.
-

všechny informace zadané v účtu jsou pravdivé a aktuální;

-

v případě změny takových informací provede bez odkladu jejich změnu na aktuální;

-

se vyhne jakémukoliv napodobování či kopírování systému Platon Life a dále, že nebude vyvíjet jakoukoliv činnost, která by mohla Platon
Life jakkoliv uškodit, nebo poškodit;

4.

není vlastníkem či se jinak nepodílí na chodu konkurenčních systémů;
Uzavřením Smlouvy Klient potvrzuje, že: (i) je k tomu oprávněný a (ii) že mu v uzavření Smlouvy či následném plnění jeho povinností (zejména
k úhradě Kupní ceny) nebrání žádné nařízení a/nebo soudní či správní zákaz.

5.

Klient není oprávněn převádět žádná práva nebo závazky ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Platon Finance.
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6.

Klient uzavřením Smlouvy prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Digitální měny i finančních prostředků, za které Digitální měnu zakoupil, a že
tyto nepocházejí z trestné činnosti, z účasti na trestné činnosti, ani z jiné činnosti, která by porušovala platné právní předpisy České republiky
a související právní akty Evropských společenství a Evropské Unie či státu nebo společenství, jehož je Klient občanem nebo residentem či ve
kterém se nachází v době uzavření Smlouvy. V opačném případě Klient odpovídá za vzniklou škodu v plném rozsahu. Klient pak výslovně
prohlašuje, že nákup Digitální měny neslouží k trestnému činu legalizace výnosů z trestné činnosti či k financování terorismu.

7.

Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy a Podmínek jsou důvěrné. Smluvní strany se zavazují, že takové informace nezpřístupní bez
souhlasu druhé Smluvní strany třetím osobám. Povinnost zachovávat důvěrnost informací pak přetrvává po dobu 10 let po skončení účinnosti
Smlouvy.

8.

Předcházející ustanovení se nevztahuje na plnění povinností Smluvní strany uložené jí zákonem nebo rozhodnutím soudu nebo správního
nebo jiného orgánu ani na konzultování obsahu Smlouvy s poradci Smluvní strany, kteří jsou ve vztahu ke Smlouvě a jejímu obsahu rovněž
vázáni mlčenlivostí.

9.

Ochrana osobních údajů Klienta se řídí zásadami ochrany osobních údajů (Privacy policy) zveřejněné na stránkách Platon Finance
https://platonfinance.com/privacy-policy.

10.

Platon Finance nenese odpovědnost za pomalý nebo chybný přenos, který nastal mezi Klientem a Platon Life. Dále Platon Finance nezodpovídá
za technické a softwarové problémy ze strany poskytovatelů internetu, mobilních operátorů nebo na zařízení Klienta.

ČLÁNEK V
ZRUŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU
1.

Platon Finance je oprávněn kdykoliv zrušit účet Klienta v Platon Life, a to i bez udání důvodu. O zrušení účtu je Platon Finance povinen Klienta
informovat a umožnit mu převést jím vlastněnou Digitální měnu na jím uvedený účet pro správu digitálních měn. Platon Finance nenese žádnou
odpovědnost za nedoručení či odcizení jím zaslané Digitální měny na účet uvedený Klientem.

2.

Klient má právo kdykoliv vypovědět Smlouvu a požádat Platon Finance o zrušení účtu v Platon Finance.

3.

Výpověď podá Uživatel v rozhraní portálu Platon Life. Platon Finance takovou výpověď bude akceptovat automaticky a účet automaticky zruší
do 30 (třiceti) dnů od podání výpovědi Smlouvy.

4.

Jakmile je účet – v rámci procesu výpovědi podle předcházejících článků – zrušen, odstraní Platon Finance z databáze veškeré údaje o takovém
Klientovi. Platon Finance je však oprávněn dočasně ponechat v databázi údaje nezbytně potřebné pro uplatnění pohledávky vůči Klientovi
(zejména podle předchozího bodu), či z jiných zákonných důvodů.

5.

Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokuty ani ustanovení týkající se těch práv a povinností,
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy uplynutím výpovědní lhůty (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění
za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a rozhodčí doložku)

6.

Platon Finance může zrušit účet Klienta v okamžiku doručení žádosti ze strany orgánů činných v trestním řízení k zablokování Digitální měny
či zrušená účtu, zejména z důvodu podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

7.

V případě nulového zůstatku v účtu Platon Life Klienta delší než 90 dní, může být účet zrušen.

8.

Pokud má Klient v okamžiku odstoupení od Smlouvy vůči Platon Finance finanční závazky za jiná poskytnutá plnění a Platon Finance má vrátit
Klientovi finanční prostředky, pak se přednostně vyrovnají finanční závazky Klienta vůči Platon Finance a následně dojde k zaslání finančních
prostředků Klientovi.

ČLÁNEK VI
AUTORSKÁ PRÁVA
1.

Webová stránka Platon Finance, včetně Platon Life je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“). Platon Finance je oprávněným nájemce licence, která se k Platon Life vztahuje.
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2.

Platon Finance je vlastníkem Webových stránek Platon Finance. Obsah Webových stránek Platon Finance není povoleno uchovávat, upravovat,
šířit, ani k němu vykonávat jiná majetková práva, nedá-li Platon Finance k takovému jednání výslovný souhlas.

3.

Vlastníkem ochranné známky Platon Life je PlatonFinance OÜ a není povoleno třetím osobám bez výslovného souhlasu této osoby tuto
ochrannou známku jakkoliv užívat. Platon Finance je oprávněn tuto ochranou známku užívat na základě dohody s PlatonFinance OÜ.

ČLÁNEK VII
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
1.

Rozhodné právo. Smluvní vztahy vyplývající ze Smlouvy se řídí v částech neupravených Smlouvou příslušnými ustanoveními platných právních
předpisů České republiky.

2.

Řešení sporů. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z právních vztahů vzniklých na základě Smlouvy nebo související se
Smlouvou, včetně sporů o platnost, výklad a zánik Smlouvy, předloží k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

3.

Oddělitelnost. Pokud by se ukázalo, že některé ustanovení Smlouvy je celé nebo zčásti neplatné nebo neúčinné, tato neplatnost nebo
neúčinnost nevede k neplatnosti nebo neúčinnosti ostatních ustanovení Smlouvy. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bezodkladně
nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení takovým novým ustanovením, které bude platné, účinné a vykonatelné a které bude z hlediska
svého účelu a funkce co nejvíce odpovídat účelu a funkci původního ustanovení.

4.

Přednost. V případě rozporu smluvních ustanovení s dispozitivními ustanoveními právních předpisů platného právního řádu České republiky
platí ustanovení Smlouvy. V případě rozporu smluvních ustanovení s ustanoveními právních předpisů právního řádu České republiky, které je
možné dohodou Smluvních stran vyloučit, platí ustanovení Smlouvy, a uvedené ustanovení právních předpisů České republiky se považují za
vyloučené.

5.

Platon Finance je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv měnit, přičemž ve vztahu k příslušné Smlouvě bude platit vždy ta verze Podmínek, která
byla zveřejněná v okamžiku uzavření Smlouvy na Webových stránkách Platon Finance.

6.

Platon Finance je oprávněn zpracovávat osobní údaje Klienta v rozsahu poskytnutém v souvislosti s uzavřením Smlouvy, a to zejména za
účelem provedení registrace účtu Klienta v Platon Life.

7.

Projev vůle. Smluvní strany uzavřením Smlouvy potvrzují, že si důkladně přečetly ustanovení Smlouvy a Podmínky, že jim rozumí a že souhlasí
se všemi ustanoveními a jejich právními následky.

8.

Podmínky nabývají účinnost dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách Platon Finance.

9.

Klient si je vědom veškerých rizik spojených s transakcemi s Digitálních měn, zejména rizika výkyvu ceny a hodnoty Digitálních měn
v budoucnu. Klient je srozuměn s možností výrazných změn v hodnotě jeho investice do Digitálních měn. Platon Finance nezaručuje výši tržní
ceny Digitální měny z důvodu její nestálosti a jejího kolísaní. Klient byl ze strany Platon Finance na výše uvedená rizika (zejména na vysokou
volatilitu cen, tj. na kolísaní ceny Digitální měny) upozorněn.

10.

Klient si je také vědom, že současná právní úprava nikterak výhradně nereguluje obchodování s Digitální měnou. Vzhledem k tomu, že se tento
stav, jakož i výklad příslušných platných právních předpisů může v budoucnu změnit, se Klient zavazuje respektovat jednak výše uvedenou
skutečnost, jednak případnou změnu těchto Podmínek vyplývající ze změn právních předpisů.

V Praze dne 20.05.2020

…………………………………………………………….
PlatonFinance OÜ
Daniel Tanner, jednatel
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