RÁMCOVÁ SMLOUVA
ke smlouvě uzavřené mezi Trusts & Wealth protection s.r.o., IČO: 07396503, se sídlem Revoluční 725/11, Praha
110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299018, zastoupená
Romanem Jasenovcem, jednatelem (dále jen „TWP“)
a
KLIENT:
JMÉNO:
ADRESA:
KORESPONDENČNÍ
ADRESA:
E-MAIL:
(dále jen „Klient“)

PŘÍJMENÍ:

TITUL:

TELEFON:

1.

SMLUVNÍ VZTAH

1.1

TWP a Klient uzavírají tuto smlouvu, na základě které bude TWP poskytovat Klientovi níže uvedené Služby,
a to úplatně za níže sjednanou Odměnu.

1.2

Součástí ujednání je kromě této smlouvy rovněž Ceník a VSP čili Všeobecné smluvní podmínky. Oba
dokumenty vydává TWP a oba jsou přílohou této smlouvy.

1.3

Pokud je Klient spotřebitelem, TWP před uzavřením této smlouvy Klienta poučila o jeho právech, a to
samostatným dokumentem.

2.

SLUŽBY

2.1

Klient tímto od TWP objednává následující služby (společně dále jen „Služby“):

2.2

2.1.1 Vzdělávání;
2.1.2 Informační servis;
2.1.3 Evidence;
2.1.4 Asistence.
Služby jsou objednávány a TWP je bude poskytovat jako balíček, tzn. za všechny Služby náleží jedna
paušální Odměna.

2.3

Popis Služeb, způsob a četnost jejich poskytování upravují VSP.

2.4

TWP bude Služby poskytovat po dobu jednoho (1) roku ode dne účinnosti této smlouvy.

2.5

Klient souhlasí s tím, aby TWP s poskytováním Služeb započala hned po účinnosti této smlouvy.

3.

ODMĚNA

3.1

Klient se zavazuje platit TWP „Odměnu“.

3.2

Odměna je úhradou za:

3.3

3.2.1 všechna Školení;
3.2.2 všechny Služby.
Odměna činí 0,8% z objemu majetku + 10% z výnosu.

3.4

Pokud se TWP stane plátcem DPH, bude k Odměně připočteno DPH vždy v zákonné výši.

3.5

Odměna je splatná ve čtyřech (4) splátkách o výši jedné čtvrtiny (1/4) Odměny včetně případné DPH, a to
vždy na základě faktury, kterou TWP vystaví vždy:
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4

1. února;
1. května;
1. srpna;
1. listopadu;
a doručí Klientovi.
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3.6

Faktury TWP jsou splatné do 14 (čtrnácti) dní ode dne jejich doručení Klientovi.

3.7

TWP je oprávněna vystavit fakturu rovněž v elektronické podobě a Klientovi ji doručit e-mailem.
TWP je rovněž oprávněna fakturu vystavit a Klientovi ji doručit v listinné podobě.

3.8

Pokud Klient neuhradí některou ze splátek v plné výši nebo včas, je TWP oprávněna pozastavit
poskytování Služeb a/nebo nepřipustit účast Klienta na Školení.

4.

RÁMCOVÁ SMLOUVA

4.1

Práva a povinnosti Smluvních stran blíže stanoví Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“), které jsou
přílohou č. 6.5.1 této Smlouvy.

4.2

Klient bere na vědomí, že TWP není obchodníkem s cennými papíry a neposkytuje investiční služby
podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud Klient požadoval investiční službu, je TWP oprávněna její poskytnutí odmítnout.

5.

VÝPOVĚĎ

5.1

Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu kdykoli vypovědět.

5.2

Výpovědní doba trvá jeden (1) měsíc.

6.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1

Smlouva je uzavřena potvrzením této objednávky ze strany TWP vůči Klientovi.

6.2

TWP informuje Klienta, že subjektem mimosoudního řešení sporů podle pravidel na ochranu spotřebitele
(§ 14 zákona č. 634/1992 Sb.), je Česká obchodní inspekce. Více informací je k nalezení na internetových
stránkách České obchodní inspekce, http://www.coi.cz.

6.3

Tuto smlouvu lze změnit pouze listinnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.

6.4

TWP může s Klientem komunikovat rovněž elektronicky prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy.
Klient souhlasí, aby TWP na tuto e-mailovou adresu zasílala rovněž své faktury.

6.5

Nedílnou přílohou této smlouvy jsou:
6.5.1 VSP čili Všeobecné smluvní podmínky
6.5.2 Ceník TWP

Klient podpisem rovněž potvrzuje, že byl
seznámen se svými právy spotřebitele.

V _____________ dne ________________ 2019

V _____________ dne ________________ 2019

za Trusts & Wealth protection s.r.o.
Roman Jasenovec, Jednatel
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