OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLOUVĚ O KURSOVÉM SÁZENÍ
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tyto obchodní podmínky ke smlouvě o kursovém sázení (dále jen „Podmínky”) upravují práva a povinnosti fyzických
osob, sázejících, a společnosti MAXI-TIP a.s., se sídlem Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 256 89
053, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5512 (dále jen „MAXI-TIP”),
v souvislosti s uzavíráním sázek v rámci hazardní hry kursová sázka provozované MAXI-TIPem dle platných právních
předpisů (dále jen „Hra“).

1.2

Sázky ve Hře lze uzavírat prostřednictvím kamenných provozoven – sázkových kanceláří MAXI-TIPu (dále jen
„Pobočky”).

1.3

Hry provozované MAXI-TIPem prostřednictvím Poboček se mohou účastnit pouze fyzické osoby, které s MAXI-TIPem
za tímto účelem uzavřou smlouvu o kursovém sázení (dále jen „Smlouva”), a to za podmínek stanovených Herním
plánem pro provozování kursové sázky (dále jen „Herní plán”) a za podmínek stanovených v těchto Podmínkách, a
které dále splní všechny ostatní podmínky stanovené právními předpisy České republiky, zejména zákonem
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „Zákon o hazardních hrách”).

2.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1

Fyzická osoba, která je starší 18 let a má zájem účastnit se Hry (dále jen „Zájemce”), je povinna uzavřít s MAXI-TIPem
Smlouvu, přičemž v této souvislosti je Zájemce povinen MAXI-TIPu sdělit veškeré MAXI-TIPem stanovené identifikační
a kontaktní údaje na předepsaném formuláři MAXI-TIPu a následně dokončit proces registrace, a to způsobem
stanoveným v Herním plánu a těchto Podmínkách (dále jen „Registrace”).

2.2

Zájemce, který uzavřel s MAXI-TIPem Smlouvu (dále jen „Sázející”) a který dokončil proces Registrace, je oprávněn k
účasti na Hře. MAXI-TIP je oprávněn uzavření Smlouvy odmítnout; v takovém případě není Zájemce oprávněn k účasti
na Hře.

2.3

Smlouva může být uzavřena na kterékoli Pobočce, dálkovým způsobem nebo jiným způsobem dohodnutým mezi MAXITIPem a Sázejícím. V souvislosti s dokončením Registrace je MAXI-TIP povinen provést identifikaci Sázejícího, a to v
souladu a za podmínek stanovených v článku 5.2 těchto Podmínek.

2.4

Smlouva bude MAXI-TIPem akceptována pouze v případě, že ze strany Zájemce budou úplně a správně vyplněny
všechny požadované údaje. Uzavřením Smlouvy Zájemce zároveň potvrzuje svůj souhlas s těmito Podmínkami a
Herním plánem. Při uzavírání Smlouvy je zároveň Zájemce povinen MAXI-TIPu sdělit, zda je politicky exponovanou
osobou ve smyslu AML zákona, či nikoliv, a zda je, či není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní
sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

2.5

Každá fyzická osoba může s MAXI-TIPem uzavřít pouze jednu Smlouvu, přičemž práva a povinnosti ze Smlouvy
nemohou být přeneseny na třetí osobu.

2.6

V souvislosti s uzavřením Smlouvy si Zájemce zvolí jedinečné uživatelské jméno a přihlašovací heslo. Zájemce (resp.
Sázející) je povinen přidělené přihlašovací heslo uchovávat v tajnosti tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití ze strany
třetích osob.

2.7

Pokud MAXI-TIP kdykoli během trvání smluvního vztahu zjistí, že Smlouva byla uzavřena na základě neplatných,
nepravdivých nebo neúplných údajů, je oprávněn zablokovat Sázejícímu možnost účasti na Hře, a to až do prošetření
podezření, tj. do doby, než Sázející MAXI-TIPu sdělí všechny požadované údaje, které jsou platné a pravdivé, a doloží
je příslušnými doklady.

2.8

V případě, že z jakéhokoli důvodu dojde k ukončení účinnosti Smlouvy s příslušným Sázejícím a takový Sázející
následně uzavře s MAXI-TIPem novou Smlouvu a dokončí Registraci, dojde k obnovení původních práv a povinností ze
Smlouvy, tj. zejména v případě, že MAXI-TIP vůči takovému Sázejícímu evidoval pohledávku, bude Sázející povinen
dluh odpovídající této pohledávce MAXI-TIPu uhradit.

2.9

Sázející je povinen oznamovat MAXI-TIPu veškeré změny osobních či jiných údajů, které MAXI-TIPu poskytl v
souvislosti s uzavřením Smlouvy, Registrací nebo kdykoli během trvání smluvního vztahu, vždy nejpozději do pátého
(5.) dne ode dne příslušné změny. Veškeré změny je Sázející povinen prokázat, a to způsobem stanoveným MAXITIPem.

3.

REGISTRACE

3.1

Pro účely dokončení Registrace je Sázející zároveň povinen si nastavit sebeomezující opatření v rozsahu stanoveném
Zákonem o hazardních hrách, nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout. Nastavení sebeomezujících opatření je je
provedeno při Registraci, je uvedeno ve smlouvě a Sázející si nastavení může kdykoliv upravit na Pobočce

4.

BONUSY

4.1

Na základě řádné registrace má Sázející možnost získat bonus, a to za podmínek, které budou MAXI-TIPem předem
zveřejněny. Sázející má dále možnost se účastnit speciálních soutěží o hodnotné ceny a zároveň využívat dalších
speciálních nabídek stanovených MAXI-TIPem, a to za podmínek, které budou MAXI-TIPem předem zveřejněny.

4.2

Veškeré bonusy získané od MAXI-TIPu mohou být využity dle volby Sázejícího (Sázející bonusy může použít na úhradu
vkladu za sázky nebo si může bonus vybrat v hotovost.

4.3

Veškeré bonusy či jiná zvýhodnění jsou určeny pouze amatérským hráčům a jsou vázány na jednu osobu, rodinu,
domácnost, e-mailovou adresu, telefonní číslo, číslo příslušné platební metody (např. platební karty), sdílený počítač, IP
adresu, MAC adresu.

4.4

V případě podezření na zneužití bonusu případně jakéhokoliv jiného zvýhodnění, si MAXI-TIP vyhrazuje právo
bonus či jiné zvýhodnění odvolat a odebrat poskytnuté zvýhodnění a případné související výhry, to vše v závislosti na
rozhodnutí MAXI-TIPu. Za zneužití se dle tohoto článku považují zejména následující případy: (i) Registrace jsou mezi
sebou zjevně propojeny na základě identifikačních kritérií, (ii) uzavírání sázek, které nezávisle na výsledku zaručují
jednotlivému Sázejícímu nebo skupině uživatelů jistý zisk z bonusu, (iii) porušení článku 4.3 těchto Podmínek.

5.

OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

5.1

Sázející bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon”), je MAXI-TIP povinen
Sázejícího identifikovat, a to způsobem stanoveným AML zákonem.

5.2

V rámci identifikace Sázejícího, která probíhá v souvislosti s dokončením Registrace a v dalších případech stanovených
platnými právními předpisy České republiky, je Sázející povinen MAXI-TIPu sdělit údaje vyžadované MAXI-TIPem dle
stanoveného formuláře.

5.3

Sázející je povinen sdělit MAXI-TIPu veškeré změny údajů, které uvedl v rámci identifikace dle AML zákona, a to bez
zbytečného odkladu poté, co taková změna nastala, a to včetně skutečnosti, že se Sázející stal politicky exponovanou
osobou ve smyslu AML zákona nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o
provádění mezinárodních sankcí.

6.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1

Na základě § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů („ZOOÚ“), MAXI-TIP informuje Zájemce, že MAXI-TIP jako správce osobních údajů bude v souladu s § 5
odst. 2) písm. b) a e) ZOOÚ zpracovávat (tj. shromažďovat, ukládat na nosiče informací, zpřístupňovat, upravovat nebo
pozměňovat, vyhledávat, používat, předávat a šířit v rámci skupiny a spolupracujících partnerů, uchovávat, třídit nebo
kombinovat, blokovat a likvidovat) osobní údaje Zájemce poskytnuté MAXI-TIPu v souvislosti s uzavřením Smlouvy a
následnou Registrací (jméno, příjmení, adresa, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, e-mail, telefon),
a to za účelem plnění Smlouvy a za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů MAXI-TIPu. MAXI-TIP bude
zpracovávat osobní údaje Zájemce za výše uvedenými účely (i) po celou dobu trvání Smlouvy a dále (ii) i po skončení
právních vztahů vyplývajících ze Smlouvy po dobu vyžadovanou právními předpisy nebo po dobu nezbytnou k ochraně
oprávněných zájmů MAXI-TIPu. Údaje mohou být v rozsahu požadovaném zvláštními právními předpisy předány
orgánům veřejné správy za účelem plnění povinností MAXI-TIPu vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

6.2

Uzavřením Smlouvy Sázející uděluje MAXI-TIPu v souladu ZOOÚ souhlas se zpracováním svých osobních údajů
poskytnutých MAXI-TIPu v souvislosti s uzavřením Smlouvy a následnou Registrací (jméno, příjmení, adresa, datum
narození, e-mail, telefon), a to pro účely zpracování firemních statistik, za účelem jejich dalšího marketingového
zpracování (včetně nabízení služeb a produktů) a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků dle platných právních předpisů. Sázející uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedenými
účely (i) na celou dobu trvání Smlouvy a dále (ii) na dobu pěti (5) let po skončení právních vztahů vyplývajících ze
Smlouvy.

6.3

Sázející zároveň bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že bude komunikovat s MAXI-TIPem prostřednictvím
telefonu, mohou být telefonní hovory monitorovány a nahrávány, a to za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných
MAXI-TIPem.

6.4

Sázející bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a § 21 ZOOÚ. Sázející bere na
vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje dobrovolně a bere na vědomí, že jej může kdykoli odvolat,
přičemž odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů má za následek okamžité ukončení účinnosti Smlouvy.

7.

TRVÁNÍ SMLOUVY

7.1

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. MAXI-TIP i Sázející mohou Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu s
jednodenní výpovědní dobou, jejíž běh počíná den následující po doručení výpovědi druhé straně.

7.2

V případě, že při ukončení Smlouvy kteroukoli stranou má Sázející uzavřeny sázky, jejichž výsledek není ke dni
ukončení Smlouvy znám, je MAXI-TIP oprávněn bez ohledu na ostatní ustanovení těchto Podmínek Smlouvu ukončit až
ke dni, kdy bude vyhodnocena poslední z takovýchto otevřených sázek s tím, že Sázející po původně stanoveném dni
ukončení Smlouvy již nemůže nadále sázet.

7.3

MAXI-TIP je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Sázející poruší tyto Podmínky, Herní plán či jiný obecně
závazný předpis související se sázením u MAXI-TIPu. MAXI-TIP je oprávněn rovněž odstoupit od Smlouvy, pokud se
ukáže, že Sázející úmyslně uvedl ve Smlouvě nepravdivé údaje. Odstoupení od Smlouvy MAXI-TIP oznámí Sázejícímu
bez zbytečného prodlení

8.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1

MAXI-TIP je oprávněn kdykoliv změnit tyto Podmínky, a to v celém jejich rozsahu, přičemž MAXI-TIP je v takovém
případě povinen oznámit Sázejícímu změny Podmínek před nabytím jejich účinnosti, a to zveřejněním změněných
Podmínek na Pobočce. Sázející může odmítnout změnu Podmínek a je z tohoto důvodu oprávněn vypovědět závazek
ze Smlouvy v jednodenní výpovědní době, která počne běžet ode dne, kdy Sázející doručí MAXI-TIPu výpověď. V
případech, které nejsou popsány v těchto Podmínkách, je závazné rozhodnutí MAXI-TIPu.

8.2

V případě, že Sázející nesouhlasí s vyřízením reklamace MAXI-TIPem dle Herního plánu, má v souladu se zákonem č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení sporu. Mimosoudní
řešení sporu se zahajuje na návrh Sázejícího podaný u České obchodní inspekce – podrobnější informace jsou
uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

8.3

Veškerá oznámení předpokládaná těmito Podmínkami, včetně výpovědi a ukončení Smlouvy, mohou být Sázejícímu
MAXI-TIPem doručována písemně doporučenou zásilkou nebo elektronicky na e-mailovou adresu Sázejícího, kterou
uvedl při registraci, případně na jinou e-mailovou adresu později oznámenou Sázejícím MAXI-TIPu. Pokud MAXI-TIP
nemá u příslušného Sázejícího k dispozici e-mailovou adresu, je oprávněn veškerá oznámení, včetně výpovědi a
ukončení Smlouvy odeslat Sázejícímu formou textové zprávy SMS na jeho poslední známé telefonní číslo, které si
Sázející u MAXI-TIPu zaregistroval. Sázející je povinen zasílat MAXI-TIPu veškerá oznámení předpokládaná těmito
Podmínkami písemně doporučeně na adresu MAXI-TIP a.s., Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5; pro jinou
komunikaci nepředpokládanou v těchto Podmínkách může Sázející využít elektronickou adresu podpora@maxitip.cz,
případně jinou adresu nebo elektronickou adresu oznámenou později MAXI-TIPem Sázejícímu.

8.4

Veškeré zásilky a oznámení dle těchto Podmínek jsou považovány za doručené prostřednictvím držitele poštovní
licence třetí den poté, co byly podány na poště, a v případě elektronického doručování prostřednictvím e-mailu nebo
SMS zprávy dnem odeslání e-mailové zprávy na příslušnou e-mailovou adresu, resp. dnem odeslání SMS zprávy na
příslušné telefonní číslo.

Tyto Podmínky v tomto znění nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2018.

