
Multiwallet 

Podmínky používání 

Před použitím služeb je uživatel povinen pečlivě si přečíst tyto Podmínky používání (dále jen 

"Podmínky") stránek https://multiwallet.com/ (dále jen "webové stránky"), všech aplikací s nimi 

spojených, včetně peněženky Ethereum Wallet, Bitcoin Wallet, FantomCoin Wallet, Monero Wallet a 

všech dalších aplikací pro Android a iOS vyvinutých a vydaných pod značkou Multiwallet (společně dále 

jen "služba", "peněženka"), které provozuje a spravuje společnost Wallet Services Limited (adresa na 

adrese: Julians, Triq il- Mediterran, St. Malta) a její přidružené společnosti ("Multiwallet", "my", "nás" 

nebo "naše"). 

Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další osoby ("Vy", "Uživatel"), kteří 

přistupují ke službě nebo ji používají za níže uvedených podmínek. 

OBECNÉ PODMÍNKY 

Abyste mohli využívat naše služby, zaručujete a prohlašujete, že: 

je vám nejméně 18 let nebo jste dosáhli jiného zákonného věku podle příslušné jurisdikce; 

máte dostatečné zkušenosti, znalosti a chápete principy práce s naší Peněženkou, plně rozumíte 

souvisejícím rizikům přistupujete k Peněžence a používáte ji na vlastní riziko používáte naši Peněženku 

s vlastním e-mailem a ve svůj prospěch a nejednáte jménem a/nebo v zájmu jiné osoby; 

máte plnou moc a oprávnění k uzavření tohoto právního vztahu a neporušíte tím žádné jiné právní 

vztahy; 

zaručujete, že vaše kryptografická aktiva, která převádíte do Peněženky, nejsou prodána, zatížena, 

nejsou ve sporu ani zabavena a že k vašim kryptografickým aktivům neexistují ani žádná práva třetích 

osob. Pro účely tohoto dokumentu se "kryptoaktivy" rozumí takový typ aktiv, která lze převádět pouze 

a výhradně prostřednictvím technologie blockchain, mimo jiné včetně digitálních mincí a digitálních 

tokenů a jakýchkoli jiných typů digitálních prostředků směny, jako jsou BTC, ETH atd. s úplným a 

absolutním osvobozením od cenných papírů jakéhokoli druhu; 

nebudete používat naše služby nebo je okamžitě přestanete používat, pokud vám to platné právní 

předpisy ve vaší zemi zakazují nebo kdykoli zakážou; 

nebudete používat naše Služby nebo je okamžitě přestanete používat, pokud jste rezidentem nebo se 

kdykoli stanete rezidentem státu nebo regionu (v souladu s definicí rezidentství takového státu nebo 

regionu), kde jsou transakce s kryptoaktivy, které se chystáte provést, zakázány nebo vyžadují zvláštní 

schválení, povolení a/nebo oprávnění jakéhokoli druhu, které společnost Multiwallet a/nebo vy jste v 

tomto státě nebo regionu nezískali; A dále 

jste nebyli dříve z našich Služeb pozastaveni nebo odstraněni. 

Dále prohlašujete, souhlasíte a zaručujete, že přístupem k Peněžence nebo jejím používáním 

neporušíte žádný zákon, smlouvu, právo třetí strany ani se nedopustíte deliktu a že jste výhradně 

odpovědní za své jednání a/nebo nečinnost při používání naší Peněženky. Aniž je dotčeno výše 

uvedené, prohlašujete, souhlasíte a zaručujete, že: 

 



nebudete Peněženku používat k placení, podpoře nebo jinému zapojení do nelegálních hazardních her, 

praní špinavých peněz, podvodů, teroristických aktivit nebo jiných nelegálních činností; 

používat nebo se pokoušet používat cizí uživatelský účet bez oprávnění, které vám bylo uděleno 

vědomě a dobrovolně; 

poskytovat nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící informace; 

používat Peněženku způsobem, který by mohl narušovat, rušit, negativně ovlivňovat nebo bránit 

ostatním uživatelům v plném funkčním využívání naší Peněženky nebo který by mohl jakýmkoli 

způsobem poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit fungování Peněženky; 

používat k přístupu do Peněženky nebo k získávání dat jakékoli roboty, pavouky, crawlery, scrapery 

nebo jiné námi neposkytnuté automatizované prostředky nebo rozhraní; 

pokoušet se obejít jakékoli techniky filtrování obsahu, které používáme, nebo se pokoušet o přístup k 

jakékoli službě nebo oblasti naší peněženky, ke které nemáte oprávnění; 

vyvíjet jakékoli aplikace třetích stran, které komunikují s naší peněženkou, bez našeho předchozího 

písemného souhlasu; A 

Podněcovat nebo navádět třetí stranu, aby se zapojila do některé z činností zakázaných podle tohoto 

oddílu. 

ODŠKODŇUJETE SPOLEČNOST WALLET SERVICE LIMITED ZA JAKÉKOLI NÁROKY, POŽADAVKY A ŠKODY, 

AŤ UŽ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ, NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, 

MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY UŽÍVÁNÍ, UŠLÉHO ZISKU NEBO ZTRÁTY DAT NEBO ZTRÁTY MAJETKU, AŤ 

UŽ V RÁMCI ŽALOBY NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU (MIMO JINÉ VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK, 

KTERÉ MAJÍ PŮVOD V NEPLATNOSTI NEBO PORUŠENÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ A UJEDNÁNÍ 

TOHOTO ODDÍLU A CELÝCH PODMÍNEK NEBO S NIMI JAKKOLI SOUVISEJÍ. 

Je vaší povinností udržovat svou e-mailovou adresu v souboru společnosti MultiWallet aktuální, aby s 

vámi společnost MultiWallet mohla elektronicky komunikovat. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že 

ztrácíte právo odvolávat se na neznalost, pokud neobdržíte elektronickou komunikaci (jak je 

definována v odst. 4.3 tohoto dokumentu) zaslanou vám společností Multiwallet, protože vaše e-

mailová adresa v souboru je nesprávná, zastaralá, zablokovaná poskytovatelem služeb nebo z jiného 

důvodu nemůžete elektronickou komunikaci přijímat. 

OMEZENÍ PODPOROVANÝCH KRYPTOAKTIV 

Naše peněženka umožňuje Uživatelům převádět kryptoaktivum na Účet Multiwallet z externí služby 

třetí strany a naopak s výjimkou určitých omezení, která mohou být čas od času aktualizována. 

ODŠKODŇUJETE SPOLEČNOST WALLET SERVICES LIMITED ZA JAKÉKOLI NÁROKY, POŽADAVKY A ŠKODY, 

AŤ UŽ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ, NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, 

MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY VYUŽITÍ, UŠLÉHO ZISKU NEBO ZTRÁTY DAT, AŤ UŽ V RÁMCI ŽALOBY ZE 

SMLOUVY, DELIKTU (MIMO JINÉ VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK, KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU 

VAŠICH ŽÁDOSTÍ O VKLAD/VÝBĚR TRANSAKCÍ V ROZPORU S VYPOŘÁDANÝMI OMEZENÍMI NEBO S NIMI 

JAKKOLI SOUVISEJÍ. 

Pro účely těchto podmínek se "službou třetí strany" rozumí jakákoli platforma nebo síť, ve které vám 

patří kryptoaktivum nebo kde jste skutečným vlastníkem kryptoaktiv; a tuto platformu spravuje třetí 

strana mimo Služby; mimo jiné včetně účtů třetích stran. 

 



Adresy Multiwallet ETH jsou v souladu s ERC20, nicméně ne všechny tokeny ERC20 jsou v aplikaci 

podporovány. Transakce aktuálně neuvedených tokenů na adresy Multiwallet se mohou objevit v 

blockchainu, nicméně nebudou dostupné na vašem zůstatku ve Službě, dokud nebudou přidány do 

našeho seznamu. 

Společnost Multiwallet prohlašuje, že nikdy neměla v úmyslu ani si nepřála používat tokeny a/nebo 

mince, které mohou být Komisí pro cenné papíry a burzy a/nebo jinými příslušnými vnitrostátními 

orgány klasifikovány jako "cenné papíry", a snaží se přijmout veškerá možná opatření, aby bylo jisté, 

že kryptoaktivum, které můžete používat v naší peněžence, nemůže být klasifikováno jako "cenné 

papíry". Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, ustanovení tohoto článku nepředstavují ani se 

nepovažují za jakoukoli záruku a/nebo investiční, finanční, právní či jiné odborné poradenství, že 

jakékoli kryptoaktivum v naší Peněžence není cenným papírem. Odpovědnost za to, že daný nástroj 

nelze považovat za "cenný papír", nese emitent tokenu a/nebo mince. Pokud existuje riziko nebo 

spekulace, že token a/nebo coin lze považovat za "cenný papír", Peněženka si vyhrazuje právo zakázat 

takové tokeny a/nebo mince v naší Peněžence a přerušit s nimi jakékoli transakce podle vlastního 

uvážení. 

 

SOUHLASY A OPRÁVNĚNÍ 

Za účelem ochrany vašich kryptoaktiv před neoprávněným přístupem, použitím nebo utrácením 

používáme řadu fyzických a technických opatření určených k ochraně našich systémů a vašich 

kryptoaktiv, která mimo jiné zahrnují diverzifikaci kryptoaktiv v různých alokacích, ať už na oddělené 

evidenci (účtu, peněžence), nebo ne. Pro větší určitost ukládáme kryptoaktivum v horkých 

peněženkách a chladicích úložištích. Převedením svých kryptoaktiv na účet Multiwallet nám svěřujete 

a opravňujete nás ke konečnému rozhodování o bezpečnosti a zabezpečení vašich kryptoaktiv. 

Souhlasíte a souhlasíte s tím, abyste prostřednictvím svého ověřovacího e-mailu dostávali elektronicky 

veškerá sdělení, která vám společnost Multiwallet bude chtít sdělit v souvislosti s vaším účtem 

Multiwallet a/nebo používáním služeb Multiwallet. Pro účely tohoto dokumentu se "sděleními" rozumí 

veškerá a jakákoli sdělení, dohody, dokumenty, potvrzení, oznámení a informace, které může 

společnost Multiwallet čas od času adresovat uživateli. Uživatel může odvolat svůj souhlas se zasíláním 

elektronických sdělení zasláním oznámení o odvolání na adresu podpory. V takovém případě se 

vzdáváte práva odvolávat se na neznalost. Pokud odmítnete nebo odvoláte souhlas se zasíláním 

elektronických sdělení, může společnost Multiwallet pozastavit nebo ukončit používání peněženky. 

Když nás požádáte o vklad/výběr kryptoaktiv na svůj účet Multiwallet nebo z něj, opravňujete 

společnost Multiwallet k provedení takové transakce prostřednictvím Peněženky. 

Přijetím těchto Podmínek rovněž souhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Naše Zásady 

ochrany osobních údajů jsou dostupné na adrese https://multiwallet.com/privacy/ a popisují, jak 

shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje. 

 

POPLATKY SPOLEČNOSTI MULTIWALLET 

Výše poplatků. Souhlasíte s tím, že budete platit poplatky za Výměny a Výběry provedené 

prostřednictvím Peněženky (dále jen "poplatky"), jak je definujeme a které můžeme čas od času měnit. 

Změny Poplatků jsou platné od data jejich účinnosti a budou se vztahovat na všechny Výměny a Výběry, 

které se uskuteční po datu účinnosti těchto změněných Poplatků. 



Platba poplatků. Pověřujete nás nebo námi určeného zpracovatele plateb, aby z vašeho 

kryptografického účtu Multiwallet účtoval nebo odečítal příslušné poplatky, které dlužíte v souvislosti 

s výměnami a výběry, které provedete prostřednictvím peněženky. 

Odměny. Vyhrazujeme si právo poskytovat Uživatelům různé typy odměn, a to buď ve formě slevy za 

naše služby, nebo v jakékoli jiné formě podle našeho uvážení a bez předchozího upozornění. 

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET A OVĚŘOVÁNÍ 

Za účelem využívání našich služeb je Uživatel povinen vytvořit si účet u služby Multiwallet, aby mohl 

využívat naši Peněženku s jejími plnými funkcemi. "Účet Multiwallet" je uživatelský účet přístupný po 

procesu registrace a prostřednictvím Služeb, kde mohou být jménem Uživatele uložena a provozována 

kryptoaktivní aktiva společnosti Multiwallet. Proces vytvoření účtu Multiwallet vyžaduje platný e-mail. 

E-mail uvedený v rámci registrace a ověřený e-mail slouží k identifikaci uživatele a může být použit pro 

účely komunikace, obnovení PIN, aktualizace Služeb atd. Upozorňujeme, že ověřený e-mail se nestává 

přihlašovacím e-mailem. 

Při vytváření účtu Multiwallet peněženka vygeneruje a uloží pár soukromého a veřejného 

kryptografického klíče, který můžete používat k provádění transakcí s kryptoaktivy. Veřejný klíč lze 

sdílet za účelem dokončení transakcí. Soukromý klíč jednoznačně odpovídá adrese peněženky a 

peněženka jej používá pouze k autorizaci transakcí do peněženky a z peněženky. Vzhledem k tomu, že 

Peněženka je hostovaná peněženka, není možné poskytovat soukromé klíče k jednotlivým adresám 

peněženky. 

Uživatel je povinen vytvořit si silné heslo, které nepoužívá pro žádné jiné webové stránky, online ani 

off-line služby, a udržovat bezpečnost svého účtu Multipeněženka ochranou hesla a omezením 

přístupu k účtu Multipeněženka. 

V případě, že společnost Multiwallet zjistí podezřelou aktivitu na účtu Multiwallet, provede u uživatele 

postup AML/KYC. Abychom měli jistotu, že nikdo nemá neoprávněný přístup k uživatelskému účtu, 

žádáme o poskytnutí všech potřebných informací k ověření, mimo jiné včetně průkazu totožnosti, 

fotografie, snímků obrazovky zobrazujících zdroj všech vašich příchozích transakcí atd. Uživatel je 

povinen projít postupy AML/KYC, které na něj mohou být čas od času aplikovány, a poskytnout o sobě 

přesné a pravdivé informace a také udržovat a neprodleně aktualizovat informace o svém účtu 

Multiwallet v případě jakýchkoli změn. 

Uživatel je povinen poskytnout informace a pověření, které může společnost Multiwallet čas od času 

požadovat za účelem ověření vlastnictví a/nebo zdroje finančních prostředků kryptoaktiv služby třetí 

strany, které jsou převáděny na účet Multiwallet Uživatele. 

Vyhrazujeme si právo omezit rozsah našich služeb pro uživatele, kteří neověřili svou totožnost a/nebo 

nenastavili potřebnou úroveň zabezpečení účtu a/nebo neprokázali vlastnictví a/nebo zdroj finančních 

prostředků. Omezení rozsahu našich Služeb může záviset na stanovené úrovni zabezpečení účtu, 

přičemž v úvahu mohou být brána například tato kritéria: ověření e-mailu, autorizace na sociálních 

sítích atd. 

Upozorňujeme, že omezení, která jsou zde uvedena, jsou pouze ilustrativní. Vyhrazujeme si právo 

omezit rozsah našich Služeb podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. 

 



Zůstatek kryptoaktiv zobrazený peněženkou v uživatelském rozhraní vaší aplikace je přesný a zůstatek 

představuje aktuální množství kryptoaktiv, které můžete převést nebo vyměnit. Různé digitální 

distribuční platformy, například Google Play a App Store, mohou bez předchozího upozornění vypnout 

podporu určitých kryptoměn, aniž by na to společnost MultiWallet upozornily. To může vést k 

odstranění zobrazeného zůstatku zakázané kryptoměny z aplikací Multiwallet dostupných na těchto 

platformách. Zůstatek ve službě však není ovlivněn a je přístupný v aplikacích Multiwallet 

prostřednictvím alternativní digitální distribuční platformy nebo na webu. 

V případě Vašeho porušení Podmínek nebo jakékoli jiné události, kterou můžeme považovat za 

nezbytnou, mimo jiné včetně události vyšší moci; údržbových prací; neschopnosti třetího 

poskytovatele služeb poskytovat Vám služby; Vaší žádosti o zrušení účtu; narušení trhu; neschopnosti 

vyhovět našim požadavkům; neprovedení ověření probíhajícího soudního sporu, vyšetřování nebo 

vládního řízení týkajícího se Vás nebo Vašeho účtu Multiwallet; a/nebo v případě, že vnímáme zvýšené 

riziko nedodržení právních nebo regulačních předpisů v souvislosti s Vaší aktivitou na účtu, můžeme 

dle vlastního uvážení a bez odpovědnosti vůči Vám, s předchozím oznámením nebo bez něj: 

pozastavit váš přístup ke všem našim službám nebo jejich části; nebo 

zabránit vám v dokončení jakýchkoli akcí prostřednictvím peněženky, včetně uzavření otevřených 

žádostí o transakci. V případě obnovení Transakce berete na vědomí a souhlasíte s tím, že převládající 

tržní kurzy se mohou výrazně lišit od kurzů dostupných před takovou událostí; nebo 

ukončit váš přístup ke službám, vymazat nebo deaktivovat váš účet Multipeněženka a všechny 

související informace a soubory na takovém účtu. 

V případě ukončení služby vám společnost Multiwallet vrátí veškerá kryptografická aktiva uložená na 

vašem účtu Multiwallet, která jí nedlužíte, pokud se společnost Multiwallet nedomnívá, že jste se 

dopustili podvodu, nedbalosti nebo jiného pochybení. 

 

TRANSAKCE 

Uživatel může prostřednictvím služby Multiwallet provádět následující transakce se svými 

kryptoaktivy: 

"Vklad", převod kryptoaktiv na účet Multiwallet z externí služby třetí strany. 

"Převod", převod kryptoaktiv, která vlastní jeden uživatel účtu Multiwallet, na jiného uživatele účtu 

Multiwallet. Převod se provádí pouze a výhradně v rámci peněženky a s kryptoaktivy uloženými na 

příslušných uživatelských účtech Multiwallet. V případě Vašeho převodu stejného typu kryptoaktiv 

(např. Bitcoin-to-Bitcoin) na jiný neimplikujeme žádné poplatky. 

"Výměna"/"Smart Pay Out"/"Smart Pay In", výměna kryptoaktiv jednoho typu za kryptoaktivum jiného 

typu za podmínek stanovených vyměňujícími stranami, která se provádí prostřednictvím služby Třetí 

strany. Výměna probíhá mezi uživateli v blockchainové síti. Multiwallet nemůže potvrdit, zrušit ani 

zvrátit Výměnu kryptoaktiv, ale může pouze potvrdit dokončení Výměny v blockchainové síti. Když 

iniciujete požadavek na výměnu prostřednictvím Peněženky, opravňujete nás k tomu, abychom váš 

požadavek na výměnu odeslali do blockchainové sítě v souladu s pokyny, které jste zadali 

prostřednictvím Peněženky, a abychom vám za takový záznam účtovali příslušné poplatky (jak je 

popsáno v Podmínkách). V případě výměny Multiwallet využívá poskytovatele služeb třetí strany. Při 

výměně kryptoaktiv berete na vědomí a souhlasíte s tím, že výměna bude zpracována prostřednictvím 

služby třetí strany pro výměnu s dalšími poplatky vztahujícími se na takovou transakci. Berete na 



vědomí a souhlasíte s tím, že informace o směnných kurzech zpřístupněné prostřednictvím Peněženky 

se mohou lišit od převládajících kurzů dostupných prostřednictvím jiných zdrojů mimo Peněženku. 

">Výběr", převod kryptoaktiv z účtu Multipeněženka na externí službu třetí strany. 

Služba Multiwallet neprovádí a nepodporuje obchodování s marží. 

Multiwallet neprovádí a nepodporuje transakce napříč řetězci, kdy je jedno kryptoaktivum vloženo na 

adresu jiné mince v jiné síti, ačkoli mohou mít technologickou podobnost jakéhokoli druhu (např. 

převod BTC na adresu BCH, LTC na BTC, USDT na BTC a naopak). I když se Multiwallet bude snažit o 

obnovení transakce mezi řetězci, neposkytuje žádnou záruku na úspěšné obnovení ani na žádné 

podmínky s tím spojené. 

Kryptoměny převedené na adresy ETH/ETC a jiné chytré adresy nelze získat zpět, a proto je nelze vrátit. 

Pro každý pár kryptoměn je stanovena minimální směnitelná transakce. Minimální částka je definována 

směnárenskou službou. POKUD JE VAŠE TRANSAKCE NIŽŠÍ NEŽ POŽADOVANÉ MINIMUM, PENÍZE VÁM 

NEBUDOU VRÁCENY. 

Transakce, které se nezdařily z důvodu jakéhokoli technického problému, extrémních síťových 

podmínek nebo jiné příčiny na straně služby třetí strany, nebudou z technických a bezpečnostních 

důvodů automaticky vráceny zpět na vaši původní adresu. V takových případech je nutné, abyste 

kontaktovali společnost Multiwallet a iniciovali vrácení peněz. 

Jakmile byla vaše žádost o Transakci provedena, nemůžete své oprávnění pro službu Multiwallet k 

provedení takové Transakce změnit, odvolat ani zrušit. Za určitých mimořádných podmínek můžeme 

dle vlastního uvážení Transakci zrušit. 

Pokud nemáte na svém účtu Multiwallet dostatečné množství kryptoaktiv k dokončení Transakce 

prostřednictvím Peněženky, můžeme zrušit celý příkaz nebo můžeme provést částečný příkaz s 

použitím množství kryptoaktiv, které máte aktuálně k dispozici na svém účtu Multiwallet, sníženého o 

případné poplatky, které společnosti Multiwallet dlužíme v souvislosti s naším provedením Transakce. 

 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

Naši obchodní partneři, dodavatelé, klienti a protistrany mohou čas od času pořádat různé soutěže, 

testy, hry a jiné typy akcí, které jsou uživatelům k dispozici prostřednictvím naší peněženky. Souhlasem 

s účastí v takových soutěžích se zavazujete dodržovat pravidla každé konkrétní soutěže a jednat v 

souladu s nimi. Pokud pravidla konkrétní soutěže nestanoví jinak, společnost MultiPeněženka žádnou 

takovou soutěž neřídí, není s ní spojena a nenese žádnou odpovědnost za její průběh a konání. 

Společnost Multiwallet si vyhrazuje právo zveřejnit pravidla soutěže, která obdrží od držitele soutěže. 

Berete na vědomí a potvrzujete, že vaše účast v takové soutěži a vaše interakce s držitelem jsou na 

vaše vlastní riziko. SPOLEČNOST MULTIWALLET ZBAVUJETE ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI NÁROKY, 

POŽADAVKY A ŠKODY, AŤ UŽ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ, NEBO JAKÉKOLI JINÉ 

ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY VYUŽITÍ, UŠLÉHO ZISKU NEBO ZTRÁTY DAT, 

AŤ UŽ V RÁMCI ŽALOBY ZE SMLOUVY, DELIKTU (MIMO JINÉ VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK, KTERÉ 

MAJÍ PŮVOD VE VAŠÍ ÚČASTI V SOUTĚŽI NEBO S NÍ JAKKOLI SOUVISEJÍ. 

 

 



Můžeme kdykoli, podle vlastního uvážení a bez jakékoli odpovědnosti vůči vám: 

odmítnout provést jakoukoli transakci požadovanou prostřednictvím peněženky, stanovit omezení 

výše transakcí povolených prostřednictvím peněženky nebo stanovit jakékoli jiné podmínky či omezení 

pro vaše používání peněženky bez předchozího upozornění. 

s předchozím oznámením nebo bez něj dočasně nebo trvale upravit nebo přerušit poskytování jakékoli 

části našich služeb. 

V případě zmeškané Transakce se vám budeme snažit pomoci s navrácením vašich prostředků. V 

některých případech (jako jsou například všechny Burzovní transakce) však nejsme schopni kontrolovat 

nebo ovlivnit provedení takového vrácení, protože nejsme stranou Transakce. V důsledku toho 

Multiwallet předá vaši žádost o vrácení vašich kryptoaktiv příslušnému poskytovateli služeb třetí 

strany. Konečné rozhodnutí o navrácení konkrétních transakcí a časový rámec pro jejich navrácení se 

stanoví případ od případu u poskytovatele služeb třetí strany. Bohužel nemůžeme zaručit navrácení 

kryptoaktiv na váš účet Multiwallet, pokud konečné rozhodnutí o každém navrácení učiní poskytovatel 

služby třetí strany, ale o všech aktualizacích vás budeme informovat. 

Služba třetí strany, kterou používáte, vám může účtovat poplatky za převod na váš účet Multiwallet 

a/nebo za obnovení zmeškané transakce. Společnost Multiwallet nenese odpovědnost za poplatky 

služeb třetích stran. Za používání služby třetí strany nesete výhradní odpovědnost a souhlasíte s tím, 

že budete dodržovat všechny podmínky platné pro jakoukoli službu třetí strany. 

Uživatel je odpovědný za rozhodnutí, zda se na transakce, které provedete prostřednictvím služeb 

Multiwallet, vztahují nějaké daně, a za to, že příslušné finanční prostředky srazí, nahlásí a odvede 

příslušným daňovým úřadům. Historii transakcí si můžete prohlédnout ve svém účtu Multiwallet. 

Souhlasíte s tím, že společnost Multiwallet neodpovídá za určení, zda se na vaše převody vztahují 

nějaké daně, ani za výběr, hlášení, srážku nebo odvádění daní vyplývajících z jakýchkoli transakcí, a 

nejedná jako váš daňový zástupce. 

Vlastníme výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, na jakoukoli zpětnou vazbu, návrh, 

nápad nebo jiné informace či materiál týkající se služby Multiwallet nebo našich služeb, které nám 

poskytnete, ať už e-mailem, zveřejněním prostřednictvím našich služeb nebo jinak ("zpětná vazba"). 

Jsme oprávněni takovou Zpětnou vazbu neomezeně používat a šířit za jakýmkoli komerčním či jiným 

účelem, aniž bychom vám za to museli přiznat nebo poskytnout kompenzaci. Vzdáváte se veškerých 

práv, která můžete mít ke Zpětné vazbě (mimo jiné včetně autorských práv). Máme právo odstranit 

jakýkoli váš příspěvek na našich Webových stránkách, pokud podle našeho názoru váš příspěvek 

nesplňuje obsahové standardy stanovené na těchto Webových stránkách. 

Při používání naší Peněženky si můžete prohlížet obsah poskytovaný třetími stranami, mimo jiné včetně 

odkazů na webové stránky těchto stran, které mohou být na Peněžence zastoupeny ("obsah třetích 

stran"). Obsah třetích stran nekontrolujeme, neschvalujeme ani nepřijímáme (pokud není námi 

výslovně uvedeno jinak) a neneseme žádnou odpovědnost za obsah třetích stran, včetně, ale 

neomezeně, materiálů, které mohou být zavádějící, neúplné, chybné, urážlivé, neslušné nebo jinak 

závadné. Kromě toho vaše obchodní jednání nebo korespondence s takovými třetími stranami probíhá 

výhradně mezi vámi a těmito třetími stranami. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo 

škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku takových jednání a vy berete na vědomí, že používání 

Obsahu třetích stran a vaše interakce s třetími stranami probíhá na vaše vlastní riziko. 

 



Upozorňujeme, že s vámi budeme komunikovat pouze prostřednictvím našich oficiálních e-mailů. Naši 

zástupci vás nikdy nebudou kontaktovat z e-mailů zaparkovaných mimo naše oficiální domény. Proto 

jste při komunikaci s někým, kdo se vydává za zástupce společnosti Multiwallet, povinni postupovat s 

náležitou opatrností a pečlivostí. 

 

Pokud má společnost Multiwallet na účtu vedeném na vaše jméno kryptoaktivity a po několik let 

nezaznamenala žádnou aktivitu, pokusí se vás vyhledat na adrese (adresách) uvedené v našich 

záznamech. Pokud se nám vás poté nepodaří kontaktovat, mohou platné zákony vyžadovat, aby 

společnost Multiwallet tyto prostředky nahlásila příslušné jurisdikci jako nevyzvednutý majetek. 

Společnost Multiwallet si vyhrazuje právo odečíst z těchto nevyzvednutých prostředků poplatek za 

nečinnost nebo jiné administrativní poplatky, jak to povoluje zákon. 

 

ODŠKODNĚNÍ 

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST MULTIWALLET ODŠKODNÍTE A ZBAVÍTE ODPOVĚDNOSTI ZA 

JAKÉKOLI NÁROKY, POŽADAVKY A ŠKODY, AŤ UŽ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ, NEBO 

JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, UŠLÉHO ZISKU, 

ZTRÁTY DAT NEBO ZTRÁTY MAJETKU, VČETNĚ CELKOVÉ, AŤ UŽ V RÁMCI ŽALOBY, SMLOUVY, DELIKTU 

(MIMO JINÉ VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK, KTERÉ MAJÍ PŮVOD V NEBO JAKKOLI SOUVISEJÍ S: 

s vaším používáním naší peněženky, mimo jiné včetně těch, které vyplývají z vašich osobních chyb a 

nesprávného chování, jako jsou zapomenutá hesla, nesprávně sestavené transakce, ztráta vašich 

přístupů apod. Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené, společnost Multiwallet vám pomůže obnovit 

váš účet Multiwallet nebo se vám pokusí zpřístupnit finanční prostředky s ním spojené po úspěšném 

dokončení postupu ověření uživatele, pokud ztratíte nebo ohrozíte přístup k účtu Multiwallet. Časový 

rámec pro tyto operace je určen na základě uvážení společnosti Multiwallet; 

veškerá rizika spojená s využíváním jakékoli sítě blokového řetězce kryptoaktiv, mimo jiné včetně rizika 

neznámých zranitelností nebo neočekávaných změn jakéhokoli síťového protokolu; 

jakákoli selhání, přerušení, chyby, zkreslení nebo zpoždění komunikace, která můžete při používání 

peněženky zaznamenat, ať už jsou způsobena jakkoli; 

selhání softwaru, změny protokolu ze strany poskytovatelů třetích stran, výpadky internetu, události 

vyšší moci nebo jiné katastrofy, včetně útoků DDOS třetích stran, plánované nebo neplánované údržby 

nebo jiných příčin, ať už v rámci naší kontroly nebo mimo ni, jakákoli porucha, neočekávaná funkce, 

neočekávané fungování nebo útok na protokol Blockchain, který může způsobit poruchu nebo 

neočekávané nebo nechtěné fungování Peněženky. Pro účely tohoto dokumentu se "událostí vyšší 

moci" rozumí jakákoli událost mimo přiměřenou kontrolu společnosti Multiwallet, mimo jiné povodeň, 

mimořádné povětrnostní podmínky, zemětřesení nebo jiná vyšší moc, požár, válka, povstání, vzpoura, 

pracovní spor, nehoda, zásah vlády, pozastavení bankovních účtů jakéhokoli druhu, mimořádný skok v 

kurzu kryptoaktiv, výpadek komunikace, sítě nebo napájení nebo selhání zařízení či softwaru nebo 

jakákoli jiná příčina mimo přiměřenou kontrolu společnosti Multiwallet; 

technické, typografické nebo fotografické chyby v informacích a materiálech uvedených na webových 

stránkách nebo v souvisejících aplikacích; 

 



námi vyvinutá Služba je poskytována "tak, jak je". Společnost Multiwallet neposkytuje žádné záruky, 

výslovné ani předpokládané, a tímto se zříká a popírá všechny ostatní záruky, včetně, ale bez omezení, 

předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování práv 

duševního vlastnictví nebo jiného porušování práv. Společnost Multiwallet dále nezaručuje ani 

neposkytuje žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti 

používání materiálů nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo na jakýchkoli webových stránkách 

nebo aplikacích, na které společnost Multiwallet odkazuje. 

 

S výjimkou případů vyžadovaných zákonem NESOU SPOLEČNOST MULTIWALLET, NAŠI ŘEDITELÉ, 

ÚŘEDNÍCI, ČLENOVÉ, ZAMĚSTNANCI ANI ZPROSTŘEDKOVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESOU 

ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ ANI ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, ANI ZA JAKÉKOLIV JINÉ ŠKODY, 

VČETNĚ, MIMO JINÉ ZTRÁTY V POUŽÍVÁNÍ, UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY MAJETKU NEBO ZTRÁTY DAT, AŤ 

UŽ V RÁMCI SMLUVNÍHO NEBO DELIKTNÍHO JEDNÁNÍ (MIMO JINÉ VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK, 

KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU OPRÁVNĚNÉHO NEBO NEOPRÁVNĚNÉHO POUŽÍVÁNÍ NEBO S NÍM 

JAKKOLI SOUVISEJÍ, POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY NEBO DUŠEVNÍ 

VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI MULTIWALLET, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI ŠKOD ZPŮSOBENÝCH 

NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SPOLÉHÁNÍ SE JAKÉHOKOLI UŽIVATELE NA JAKÉKOLI INFORMACE ZÍSKANÉ OD 

SPOLEČNOSTI MULTIWALLET, NEBO KTERÉ JSOU DŮSLEDKEM CHYB, OPOMENUTÍ, PŘERUŠENÍ, 

VYMAZÁNÍ SOUBORŮ NEBO E-MAILŮ, CHYB, DEFEKTŮ, VIRŮ, ZPOŽDĚNÍ V PROVOZU NEBO PŘENOSU 

NEBO JAKÉHOKOLI SELHÁNÍ VÝKONU, AŤ UŽ V DŮSLEDKU VYŠŠÍ MOCI, SELHÁNÍ KOMUNIKACE, 

KRÁDEŽE, ZNIČENÍ NEBO NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU K ZÁZNAMŮM, PROGRAMŮM NEBO SLUŽBÁM 

SPOLEČNOSTI MULTIWALLET. 

 

Obnovujeme si právo podle vlastního uvážení kontrolovat jakoukoli žalobu nebo řízení (na naše 

náklady), jehož jsme účastníkem, a rozhodnout, zda je chceme urovnat. 

Jste výhradně odpovědní za zálohování a udržování duplicitních kopií všech informací, které ukládáte 

nebo přenášíte prostřednictvím našich služeb. 

Odkazy na externí webové stránky nebo služby z našich webových stránek v žádném případě 

nepředstavují naše schválení tohoto externího obsahu. Neneseme odpovědnost za obsah nalezený na 

externích webových stránkách. 

V maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ 

vzniknout souhrnná odpovědnost společnosti MULTIWALLET (VČETNĚ NAŠICH ŘEDITELŮ, ÚŘEDNÍKŮ, 

ČLENŮ, ZAMĚSTNANCŮ A ZPROSTŘEDKOVATELŮ), ať už z titulu smlouvy, záruky, deliktu (VČETNĚ 

NEZÁVISLOSTI, AŤ UŽ AKTIVNÍ, PASIVNÍ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ), ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK, 

PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ TEORIE, VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM NEBO 

NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SLUŽBU MULTIWALLET NEBO S TĚMITO PODMÍNKAMI, PŘESAHUJÍ 

POPLATKY, KTERÉ JSTE SPOLEČNOSTI MULTIWALLET ZAPLATILI V PRŮBĚHU 2 MĚSÍCŮ BEZPROSTŘEDNĚ 

PŘEDCHÁZEJÍCÍCH DATU JAKÉHOKOLI NÁROKU, KTERÝ VEDL KE VZNIKU TAKOVÉ ODPOVĚDNOSTI. 

V některých případech může služba třetí strany odmítnout zpracování vašich kryptoaktiv, pozastavit 

transakci s vašimi kryptoaktivy nebo nemusí být schopna transakci podporovat, případně může být 

jinak nedostupná. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEBUDETE SPOLEČNOST MULTIWALLET ČINIT ODPOVĚDNOU 

ZA JAKÉKOLI NÁROKY, POŽADAVKY A ŠKODY, AŤ UŽ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ, 

NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY VYUŽITÍ, ZTRÁTY ZISKU 



NEBO ZTRÁTY DAT, AŤ UŽ V RÁMCI ŽALOBY ZE SMLOUVY, DELIKTU (MIMO JINÉ VČETNĚ NEDBALOSTI) 

NEBO JINAK, KTERÉ MAJÍ PŮVOD V TAKOVÝCH ODMÍTNUTÝCH NEBO POZASTAVENÝCH TRANSAKCÍCH 

ATD. NEBO S NIMI JAKKOLI SOUVISEJÍ. TRANSAKCE. 

V souladu s podmínkami těchto Podmínek vynaložíme komerčně přiměřené úsilí, abychom všechny 

transakce zaznamenali na místě, jakmile to bude možné. Načasování spojené s Transakcemi 

kryptoaktiv však závisí mimo jiné na výkonu služeb třetích stran a My nezaručujeme, že Transakce 

kryptoaktiv budou provedeny v konkrétním časovém rámci. TÍMTO BERETE NA VĚDOMÍ A 

POTVRZUJETE, ŽE JE MOŽNÉ JAKÉKOLI ZPOŽDĚNÍ; ODŠKODŇUJETE SPOLEČNOST WALLET SERVICES 

LIMITED A ZBAVUJETE JI ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI NÁROKY, POŽADAVKY A ŠKODY, AŤ UŽ PŘÍMÉ, 

NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ, NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, MIMO JINÉ 

VČETNĚ ZTRÁTY UŽITÍ, UŠLÉHO ZISKU NEBO ZTRÁTY DAT, AŤ UŽ V RÁMCI ŽALOBY ZE SMLOUVY, 

DELIKTU (MIMO JINÉ VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK, KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU ZPOŽDĚNÍ 

TRANSAKCE NEBO S NÍM JAKKOLI SOUVISEJÍ, AŤ UŽ VZNIKLY NAŠÍM ZAVINĚNÍM NEBO NE. 

Kurzy měn dostupné prostřednictvím peněženky a jakékoli informace na našich webových stránkách 

nelze považovat za investiční nebo finanční rady nebo se na ně jako na takové odvolávat a nelze je 

použít jako základ investiční strategie, právního postavení před soudem a u ničeho v informacích o 

kurzech nelze zaručit, že neobsahují žádné chyby, omyly, nesprávné prezentace nebo selhání atd. 

PROTO SPOLEČNOST MULTIWALLET ANI PŘÍPADNĚ ŽÁDNÝ Z JEJICH ŘEDITELŮ, VEDOUCÍCH 

PRACOVNÍKŮ, ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCŮ NEBO EXTERNÍCH PORADCŮ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ 

PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKU ANI GARANCI OHLEDNĚ KURZŮ A JAKÝCHKOLI JINÝCH INFORMACÍ, A ZEJMÉNA 

OHLEDNĚ PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI KURZŮ A JAKÝCHKOLI JINÝCH INFORMACÍ. SOUHLASÍTE S TÍM, 

ŽE ODŠKODNÍTE SPOLEČNOST MULTIWALLET ZA JAKÉKOLI NÁROKY, POŽADAVKY A ŠKODY, AŤ UŽ 

PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ, NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, MIMO 

JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY VYUŽITÍ, ZTRÁTY ZISKU NEBO ZTRÁTY DAT, AŤ UŽ V RÁMCI ŽALOBY, SMLOUVY, 

DELIKTU (MIMO JINÉ VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK, KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ 

KURZŮ A JAKÝCHKOLI JINÝCH INFORMACÍ A/NEBO VAŠÍ UŽIVATELSKÉ ČINNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM 

PENĚŽENKY NEBO S NIMI JAKKOLI SOUVISEJÍ. 

 

ARBITRACE 

Tyto podmínky a veškeré spory mezi stranami z nich vyplývající se řídí právem Malty, aniž by se 

zohledňovaly kolizní normy, které mohou stanovit použití práva jiné jurisdikce. 

Vy a společnost Multiwallet se zavazujete, že si vzájemně písemně oznámíte jakýkoli spor do třiceti 

(30) dnů od jeho vzniku. Oznámení společnosti Multiwallet se zasílá na adresu info@multiwallet.com. 

Vy a společnost Multiwallet souhlasíte s tím, že veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek nebo z 

vašeho používání Služeb budou řešeny v rozhodčím řízení, s výjimkou sporů, v nichž se jedna ze stran 

domáhá spravedlivého a jiného zadostiučinění za údajné nezákonné používání autorských práv, 

ochranných známek, obchodních názvů, log, obchodních tajemství nebo patentů. 

Bez ohledu na to, zda je spor projednáván v rozhodčím řízení nebo u soudu, nebudete proti společnosti 

Multiwallet zahajovat hromadnou žalobu, hromadnou arbitráž nebo zastupující žalobu či řízení. 

Jakýkoli spor, rozpor, rozdíl nebo nárok vyplývající z těchto podmínek nebo s nimi související, včetně 

jejich existence, platnosti, výkladu, plnění, porušení nebo ukončení, nebo jakýkoli spor týkající se 

mimosmluvních závazků vyplývajících z těchto podmínek nebo s nimi souvisejících, bude postoupen a 

s konečnou platností vyřešen v rozhodčím řízení vedeném Maltským rozhodčím centrem. 



 

Rozhodným právem pro tuto rozhodčí doložku je maltské právo. 

Sídlem rozhodčího řízení je Malta. 

Počet rozhodců je jeden. Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce. 

Kromě níže uvedených skupinových řízení a opravných prostředků je rozhodce oprávněn přiznat 

jakýkoli opravný prostředek, který by jinak byl k dispozici u soudu. 

 

RŮZNÉ 

Tyto podmínky obsahují celou dohodu a nahrazují všechna předchozí a současná ujednání mezi 

stranami týkající se služeb. 

V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito Podmínkami a jakoukoli jinou smlouvou, kterou můžete se 

společností Multiwallet uzavřít, mají podmínky této jiné smlouvy přednost pouze tehdy, pokud jsou 

tyto Podmínky výslovně označeny a prohlášeny za nadřazené této jiné smlouvě. 

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky čas od času měnit, doplňovat nebo upravovat podle vlastního 

uvážení. Na takové změny vás upozorníme zasláním e-mailu, uvedením oznámení na domovské stránce 

webových stránek a/nebo zveřejněním změněných Podmínek prostřednictvím příslušných webových 

stránek a mobilních aplikací společnosti Multiwallet a aktualizací data "Poslední aktualizace" v horní 

části těchto Podmínek. 

Změněné Podmínky budou považovány za účinné okamžitě po zveřejnění pro všechny nové uživatele 

Služeb. Ve všech ostatních případech vstoupí změněné Podmínky v platnost pro již existující uživatele 

v okamžiku, kdy nastane dřívější z těchto dvou událostí: 

dnem, kdy uživatel klikne nebo stiskne tlačítko pro přijetí těchto změn, nebo; 

dnem, kdy Uživatel pokračuje v používání našich Služeb poté, co společnost Multiwallet poskytla 

oznámení o takových změnách nebo zveřejnila novou verzi Podmínek na Webových stránkách. 

Pokud nesouhlasíte s jakoukoli změnou Podmínek, musíte přestat používat naše Služby a kontaktovat 

nás, abychom zrušili váš účet. 

Naše selhání nebo prodlení při uplatnění jakéhokoli práva, pravomoci nebo výsady podle těchto 

Podmínek neznamená, že se jich vzdáváme. 

Neplatnost nebo nevymahatelnost kterékoli z těchto Podmínek nemá vliv na platnost nebo 

vymahatelnost ostatních Podmínek, které zůstávají v plné platnosti a účinnosti. 

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Multiwallet nesmíte postoupit ani převést žádná svá 

práva nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek, a to ani ze zákona nebo v souvislosti se změnou 

kontroly. Společnost Multiwallet může postoupit nebo převést jakákoli nebo všechna svá práva podle 

těchto Podmínek, a to zcela nebo zčásti, aniž by k tomu potřebovala váš souhlas nebo schválení. 

 


