Často kladené otázky
we.trade obecně
Banky a firmy ve we.trade
Banky z jakých dalších zemí by se měly do we.trade zapojit?
Společnost we.trade vede přístupová jednání s řadou bank z Evropy i mimo Evropu. U přistoupení nového subjektu na
platformu we.trade informuje společnost we.trade na svých internetových stránkách a sociálních sítích (LinkedIn) formou
tiskové zprávy.
Je někde seznam všech bank, které jsou do we.trade zapojeny?
Ano, je k dispozici na webových stránkách www.we-trade.com.
Jakým způsobem mohu vyhledávat společnosti zapojené do we.trade?
Po přihlášení do we.trade je k dispozici vyhledávání podle názvu společnosti nebo sídla společnosti (města nebo země).
Jak získá můj partner přístup na we.trade?
Získat přístup na we.trade je možné pouze přes jednu ze zapojených bank. V zásadě jsou čtyři možnosti, jak se do
we.trade registrovat:
1) kontaktovat banku, která je do we.trade zapojena, s požadavkem na registraci;
2) při zadávání transakce využít funkcionality we.trade a zaslat partnerovi (nebo on Vám) pozvání na we.trade, to se
dostane do jedné ze zapojených bank – a ta Vašeho partnera osloví;
3) využít možnosti přímo na webové stránce www.we-trade.com a požádat zde o registraci;
4) v případě ČR Vás/Vašeho partnera může oslovit přímo některá ze zapojených bank v ČR (KB, ČSOB, ČS) a
nabídnout Vám registraci na we.trade.
Když svého partnera/odběratele nenajdu ve vaší platformě, je možné ho do we.trade nějakým způsobem
pozvat? Co to pro něj obnáší?
Ano, můžete jej do we.trade pozvat. V zásadě jsou pro Vašeho partnera čtyři možnosti, jak může získat přístup do
we.trade:
1) kontaktovat banku, která je do we.trade zapojena, s požadavkem na registraci;
2) při zadávání transakce využít funkcionality we.trade a zaslat partnerovi pozvání na we.trade, to se dostane do
jedné ze zapojených bank – a ta Vašeho partnera osloví;
3) Váš partner může využít možnosti přímo na webové stránce www.we-trade.com a požádat zde o registraci;
4) v případě ČR Vašeho partnera může oslovit přímo některá ze zapojených bank v ČR (KB, ČSOB, ČS) a
nabídnout mu registraci na we.trade.
Existuje nějaké demo, kde bych se mohl přihlásit a nanečisto si to vyzkoušet?
Ano, existuje tzv. klikací demo pro různé situace:
1) vytvoření obchodu z pohledu odběratele (https://invis.io/2RUD7O9PMTD);
2) vytvoření obchodu z pohledu dodavatele (https://invis.io/WAUD7G2TYDE);
3) garantovaná platba (https://invis.io/ECXU17J3H5B);
4) financování pohledávky s BPU (https://projects.invisionapp.com/share/Y8XZNV3ZUCG#/screens)
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Právo
Jak je to s využitím anglického práva (dle pravidel we.trade – tzv. rulebooku) pro tuzemské transakce?
Obecným principem je, že zvolit zahraniční právo lze v zásadě jen tam, kde existuje v transakci určitý mezinárodní prvek.
Tento mezinárodní prvek může souviset se stranami obchodu, jeho předmětem nebo s dalšími relevantními
skutečnostmi. Dva české subjekty si pro transakci, která takový mezinárodní prvek nemá, zahraniční právo platně zvolit
nemohou a i kdyby to udělaly, tak platí právo české. Pokud si na we.tradu dva české subjekty sjednají obchod, který
nemá žádnou přeshraniční relevanci (např. objednávka šroubů z Prahy do Plzně), tak jiné než české právo, platně zvolit
nejde. Ani to, že transakce probíhá na platformě, která je zahraniční, samo o sobě nebude důvodem pro platnou volbu
zahraničního práva. Pokud mají klienti obavu, že by si použitím této platformy zvolili zahraniční právo, tak ve shora
uvedených případech se obávat nemusí, protože by volba zahraničního práva nebyla platná a platilo by stejně české
právo.
Jakým způsobem se řeší případné spory ze smart kontraktu uzavřeného prostřednictvím we.trade?
Případné spory vzniklé z uzavřeného smart kontraktu mezi tuzemskými protistranami se řeší podle českého práva. Spory
ze smart kontraktu uzavřeného se zahraničním prvkem se řeší dle anglického práva, které zmiňují Pravidla. Obecným
principem je, že zvolit zahraniční právo lze v zásadě jen tam, kde existuje v transakci určitý mezinárodní prvek. Tento
mezinárodní prvek může souviset se stranami obchodu, jeho předmětem nebo s dalšími relevantními skutečnostmi. Dva
české subjekty si pro transakci, která takový mezinárodní prvek nemá, zahraniční právo platně zvolit nemohou, a i kdyby
to udělaly, bude platit právo české.

Bezpečnost a ochrana údajů
Jakým způsobem je zabezpečena ochrana důvěrných informací?
Ochrana důvěrných informací je zajištěna jednak bankovním tajemstvím a jednak použitím technologie blockchain.
Kdo všechno má přístup k informacím obchodního charakteru? Má přístup pouze banka?
Do doby odsouhlasení transakce protistranami mají přístup k údajům obchodního charakteru – transakce jen oba její
účastníci. Po jejím vzájemném odsouhlasení mají k informacím přístup rovněž jejich banky.

Vstup do we.trade
Jak je možné z we.trade odejít ?
Podmínkou je obvyklá výpověď smlouvy. Při výpovědi smlouvy není ze strany KB účtována žádná sankce.
Mohu si sám přidávat další uživatele v rámci firmy?
Ano. Jakmile administrátor přidá další uživatele, banka musí tyto uživatele validovat. Teprve poté získají plný přístup do
we.trade.
Týká se obchodování/transakce rovněž subjektů poskytujících služby? Například jakožto OSVČ zajišťující
překlady/tlumočení (dnes i online) pro společnosti v ČR i zahraničí.
We.trade umožnuje právnickým osobám uzavírání smart kontraktu nejen na zboží ale na i služby. Pro OSVČ we.trade v
současnosti není dostupný.

Transakce ve we.trade
Jakým způsobem je přesně zpracováváno automatické vypořádání v okamžiku, kdy nedojde k vypořádání z
důvodu nedostatku prostředků na účtu klienta. Pokouší se banka platbu provést i následující dny a
případně jak dlouho ?
Platba pod automatickým vypořádáním je bankou zpracována po vypořádání podmínek transakce dohodnutých v rámci
smart kontraktu a to v den splatnosti smluvené ve smart kontraktu. V případě, že na účtu není dostatek prostředků,
banka se automaticky snaží platbu provést v daný den opakovaně (poslední pokus je učiněn mezi 16:00 – 17:00). Pokud
banka nemůže zpracovat platbu v den splatnosti z důvodu nedostatku prostředků na účtu, transakce přejde na platformě
we.trade do stavu „Po splatnosti“. Opožděnou platbu již nelze realizovat prostřednictvím portálu we.trade. Tuto platbu je
možné realizovat standardním příkazem přes elektronické bankovnictví, nicméně na platformě we.trade zůstane
transakce již trvale ve stavu „Po splatnosti“.
Automatická negarantovaná platba závisí na stavu finančních prostředků, takže bude realizovaná pouze v
případě dostatečného krytí. Co v případě dočasného, případně trvalého, nedostatku finančních prostředků
(platební nevůle)?
Pokud byly splněny podmínky ve smart kontraktu, ale odběratel nemá dostatek finančních prostředků na účtu, platba se
neprovede. Tato situace ale nezbavuje odběratele povinnosti tuto obchodní transakci uhradit.
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Změny transakcí. Je možné ve we.trade měnit/upravovat již uzavřené transakce ?
Ve we.trade je možné iniciovat změnu transakce pouze jednou ze strany dodavatele a jednou ze strany odběratele. Ke
změně transakce však nelze vložit žádnou přílohu.
Předávací protokoly - v rámci předávacího řízení k zakázce obvykle vystavujeme předávací protokol se
soupisem vad a nedodělků, které následně ve stanoveném termínu odstraníme. Lze v aplikace evidovat
předávací protokoly v časovém sledu? Umí aplikace sledovat stanovený úkol k odstranění nedodělku? Jak
se zachová aplikace v případě vznesení reklamace?
Platforma we.trade v tuto chvíli neumožňuje evidenci předávacích protokolů v časovém sledu. Úkoly k event. odstranění
nedodělků či případné reklamace je nutné vyřizovat mimo platformu we.trade.
Může we.trade nahradit importní dokumentární akreditivy? Pokud ano, jak by se přistupovalo k posílání
dokumentů?
Povaha závazku z garantované platby a importního dokumentárního akreditivu je stejná. Administrativně je však
garantovaná platba podstatně jednoduší, žádné dokumenty k dodávce se do banky nepředkládají. Banka pracuje
výlučně s elektronickým potvrzením z portálu, že podmínky smart kontraktu byly naplněny. Na rozdíl od akreditivu tedy
nerozhoduje o tom, zda k splnění podmínek došlo.
Garantovaná platba tak může nahradit importní dokumentární akreditiv všude tam, kde není potřebné, príp. neníplátcem
požadováno, aby banka kontrolovala splnění podmínek dodávky na základě předkládaných komerčních dokumentů.
Jako klient máte možnost přiložit do we.trade k transakci např. pdf. soubor, jako je faktura, dopravní dokument atd., ale
je to jen na Vás. K dokumentům má přístup jenom Váš obchodní partner, ne banky.
Jak je to s poplatky bank při využívání we.trade? Můžete trochu více ozřejmit výhody a rizika oproti
nástrojům, jako je akreditiv, směnka, pojištění a podobně?
Vstup do we.trade není KB zpoplatněn, podmínkou registrace do we.trade je jen podpis smlouvy s bankou. Zpoplatněny
jsou pouze konkrétní transakce a to dle Sazebníku KB, kdy jsou účtovány obvyklé poplatky za příchozí a odchozí platbu.
Dále je individuální sazbou zpoplatněno poskytnutí garantované platby a také financování pohledávky s BPU.
Oproti standardním Trade Finance produktům jsou transakce přes we.trade sjednávány digitálně, rychle a jednoduše.
Klient nemusí chodit "do banky", ale vše probíhá na kliknutí. Probíhá zde kontrola splnění podmínek Smart kontraktu,
nicméně zde neprobíhá kontrola obsahu dokumentů.
Jsou garantované platby spojené s vyřízením úvěrového limitu u domácí banky? Popř. jak moc složitý
proces to bude?
Ano, poskytnutí garantované platby je spojeno se vyhodnocením finanční situace odběratele bankou a schválením
úvěrového limitu. Délka vyřízení je individuální v závislosti na poskytnutých informacích.

Náklady spojené s transakcí ve we.trade
Jaké jsou náklady na zapojení se do we.trade a za jednotlivé transakce ?
Vstup do we.trade není KB zpoplatněn, podmínkou registrace do we.trade je jen podpis smlouvy s bankou. Zpoplatněny
jsou pouze konkrétní transakce a to dle Sazebníku KB, kdy jsou účtovány obvyklé poplatky za příchozí a odchozí platbu.
Dále je individuální sazbou zpoplatněno poskytnutí garantované platby a také financování pohledávky s BPU.
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