Vážená klientko, vážený kliente,
dovolujeme si Vás s předstihem informovat o vydání nových Produktových obchodních podmínek pro
Spořicí účty s výpovědní lhůtou Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby,
Produktových obchodních podmínek pro Účet úschovy, Produktových obchodních podmínek pro
spořicí účty a termínované vklady Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby,
Produktových obchodních podmínek pro držitele platebních karet Equa bank a.s. pro fyzické osoby
podnikatele a právnické osoby a Podmínek platebního styku Equa bank a.s. pro fyzické osoby
podnikatele a právnické osoby. Všechny výše uvedené podmínky budou účinné od 13. 1. 2018.
Produktové obchodní podmínky pro Spořicí účty s výpovědní lhůtou Equa bank a.s. pro fyzické
osoby podnikatele a právnické osoby zahrnují následující úpravy technického a formulačního
charakteru:
-

-

-

-

-

-

-

-

v čl. 1.2. se mění věta „Klient je oprávněn do dne účinnosti změny PP změnu odmítnout
a Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce [1] měsíce ode dne doručení výpovědi Bance,
není-li obecnými právními předpisy závaznými pro Banku stanovena výpovědní doba kratší.“
a nahrazuje takto „Klient je oprávněn do dne účinnosti změny PP změnu odmítnout a Smlouvu
ukončit v souladu s VOP“.
v čl. 2.1. se mění věta „Klient si může zřídit pouze jeden spořicí Účet s výpovědní lhůtou (dále jen
„SUVL“) a pouze v měně česká koruna (dále jen „CZK“).“ a nahrazuje takto „Klient si může zřídit
pouze jeden SUVL dané varianty v dané měně uvedené v Úrokovém lístku.“
odstraňuje se článek 2.5.
v čl. 2.7. (původně 2.8.) se mění věta „Klient může podat souběžně maximálně dvě žádosti
o uvolnění peněžních prostředků ze SUVL.“ a nahrazuje takto „Počet souběžně zadaných
výpovědí prostředků dle varianty SUVL je uvedený v Sazebníku.“
v čl. 2.10. (původně 2.11.) se mění věta „Doba pro uvolnění peněžních prostředků ze SUVL na
základě žádosti činí 33 dnů.“ a nahrazuje takto „Doba pro uvolnění vypovězených peněžních
prostředků ze SUVL je pro danou variantu SUVL uvedena v Sazebníku.“
v čl. 2.15. (původně 2.16.) se mění věta „V tomto případě Banka uplatní poplatek ve výši 2 % z
uvolňované částky. Převedená částka bude o tento poplatek ponížena.“ a nahrazuje takto
„V tomto případě Banka uplatní Poplatek ve výši uvedené v Sazebníku.“
v čl. 2.16. (původně 2.17.) se mění věta „V závislosti na typu Účtu aplikuje Banka na kreditní
zůstatek na SUVL stejnou úrokovou sazbu na celý zůstatek, nebo Pásmové úročení odvíjející se od
výše zůstatku. Výše zůstatku, druhy pásem a odpovídající úrokové sazby pro daná pásma jsou
definovány v Úrokovém lístku.“ a nahrazuje takto „O úrokových pásmech, jim odpovídajících
úrokových sazbách a způsobu úročení Banka informuje v Úrokovém lístku. O změně
v Úrokovém lístku informuje Banka nejpozději jeden Obchodní den před účinností takové
změny.“
v čl. 2.17. (původně 2.18.) se mění ustanovení „Kreditní zůstatek na SUVL ve výši vkladu
stanoveného pro dané úrokové pásmo úročí Banka aktuálně platnou úrokovou sazbou pro dané
úrokové pásmo.“ a nahrazuje takto „Kreditní zůstatek na SUVL úročí Banka aktuálně platnou
úrokovou sazbou pro dané úrokové pásmo.“
v čl. 2.18. (původně 2.19.) se mění ustanovení „Kreditní zůstatek na SUVL, který překračuje výši
vkladu stanovenou pro určité úrokové pásmo, úročí Banka podle Úrokového lístku sazbou
aktuálně platnou pro dané pásmo.“ a nahrazuje takto „Peněžní prostředky na SUVL jsou úročeny

-

ode dne jejich připsání na SUVL a úročení končí dnem předcházejícím odepsání peněžních
prostředků ze SUVL. Úroky jsou splatné k ultimu měsíce, v případě zrušení SUVL jsou úroky
splatné v den jeho zrušení.“
odstraňuje se článek 2.19. až 2.22.
odstraňuje se kapitola Definice pojmů.
dochází k přečíslování kapitoly Závěrečná ustanovení z 4. na 3.

Produktové obchodní podmínky pro Účet úschovy zahrnují následující úpravy technického
a formulačního charakteru:
-

-

-

-

-

mění se název podmínek „Zvláštní podmínky pro Účet úschovy“ a nahrazuje takto „Produktové
obchodní podmínky pro účet úschovy“.
doplňuje se nová kapitola 1. Úvodní ustanovení, která obsahuje následující články:
čl. 1.1. „Produktové obchodní podmínky pro Účet úschovy (dále jen „PP UU“) upravují pravidla
pro poskytování Účtu úschovy v souladu se Smlouvou, Sazebníkem, Úrokovým lístkem,
Podmínkami platebního styku Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby,
Produktovými obchodními podmínkami pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s.
pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby a Všeobecnými obchodními podmínkami
Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby, jichž jsou nedílnou součástí,
a v návaznosti na tyto dokumenty.“
čl. 1.2. „Každou změnu PP UU oznámí Banka Klientovi nejpozději dva (2) měsíce přede dnem,
kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to písemně, e-mailem nebo prostřednictvím služby
Přímého bankovnictví. Klient je oprávněn do dne účinnosti změny PP změnu odmítnout
a Smlouvu ukončit v souladu s VOP. Pokud Klient změnu neodmítne do dne její účinnosti, platí,
že se změnou souhlasí. Na tento důsledek Banka Klienta v oznámení o změně PP UU zvláště
upozorní.“
čl. 1.3. „Ke změnám PP UU Banka přistoupí vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném
rozsahu (např. legislativní či regulatorní změny), které mají vliv na fungování Banky či
součinnost Klienta nebo zefektivnění procesů souvisejících s poskytováním Bankovních
produktů.“
čl. 1.4. „Pojmy nebo slovní spojení PP UU začínající velkými písmeny mají význam definovaný
ve Všeobecných obchodních podmínkách Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele
a právnické osoby, případně význam specifikovaný v jednotlivých ustanoveních PP UU,
Produktových podmínkách pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické
osoby podnikatele a právnické osoby nebo v Podmínkách platebního styku Equa bank a.s. pro
fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. Definice se použije jednotně pro jednotné
i množné číslo.“
v čl. 2.1. (původně 1.) se mění ustanovení „Účet úschovy slouží pro uložení cizích peněžních
prostředků svěřených advokátovi/notáři do úschovy; vklad a výběr se uskutečňuje
bezhotovostním převodem. Účet úschovy není určen k úschově peněžních prostředků svěřených
notáři ve funkci komisaře v rámci dědického řízení a pro běžný platební styk. Vzhledem k tomu,
že Účet úschovy neslouží k provádění platebních transakcí, tato Smlouva není smlouvu
o platebních službách v souladu s § 74 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném
znění.“ a nahrazuje takto „Účet úschovy slouží pro uložení peněžních prostředků pouze jedné
třetí osoby, svěřených Klientovi do úschovy. Účet úschovy není určen k úschově peněžních
prostředků svěřených notáři ve funkci komisaře v rámci dědického řízení. Vzhledem k tomu, že

-

Účet úschovy není určen pro běžný platební styk, není Smlouva smlouvou o platebních
službách v souladu s § 74 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění.“
nový čl. 2.3. „Podmínkou pro zřízení a následné vedení Účtu úschovy je vedení běžného Účtu
Klienta u Banky.“
v čl. 2.6. (původně 7.) se mění ustanovení „V případě, že na Účtu úschovy nebude po dobu
minimálně šesti měsíců Bankou evidován kreditní zůstatek, může být ze strany Banky tento Účet
úschovy zrušen“ a nahrazuje takto „Po vypořádání peněžních prostředků na Účtu úschovy je
Klient povinen Účet úschovy zrušit, pokud jej nebude používat pro stejnou třetí osobu.
V případě, že na Účtu úschovy nebude po dobu minimálně šesti (6) měsíců Bankou evidován
kreditní zůstatek, může být ze strany Banky Účet úschovy zrušen.“

Produktové obchodní podmínky pro spořicí účty a termínované vklady Equa bank a.s. pro fyzické
osoby podnikatele a právnické osoby zahrnují následující úpravy technického a formulačního
charakteru:
-

-

-

v čl. 1.1.2. (původně 1.2.) se mění věta „Klient je oprávněn do dne účinnosti změny PP změnu
odmítnout a Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce [1] měsíce ode dne doručení
výpovědi Bance, není-li obecnými právními předpisy závaznými pro Banku stanovena výpovědní
doba kratší.“ a nahrazuje takto „Klient je oprávněn do dne účinnosti změny PP změnu
odmítnout a Smlouvu ukončit v souladu s VOP“.
v čl. 2.1.1. se mění věta „Klient si může zřídit pouze jeden spořicí Účet daného typu v dané měně
uvedené v Úrokovém lístku Banky.“ a nahrazuje takto „Klient si může zřídit pouze jeden SU dané
varianty v dané měně uvedené v Úrokovém lístku.“
odstraňuje se kapitola Definice pojmů.
dochází k přečíslování kapitoly Závěrečná ustanovení z 5. na 4.

Produktové obchodní podmínky pro držitele platebních karet Equa bank a.s. pro fyzické osoby
podnikatele a právnické osoby zahrnují následující úpravy technického a formulačního charakteru:
-

-

-

mění se název podmínek „Produktové podmínky pro držitele platebních Karet Equa bank a.s. pro
fyzické osoby podnikatele a právnické osoby“ a nahrazuje takto „Produktové obchodní
podmínky pro držitele platebních karet Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele
a právnické osoby“
v čl. 1.2. se mění věta „Klient je oprávněn nejpozději jeden měsíc před dnem účinnosti změny PP
změnu odmítnout a Smlouvu o vydání platební karty vypovědět s výpovědní dobou v délce
jednoho měsíce ode dne doručení výpovědi Bance, není-li obecnými právními předpisy závaznými
pro Banku stanovena výpovědní doba kratší.“ a nahrazuje takto „Klient je oprávněn do dne
účinnosti změny PP změnu odmítnout a Smlouvu ukončit v souladu s VOP“.
v čl. 2.3.1. se mění věta „Klient je oprávněn užívat Kartu v tuzemsku i v zahraničí k bezhotovostní
úhradě zboží a/nebo služeb prostřednictvím Platebních terminálů (POS), prostřednictvím
Imprinteru, k výběru hotovosti z Bankomatů nebo u přepážek bank a směnáren označených
příslušnými symboly (služba CashAdvance) nebo u vybraných Obchodníků označených
příslušnými symboly (služba Cash Back) a dále pro Platební transakce prováděné po internetu
(platby v internetových obchodech nebo příkazem bez přítomnosti karty – Mail Order/Telephone
Order (MO/TO)) nebo Platební transakce Kartou na Platebním terminálu, který umožňuje
bezkontaktní platby (autorizace takové Platební transakce probíhá přiložením Karty k Platebnímu

-

-

-

-

terminálu).“ a nahrazuje takto „Klient či Držitel Karty je oprávněn Kartu užívat v tuzemsku
i zahraničí k bezhotovostní úhradě zboží a/nebo služeb prostřednictvím Platebních terminálů
(POS) a Imprinteru, výběru hotovosti z Bankomatů nebo u přepážek bank a směnáren
označených příslušnými symboly (služba Cash Advance) nebo u vybraných Obchodníků
označených příslušnými symboly (služba Cash Back) a dále pro Platební transakce prováděné
po internetu (platby v internetových obchodech nebo příkazem bez přítomnosti karty – Mail
Order/Telephone Order (MO/TO)) nebo Platební transakce Kartou na Platebním terminálu či
Bankomatu, který umožňuje bezkontaktní platby, resp. bezkontaktní výběry hotovosti
(autorizace takové Platební transakce probíhá přiložením Karty k Platebnímu terminálu, resp.
Bankomatu).“
do čl. 2.3.6. se doplňuje věta „V případě bezkontaktní Platební transakce prostřednictvím Karty
na Bankomatu je po Klientovi či Držiteli Karty vedle přiložení Karty k Bankomatu PIN vyžadován
vždy.“
v čl. 2.4.11. se mění věta „Pokud Obchodník nabídne Klientovi službu přepočítání částky Platební
transakce Kartou na hodnotu v domácí měně (Dynamic Currency Conversion) a Klient
provedením autorizace potvrdí, že souhlasí s použitým kurzem, s případnými poplatky
a s konečnou částkou, bude částka takové Platební transakce zaúčtována na vrub Účtu Klienta.“
a nahrazuje takto „Pokud Obchodník nebo Bankomat nabídne Klientovi či Držiteli Karty službu
přepočítání částky Platební transakce Kartou na hodnotu v domácí měně (tzv. Dynamic
Currency Conversion) a Klient či Držitel Karty provedením autorizace potvrdí, že s použitým
kurzem, případnými poplatky a konečnou částkou souhlasí, bude částka takové Platební
transakce zaúčtována na vrub Účtu Klienta.“
do čl. 2.4.12. se doplňuje věta „Klient je povinen poskytnout Bance veškerou požadovanou
součinnost týkající se podané reklamace včas.“
v čl. 2.7.1. se mění věta „Klient nese ztrátu z neautorizovaných Platebních transakcí
prostřednictvím Karty až do celkové výše 150 EUR, pokud tato ztráta byla způsobena použitím
ztracené nebo odcizené Karty nebo zneužitím Karty v případě, že Klient či Držitel Karty nezajistil
ochranu bezpečnostních prvků, a to až do doby než je Karta zablokována.“ a nahrazuje takto
„Klient nese ztrátu z neautorizovaných Platebních transakcí prostřednictvím Karty až do
celkové výše 50 EUR, pokud byla tato ztráta způsobena použitím ztracené nebo odcizené Karty
nebo zneužitím Karty v případě, že Klient či Držitel Karty nezajistil ochranu bezpečnostních
prvků, a to až do doby, než je Karta zablokována.“
do čl. 2.7.2. se doplňují věty „V případě neautorizované platební transakce, splňující podmínky
předchozí věty, vrátí Banka Klientovi částku ve výši neautorizované platební transakce, a to
nejpozději následující Obchodní den poté, co Bance příslušný Klient nebo jiná oprávněná osoba
takovou neautorizovanou Platební transakci oznámí. To neplatí v případě podezření Banky na
participaci (podílení se) Klienta na provedení transakce.“

Podmínky platebního styku Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby jsme
kompletně přepracovali a zasíláme Vám jejich nové znění. Doporučujeme Vaší pozornosti celý
aktuální text podmínek. Především si však dovolujeme Vás upozornit na následující změny:
-

v čl. 1.3. se mění věta „Klient je oprávněn nejpozději jeden měsíc před dnem účinnosti změny
Podmínek změnu odmítnout a Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce jednoho měsíce
ode dne doručení výpovědi Bance, není-li obecnými právními předpisy závaznými pro Banku

-

-

stanovena výpovědní doba kratší.“ a nahrazuje takto „Klient je oprávněn do dne účinnosti
změny PP změnu odmítnout a Smlouvu ukončit v souladu s VOP“.
odstraňují se čl. 1.6. a 1.7.
v čl. 2.4.12. (původně 2.5.10.) se mění ustanovení „Ztrátu z neautorizovaných Platebních
transakcí do výše souhrnné částky odpovídající 150 EUR (v případě Platební transakce v jiné
měně, než je měna EUR, bude přepočet proveden směnným kurzem vyhlášeným Českou národní
bankou ke dni předcházejícímu den, kdy je neautorizovaná Platební transakce zúčtována) nese
Klient, pokud tato ztráta byla způsobena:
• použitím ztraceného nebo odcizeného Platebního prostředku nebo“
a nahrazuje takto „Za neautorizovanou Platební transakci odpovídá Klient v následujících
případech:
• ztráta byla způsobena použitím ztraceného nebo odcizeného Platebního prostředku nebo
jeho zneužitím či neoprávněným použitím; v tomto případě nese Klient ztrátu do výše 50 EUR
(v případě Platební transakce v jiné měně než je měna EUR, bude přepočet proveden směnným
kurzem vyhlášeným ČNB ke dni předcházejícímu den, kdy byla neautorizovaná Platební
transakce zúčtována)“.
doplňuje se čl. 2.5. Informace o zůstatku a transakcích na účtu o čl. 2.5.1. - 2.5.6.
v celém textu se nahrazuje „Obchodní den“ za „Pracovní den“.
doplňuje se příloha č. 1 o sloupec „Kód země“.
ruší se v příloze č. 1 země: Andorra, Francouzská jižní území, Saint Pierre a Miquelon, Svalbard
a Jan Mayen, Vatikán.
doplňují se v příloze č. 1 země: Alandy, Mayotte, Monako, San Marino.
doplňuje se v příloze č. 2 definice „Pracovního dne dle typu Platební transakce“.
doplňuje se v příloze č. 2 standardní Platební příkaz přijatý do 10:30 s připsáním prostředků na
účet poskytovatele příjemce v tentýž den (D).
doplňují se v příloze č. 2 přehledy Převody do zemí mimo EU/EHP nebo v jiných měnách než je
měna zemí EU/EHP, Trvalé příkazy a Svolení s inkasem a Lhůty pro opakované zúčtování.
vzniká nová kapitola 8. a doplňuje se kapitola 2. o nové pojmy, které nám definuje zákon, a to
Služba informování o platebním účtu a Služba nepřímého dání platebního příkazu.
Znamená to, že budete mít možnost informovat se o účtu, případně provádět platební příkazy
prostřednictvím jiných poskytovatelů, kteří budou plnit zákonem stanovené požadavky a zároveň
bezpečnostní zásady Banky.

Dovolujeme si Vás informovat o Vašem právu písemně odmítnout návrh uvedených změn či
doplnění. V opačném případě platí, že navrhované změny přijímáte. Pokud navrhovanou změnu či
doplnění písemně odmítnete, máte právo ukončit Smlouvu, a to v souladu s příslušnými
ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele
a právnické osoby.
Děkujeme, že využíváte naše produkty a služby a těšíme se na další spolupráci.
Vaše Equa bank
V Praze dne 10. 11. 2017

