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VŠ
ŠEOBECNÉ O
OBCHODNÍ PO
ODMÍNKY Equa bank a.s.
1.

ÚVODNÍÍ USTANOVENÍ

1.1.

Rozsah platnosti a zm
měny všeobecný
ých obchodníc
ch podmínek

1.1.1.

eobecné obchod
dní podmínky (d
dále jen „VOP“) upravují obecn
né podmínky ve
eškerých smluvnních závazků mezi
m
Bankou
Tyto vše
a Kliente
em vzniklých v souvislosti
s
s Ban
nkovními služba
ami.

1.1.2.

Vedle V
VOP se jednotlivé smluvní záv
vazky vzniklé v souvislosti s Bankovními
B
služ
žbami řídí též produktovými obchodními
o
podmínkkami vydanými Bankou (dále je
en „POP“), které
ré obsahují zvlá
áštní pravidla prro jednotlivé druuhy či skupiny Bankovních
B
služeb, S
Sazebníky upra
avujícími Poplatky za služby B
Banky ve vztah
hu k jednotlivým
m Bankovním sllužbám či jejich
h skupinám
(dále jen
n „Sazebník“) a dále specifickými ujednáními o
obsaženými ve Smluvním doku
umentu. Výši úrrokových sazeb
b uveřejňuje
Banka fo
ormou Úrokovéh
ho lístku. Směnné kurzy vyhlaššuje Banka form
mou Kurzovního lístku.

1.1.3.

Každou změnu VOP ozznámí Banka Klientovi
K
nejpozzději dva měsíc
ce před dnem, kdy má tato zm
měna nabýt účinnosti, a to
ě nebo emailem
m a prostřednictv
vím služby Přím
mého bankovnic
ctví. Pokud Klien
nt změnu neodm
mítne do dne její účinnosti,
písemně
platí, že se změnou sou
uhlasí. Na tento důsledek Bankka Klienta v ozná
ámení o změně VOP zvláště uppozorní.

1.2
2.

Interpretace a definice
e pojmů

1.2.1.

ání, které se liš
ší od znění VO
OP, má toto odlišné ujednání přednost před zněním VOP. Obsahuje-li
Obsahují-li POP ujedná
dnání, které se
e liší od znění POP, Sazebník
ků nebo VOP, má toto odlišnné ujednání pře
ednost před
Smluvní dokument ujed
P.
zněním v POP, Sazebnících nebo VOP

1.2.2.

Pokud z textu těchto VO
OP neplyne jina
ak, mají pojmy u
uvedené v těchtto VOP s velkým
mi počátečními písmeny význa
am uvedený
ně v POP či Pod
dmínkách plateb
bního styku.
v části 19 níže, případn

2.

VZNIK A ZÁNIK SMLUV
VNÍHO VZTAHU
U

2.1.

Uzavřen
ní Smlouvy

2.1.1.

Banka a Klient vstupujíí do smluvního vztahu uzavřen
ním Rámcové smlouvy
s
o posk
kytování Bankov
ovních a Platebn
ních služeb
Equa bank a.s. (dále jen
n „Smlouva“). Není-li ve Smlouvvě stanoveno jinak, je Smlouva
a uzavírána na ddobu neurčitou..

2.1.2.

a se uzavírá buď písemně v listinné podo
obě nebo s vy
yužitím prostře
edků komunikaace na dálku, především
Smlouva
prostřednictvím služby Přímého banko
ovnictví. Pro Sm
mlouvu a její změny se vyžad
duje písemná foorma, pouze sttanoví-li tak
právní předpis nebo
n
je-li tak výs
slovně ve Smlo uvě sjednáno.
obecný p

2.1.3.

Je-li Smlouva uzavírána
a písemně a čin
ní-li návrh na uzzavření Smlouvy
y Banka, je Smlouva uzavřenaa okamžikem, kd
dy je Bance
epsaný návrh Smlouvy; je-li Smlouva uzav
vírána s využitíím prostředků komunikace na
a dálku, je
doručen Klientem pode
a okamžikem, kdy
k Banka obdrží souhlas Klie
enta s návrhem
m Smlouvy. Banka obdržení takkového souhlas
su Klientovi
uzavřena
vhodným
m způsobem ozn
námí. Činí-li náv
vrh na uzavřeníí smlouvy Klientt, platí předchoz
zí věta přiměřenně.

2.1.4.

Je-li Sm
mlouva uzavírána jinak než pís
semně a není-lii výslovně doho
odnuto jinak, ná
ávrh na uzavřeení Smlouvy podává Klient
formou žžádosti o poskyytnutí určité Ban
nkovní služby, p
přičemž Smlouv
va je uzavřena okamžikem, kddy Banka kliento
ovi oznámí,
že žádosst schválila. Za oznámení o sch
hválení žádosti se považuje též
ž jakýkoli jiný úkon, z něhož vyyplývá, že Bank
kovní služby
uvedené
é v žádosti jsou Klientovi k dispozici, resp. že je
e může využíva
at.

2.1.5.

Nestano
oví-li Smlouva po
ozdější datum účinnosti,
ú
je účin
nná ke dni svého uzavření.

2.1.6.

etí osoby, jejicchž služeb využ
žívá Banka v so
ouvislosti s uzaavíráním Smlou
uvy, nejsou
Zprostředkovatelé, kurýýři nebo jiné tře
ě oprávněni jedn
nat jménem Ba
anky, a tedy an
ni jejím jménem
m přijímat zásilky nebo jakákolii oznámení, po
okud k tomu
zásadně
nejsou B
Bankou výslovně
ě písemně zmoc
cněni.

2.2
2.

Zánik Sm
mlouvy

2.2.1.

Smlouva
a zaniká uplynuttím doby, na kte
erou byla sjedná
ána (pokud neb
byla uzavřena na dobu neurčitoou), dohodou mezi
m
Bankou
a Kliente
em, výpovědí ne
ebo odstoupením
m, pokud ze Sm
mlouvy nevyplýv
vá jinak.

2.2.2.

Klient a Banka jsou oprávněni vypově
ědět Smlouvu i bez uvedení dů
ůvodu. Výpověd
dní doba počínáá běžet ode dn
ne doručení
a není-li v ní uvedena delší lh
hůta, končí uply
ynutím jednoho měsíce ode dnne, kdy byla dru
uhé smluvní
výpovědi druhé straně a,
ávněn vypověd ět Smlouvu bez
z uvedení důvo
odu v souladu s pravidly Česk
ké bankovní
straně doručena. Klientt je rovněž oprá
e upravujícími přechod
p
klientů z jedné banky d
do druhé (Kodex
x mobility klientů
ů).
asociace

2.2.3.

Není-li ta
ato možnost výýslovně ve Smlouvě vyloučen
na, je Banka op
právněna od Smlouvy odstou pit v případě, že nastane
kterýkoli z uvedených Případů
P
porušen
ní.

2.2.4.

Smlouva uzavře
ena za využití prostředků kom
munikace na dálku
d
(tedy pře
edevším prostřeednictvím služb
by Přímého
Byla-li S
bankovn
nictví), je Klient oprávněn od Smlouvy
S
odstou
upit i bez uvede
ení důvodu ve lhůtě čtrnácti ddnů od uzavřen
ní Smlouvy.
Pokud m
mu nebyly před uzavřením Sm
mlouvy poskytnu
uty informace v rozsahu vyžad
dovaném Občaanským zákoník
kem, pak je
oprávněn
n od Smlouvy odstoupit
o
ve lhůttě čtrnácti dnů o
od dne, kdy mu byly tyto informace Bankou doodatečně poskyttnuty.

2.2.5.

Banka je
e oprávněna odstoupit od Smlo
ouvy též v přípa
adech, kdy v do
obě mezi uzavře
ením Smlouvy a dobou, kdy má
m být podle
Smlouvyy plněno, došlo
o k podstatným změnám okoln
ností, které byly významné pro
p sjednání Sm
mlouvy a její obsah,
o
a to
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v důsledku události, která by jinak mohla být okolnostíí vylučující odpo
ovědnost Banky.
2.2.6.

pením od Smlou
uvy daná Smlouva zaniká, a tto okamžikem doručení
d
oznám
mení o odstouppení nebo v poz
zdější lhůtě
Odstoup
stanoven
né v oznámení o odstoupení od Smlouvy. Nessplacené pohled
dávky související se Smlouvouu se stávají spla
atnými první
Obchodn
ní den následujíící po doručení oznámení o odsstoupení druhé smluvní straně.

2.2.7.

Pokud n
není dohodnuto jinak, jsou Ban
nka a Klient bezz zbytečného odkladu po ukon
nčení smluvníhoo vztahu povinn
ni vzájemně
at své závazky existující ke dn
ni zániku Smlou
uvy, především uhradit veškeré
é dlužné částkyy, včetně nespla
acené části
vypořáda
úvěrů. U
Ustanovení § 35
51 odst. 2 Obch
hodního zákonííku se nepoužijí. Banka v tako
ovém případě vvrací poměrnou část ceny,
Poplatku
u nebo jiné platb
by za Bankovní služby pouze ttehdy, kdy je tak
k výslovně stanoveno obecným
m právním předp
pisem nebo
Smlouvo
ou. Po ukončen
ní smluvního vzttahu je Klient p
povinen vrátit Ba
ance, ve lhůtác
ch stanovených Bankou, veške
eré svěřené
předmětyy, platební kartyy, nepoužité šeky, šekové knížžky či jiné tiskop
pisy a jiné prostřředky, které Baanka či třetí osob
ba Klientovi
předaly v souvislosti s poskytováním
p
Bankovní služby..

2.3
3.

Závislos
st Smluv

2.3.1.

Některá Smlouva (závisslá Smlouva) může být sjednán
na jako závislá na jiné Smlouv
vě (hlavní Smlouuva) s tím, že pak
p platí, že
v
hlavní Sm louvy a zánik hllavní Smlouvy způsobuje
z
zánikk závislé Smlouv
vy.
podmínkkou vzniku závisslé Smlouvy je vznik

2.4
4.

Pohledá
ávky ze Smluv

2.4.1.

Klient ne
ení oprávněn po
ostoupit jakouko
oli pohledávku zze Smlouvy na třřetí osobu bez předchozího
p
píssemného souhla
asu Banky.

3.

BANKOV
VNÍ TAJEMSTV
VÍ, OCHRANA OSOBNÍCH
O
ÚDA
AJŮ A SOUHLA
ASY KLIENTA

3.1.

Na veškkeré Bankovní služby
s
se vztahu
uje bankovní ta
ajemství v soula
adu s obecnými právními předppisy. Informace, které mají
t
Bank
ka poskytuje třřetím osobám bez souhlasu Klienta pouze v případech stanovených
vlastnostt bankovního tajemství,
obecným
mi právními pře
edpisy a v rozs
sahu obecnýmii právními před
dpisy stanoveném. Klient souuhlasí s tím, že
e Banka je
oprávněn
na poskytnout in
nformace o výši zajištěné pohle
edávky Banky osobám,
o
které poskytují
p
zajištěnní takové pohledávky.

3.2
2.

Banka je
e v souladu s ob
becnými právními předpisy povvinna pro účely
y poskytování Bankovních služžeb zjišťovat a zpracovávat
z
údaje o Klientech, včettně osobních úd
dajů. Banka bu de s poskytnutý
ými informacem
mi nakládat v soouladu se záko
ony a jinými
mi právními před
dpisy závazným
mi pro Banku a jjako Správce os
sobních údajů Klienta
K
bude jehho osobní údaje
e uchovávat
obecným
a zpraco
ovávat v soulad
du se Souhlase
em obdrženým od Klienta. Ba
anka bude zachovávat důvěrnný charakter po
oskytnutých
informaccí i po ukončení smluvního vzta
ahu mezi Banko
ou a Klientem.

3.3
3.

Klient so
ouhlasí s tím, aby Banka ověřovala údaje získané o Klie
entovi, a to zejména u soudůů, orgánů státn
ní správy či
u zaměsstnavatele Klientta, bude-li zachováván důvěrnýý charakter poskytnutých inform
mací.

3.4
4.

V případ
dě, že Klient od
dmítne poskytnout Bance údajje, které je Ban
nka povinna o Klientovi v souuladu s obecným
mi právními
předpisyy zjistit, je Banka
a oprávněna odmítnout poskytn
nutí požadované
é Bankovní služ
žby Klientovi.

3.5
5.

Souhlas
s Klienta se shrromažďováním
m a zpracováníím osobních úd
dajů (ZOOÚ)

3.5.1.

Klient po
odpisem Smlou
uvy udělil Bance
e (dále také “S
Správce“) souhla
as se shromažďováním a zpra
racováním svýc
ch osobních
údajů, vččetně využíváníí rodného čísla a dalších údajů vztahujících se
e k jeho osobě (d
dále jen „Souhlaas“), které sdělíí nebo které
budou zíískány jiným způsobem ve smy
yslu ZOOÚ v so
ouladu se zákon
nem 21/1992 Sb
b. o bankách (dáále jen „Zákon o bankách“)
a zákone
em č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, všech
hny ve znění poz
zdějších předpis
sů, a to pro nássledující účely:

(i)

pro účelyy, ke kterým dall Klient výslovný
ý souhlas;

(ii)

pro zajišštění ochrany prráv a právem ch
hráněných zájmů
ů Banky;

(iii)

b
obchody a službam
mi;
pro účelyy související s bankovními

(iv)

pro plněn
ní zákonných po
ovinností Banky
y vyplývajících zze zvláštních přředpisů;

(v)

pro vnitřní potřebu Bankky, zejména pro
o provádění ana
alýz a hodnocen
ní možných rizik
k, operativní řízzení, strategické
é plánování;
anebo

(vi)

ktech a službách
h.
pro účelyy informování o nových produk

3.5.2.

Není-li p
pro jednotlivý účel
ú
platnými prrávními předpissy či tímto Sou
uhlasem stanoveno jinak, osobbní údaje o Kliientovi jsou
zpracová
ávány po dobu:

(i)

čtyř let o
od poskytnutí takkových osobníc
ch údajů pro úče
ely jednání o sm
mluvním vztahu s Bankou; anebbo

(ii)

po dobu trvání smluvníh
ho vztahu až do uplynutí čtyř le
et od ukončení smluvního
s
vztahu s Bankou.

3.5.3.

údaje o Klientovvi jsou zpracová
ávány v rozsahu
u, v jakém byly poskytnuty
p
v souvislosti:
Osobní ú

(i)

se žádosstí o smluvní či jiný právní vzta
ah nebo který S
Správce shromá
áždil jinak, a zprracování je v soouladu s platným
mi právními
předpisyy, anebo

(ii)

s jakýmkkoli smluvním či jiným právním vztahem uzavře
eným mezi fyzic
ckou osobou, za
a kterou osoba podepisující ten
nto Souhlas
jedná, a Správcem.

3.5.4.

údaje zpracovávvá přímo Správce nebo jiný sp
pecializovaný ex
xterní subjekt, a to jak v České republice, tak i v zahraničí
Osobní ú

Stránk
ka 3 z 14

(např. ossoba, kterou Ba
anka pověřila plněním svých ssmluvních či zákonných povinn
ností, včetně reealizace práv ze
e smluvních
vztahů s klienty, osoba s níž Banka jed
dná o postoupen
ní pohledávek za
z Klientem neb
bo o převzetí závvazků Banky vů
ůči Klientovi
anebo o
osoba, s níž Banka
B
jedná v souvislosti s p
poskytováním bankovních
b
produktů Klientům
m), který rovněž
ž poskytuje
dostateččné a věrohodn
né záruky o tec
chnickém a org
ganizačním zab
bezpečení ochra
any osobních úúdajů. Zpracová
ání probíhá
v techniccky i fyzicky zab
bezpečených ele
ektronických infformačních systtémech.
3.5.5.

Seznam osob, s nimiž Banka jedná v souvislosti s po
oskytováním Ba
ankovních služe
eb Klientům, vžždy s uvedením patřičného
ování osobních
h údajů, jakož i změnu takového seznamu Banka uveřejňuuje na svých Obchodních
O
účelu přředání a zpraco
místech a na Domovskké stránce Banky. Odpovědno
ost Banky vůči Klientům v sou
uvislosti se zprracováním osob
bních údajů
osobami uveden
nými v tomto do
okumentu není tímto dotčena. Osobní údaje Klientů mohou být za určitých
h podmínek
třetími o
zpřístupn
něny státním orgánům
o
(soud
dům, policii, no
otářům, finančn
ním úřadům apod.
a
v rámci výkonu jejich zákonných
pravomo
ocí) nebo je Správce
S
může přímo poskytno
out jiným bank
kám v rozsahu
u stanoveném zvláštním záko
onem nebo
prostřednictvím třetích osob
o
zřízených za účelem vede
ení klientských registrů.
r

3.5.6.

ároveň prohlašujje, že:
Klient zá

(i)

je tímto Souhlasem vččas a řádně infformován o tom
m, že Banka shromažďuje,
s
zpracovává
z
a oověřuje jeho os
sobní údaje
hu a k účelům, jak
j
jsou uvede
eny výše, jakožž i o tom, že ty
yto údaje moho
ou být zpřístuppněny třetím osobám výše
v rozsah
uvedenýým;

(ii)

si je vědom, že poskytnutí jeho osobníc
ch údajů je dobrrovolné, a

(iii)

je tímto informován o svém právu na přístup
p
(za Pop
platek uvedený na Domovské stránce
s
Banky) ke svým osobn
ním údajům
alších právech sstanovených v § 21 Zákona.
shromažžďovaným Bankkou, jakož i o da

3.6
6.

Bankovn
ní a nebankovn
ní registr klientských informa
ací (BRKI A NR
RKI)

3.6.1.

Klient v ssouvislosti s uzavřením Smlouvy souhlasí s tíím, aby Banka za
z níže uvedeným účelem shroomažďovala, zp
pracovávala
a uchovávala jeho oso
obní údaje včetn
ně rodného číssla, a to způsob
bem uvedeným v Informačním
m memorandu Bankovního
B
ormací a Nebankovního registru
u klientských in
nformací (dále je
en „Informační m
memorandum“)), v rozsahu
registru klientských info
ačním memora
andu uvedeném
m a za podmíne
ek v Informačním memorandu
u uvedených, a aby vznášela dotazy na
v Informa
příslušnýý úvěrový registtr a ověřovala bonitu Klienta, po
opřípadě ověřov
vala správnost či přesnost infoormací Klientem uvedených
v souvisllosti se smluvníím vztahem s Ba
ankou.

3.6.2.

Účelem zpracování oso
obních údajů Klienta
K
na záklaadě tohoto Souh
hlasu je zajištění vzájemného informování oprávněných
ů Bankovního re
egistru klientský
ých informací (d
dále jen „BRKI“)) a Nebankovníh
ho registru klienntských informa
ací (dále jen
uživatelů
„NRKI“) o bonitě Klientta, důvěryhodno
osti a platební morálce a umo
ožnění (a to i opakovaného)
o
pposuzování bon
nity Klienta,
odnosti a plateb
bní morálky ze strany oprávně
ěných uživatelů BRKI a NRKI. Způsob, rozsahh a podmínky vzájemného
v
důvěryho
informovvání oprávněnýcch uživatelů BRKI a NRKI jsou uvedeny v Inforrmačním memo
orandu.

3.6.3.

Klient po
oskytuje tento Souhlas
S
na dobu
u čtyř let ode dn
ne jeho uděleníí. V případě, že mezi Klientem a Bankou byla nebo bude
uzavřena
a Smlouva, Klie
ent uděluje tentto Souhlas na d
dobu jejího trvá
ání a na dobu dalších
d
4 let odd splnění veške
erých svých
finančnícch závazků z uzzavřené Smlouv
vy, pokud tyto zzávazky zanikno
ou splněním nebo způsobem nnahrazujícím sp
plnění, resp.
od zánikku Smlouvy, pokkud finanční záv
vazky ze Smlouvvy zaniknou jina
ak.

3.6.4.

Před pod
dpisem tohoto Souhlasu se Klient seznámil s Informačním memorandem, které obsahujee i poučení o jeho právech
v souvisllosti se zpracovváním osobních údajů Klienta v rámci BRKI i pro
p účely vzájem
mného informovvání uživatelů BRKI
B
a/nebo
NRKI o bonitě, důvěryyhodnosti či platební
p
morálcce jejich klientů
ů. Před podpis
sem tohoto Soouhlasu byl Klient rovněž
ačního memora
anda je možné kdykoli získat v Klientském ceentru BRKI (ww
ww.cbcb.cz;
informovván, že aktuální znění Informa
email: klient@cbcb.cz, tel. 222 811 055)
0
či na Dom
movské stránce
e Banky. Článek 3.5.6. výše sse ve vztahu k úvěrovým
registrům
m použije obdob
bně.

3.7
7.

Sdružen
ní na ochranu leasingu a úvěrrů spotřebitelů
ům (SOLUS)

3.7.1.

Banka je
e oprávněna sh
hromažďovat, zp
pracovávat a ucchovávat osobn
ní údaje Klienta
a, a to v rozsahhu uvedeném v Poučení o
registrecch Sdružení SO
OLUS (též jen „Poučení“). Ba
anka je dále op
právněna osobn
ní údaje předáávat k dalšímu zpracování
zájmové
ému sdružení právnických osob SOLUS, IČ 6
69346925 (též jen „Sdružení SOLUS“),
S
kteréé je správcem „Pozitivního
„
US“ (též jen „Pozitivní registr“ ), Registru FO Sdružení SOL
LUS (též jen „R
Registr FO“) a Registru IČ
registru sdružení SOLU
o účely dalšího shromažďování, zpracováváání a uchovává
ání v rámci
Sdružení SOLUS (též jen „Registru IČ“), a to pro
gistru FO a Reg
gistru IČ. Sdružžení SOLUS je oprávněno
o
využ
žít při zpracovánní poskytnutých
h dat služeb
pozitivního registru, Reg
atele či zpracovvatelů. Banka je oprávněna zíískávat informa
ace o bonitě Kliienta, platební morálce a důvě
ěryhodnosti
zpracova
z Pozitivvního registru, Registru
R
FO a Re
egistru IČ.

3.7.2.

Banka a SOLUS jsou oprávněny zpracovávat i oso
obní údaje Klien
nta obsažené v insolvenčním rejstříku, vede
eném podle
zákona č. 182/2006 Sb
b., insolvenční zákon, v platné
ém znění. SOL
LUS je při zpracování osobnícch údajů Klienta
a oprávněn
atelů a takto zp
pracovávané ossobní údaje vč
četně rodného čísla může SO
OLUS zpřístupn
nit přímo či
využít sllužeb zpracova
prostřednictvím zpracovvatele svým člen
nům, a to výlučn
ně za výše uved
denými účely.

3.7.3.

oubor osobních údajů Klienta od
o všech členskkých společností, případně
Sdružení SOLUS je oprávněno vytvořiit informační so
pnými osobním
mi údaji Klienta (např. osobní údaje Klienta obsažené v Insolvenčním
též společně s dalšími veřejně dostup
oto informačního
o souboru osob
enta může provádět statistická vyhodnocení je
eho bonity a
bních údajů Klie
rejstříku)), a v rámci toho
důvěryho
odnosti.
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3.7.4.

Sdružení SOLUS je oprávněno
o
oso
obní údaje Klie
enta (ve formě
ě informačního
o souboru včettně údajů o statistických
s
oceních jeho bo
onity a důvěryhodnosti) zpřísstupnit formou on-line dotazů všem oprávněěným uživatelů
ům (členům
vyhodno
sdruženíí SOLUS) Pozitivního registru
u, Registru FO
O a Registru IČ
Č, tedy i Bance
e, a to vždy v rozsahu a za
a podmínek
uvedenýých pro každý z těchto registrů v Poučení.

3.7.5.

Klient te
ento souhlas ud
děluje na dobu šesti měsíců. V případě, že v tomto období uzavře s Bankoou Smlouvu, ud
děluje tento
Souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 3 let o
od splnění veškerých svých záv
vazků vůči Bancce.

3.7.6.

ového Souhlas
su měl možnos
st detailně se seznámit s do
okumentem
Klient výýslovně prohlašuje, že před podpisem tako
„POUČE
ENÍ o registrech Sdružení SOLU
US“, jehož obsa
ahem je: (i) vysv
větlení pojmu in
nformační souboor, a to zvlášť pro
p Pozitivní
registr, R
Registr FO a Re
egistru IČ, (ii) de
efinice dalších o
osobních údajů Klienta, které mohou
m
vzniknouut při zpracován
ní, (iii) popis
fungován
ní Pozitivního registru, Registrru FO a Registrru IČ, (iv) identtifikace subjektů
ů či osob, kteréé mohou mít příístup k jeho
osobním
m údajům při je
ejich zpracování a (v) poučen
ní o právech Klienta
K
(§ 11a § 12 zákona o ochraně osob
bních údajů
č. 101/20
000 Sb.) a nárrocích (§ 21 zá
ákona č. 101/2
2000 Sb.) v souvislosti se zpracováním jehoo osobních úda
ajů v rámci
pozitivního registru SOL
LUS.

3.7.7.

ále potvrzuje, že
ž mu bylo zp
přístupněno a p
poskytnuto aktu
uální znění Poučení na Dom
movské stránce Banky, na
Klient dá
informačční lince sdružen
ní SOLUS 840 140
1 120 a na ww
www.solus.cz.

3.8
8.

Odvolán
ní Souhlasu

3.8.1.

Klient je oprávněn uděle
ené Souhlasy kd
dykoliv odvolat formou písemn
ného odvolání prokazatelně dorručeného na adresu Banky
ou na Domovské
é stránce Banky
y nebo osobním
m doručením pís
semného odvolá
ání na Obchodn í místo Banky.
uvedeno

3.8.2.

Sdělení osobních údajjů Klienta Sprá
ávci je dobrovo
olné, ovšem vz
zhledem k tom
mu, že Správcee je povinen zajišťovat
z
a
ávat osobní úda
aje Klienta z dův
vodu bankovnícch obchodů za účelem
ú
jejich us
skutečnění bez nepřiměřených
h právních a
zpracová
věcných rizik pro Banku
u, je jejich sděle
ení nezbytnou p
podmínkou pro uzavření
u
bankovního obchodu nebo poskytnutí Bankovní
Klient bere na vědomí, že odvolání kteréhokkoli souhlasu v tomto dokume
entu může Bancce znemožnit poskytování
p
služby. K
některé z Bankovních služeb,
s
a může
e být považován
ovinností Klientaa vůči Bance v souvislosti
no za porušeníí závazků či po
ou Bankovní služžbou.
s takovo
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4.

ODPOVĚ
ĚDNOST BANK
KY

4.1.

Banka o
odpovídá Klien
ntovi za jakouk
koli škodu, kte
erá mu vznikne
e v důsledku porušení
p
povinnností Banky vy
yplývajících
z obecnýých právních pře
edpisů nebo sm
mluvního ujedná
ání s Klientem s výhradou situací popsaných dáále v této části VOP.
V

4.2
2.

Pokud K
Klient svým zavviněným jednáním přispěl ke vvzniku škody (n
např. porušením
m své povinnossti podle Smlou
uvy), Banka
neodpovvídá za škodu v rozsahu odpovídajícím míře, jííž se Klient na je
ejím vzniku podílel.

4.3
3.

Pokud B
Banka plní své smluvní povinn
nosti v souladu s pokyny Klien
nta tak, že před
dá určitý pokyn obdržený od Klienta
K
třetí
straně, a
aby jej tato třetí strana proved
dla vlastním jmé
énem na účet Klienta,
K
odpovíd
dá Banka za škkodu vzniklou v souvislosti
s činnosttí takové třetí ossoby Klientovi, pokud při volbě
ě této třetí strany nepostupovala s odbornou ppéčí; pokud však
k volbu třetí
strany prrovedl Klient, ne
eodpovídá Bank
ka vůbec.

4.4
4.

Odpověd
dnost Banky za škodu nevznikne, pokud k jejíímu vzniku došlo v důsledku ok
kolnosti vylučujíící odpovědnost ve smyslu
§ 374 O
Obchodního záko
oníku, přičemž za okolnost vyllučující odpovědnost se považ
žuje též neočekkávaný vývoj na
a finančních
u komunikace na
n dálku použíívaného Kliente
em nebo Bankou (např. vadaa internetového
o spojení či
trzích, vvada prostředku
software
e) a selhání jakýýchkoli jiných tec
chnických prosttředků, které Ba
anka nezavinila.

4.5
5.

Banka je
e oprávněna od
dmítnout proved
dení Bankovní služby v případ
dě, že by prove
edením mohlo ddojít ke střetu zájmů
z
mezi
Bankou a Klientem neb
bo mezi různým
mi Klienty Bankyy, porušení zák
konné povinnos
sti Banky jednatt obezřetně neb
bo k jinému
porušení obecného právvního předpisu.

4.6
6.

Banka je
e oprávněná od
dložit provedeníí Bankovní služžby po dobu nezbytně nutnou k ověření údajůů a skutečností uvedených
v dokum
mentech a doklad
dech předaných
h jí v této souvisslosti Klientem.

4.7
7.

Banka o
odpovídá Klienttovi za škodu, která mu vznikkne v důsledku
u porušení pov
vinností Banky vyplývajících z obecných
právních
h předpisů nebo
o smluvního ujed
dnání s Klientem
m. Pokud však Klient svým zav
viněným jednánním přispěl ke vz
zniku škody
(např. ne
eposkytnutím po
otřebné součinn
nosti), Banka ne
eodpovídá za škodu v rozsahu odpovídajícím míře, jíž se Klie
ent na jejím
vzniku p
podílel. Banka též neodpovíd
dá za škodu v rozsahu, v ja
akém nebyla předvídatelná, ppřičemž se má
á za to, že
nepředvídatelná je škod
da představujíc
cí ušlý zisk Klie
enta nebo škoda
a, která nevznikne v bezprostřředním důsledk
ku porušení
ovinnosti Bankyy (následná škoda).
právní po

4.8
8.

Odpověd
dnost Banky za
a škodu nevznik
kne, pokud k jej
ejímu vzniku doš
šlo v důsledku okolnosti, kteráá nastala nezáv
visle na vůli
Banky a brání jí ve spln
nění její povinno
osti a o níž nelzze rozumně pře
edpokládat, že by
b ji Banka v doobě vzniku záva
azku mohla
at nebo že by ji odvrátila, přičemž za takovou okolnost se považuje též neoč
čekávaný vývoj na finančních trzích,
t
vada
předvída
prostředku komunikace na dálku použíívaného Klientem
u (např. vada intternetového spoojení či software
e) a selhání
m nebo Bankou
jakýchko
oli jiných technicckých prostředků, které Banka nezavinila.

4.9
9.

Banka n
neodpovídá za újmu, která Kliientovi vznikne v důsledku prrovedení pokynu podaného Kllientem nebo v souvislosti
s jednán
ním v důvěře v jiné
j
Klientovo sdělení. Klient o
odškodní Banku za jakoukoli šk
kodu, odpovědnnost, vznesený nárok nebo
náklady (včetně nákladů za právní pomoc), které Ban
uvislosti se svým
m řádným jednááním na základ
dě Instrukce
nka utrpí v sou
Klienta.

4.10.

Pokud nebude výslovně
ě ujednáno jinak, Banka neodp
povídá za jakék
koli ztráty vzniklé Klientovi v důůsledku pohybu
u směnných
kurzů a ú
úrokových saze
eb během posky
ytování bankovn
ních produktů a služeb.

4.11.

Banka n
nenese odpověd
dnost za jakéko
oliv ztráty, škodyy, náklady nebo
o výdaje, které vzniknou Klienntovi v souvislos
sti s tím, že
né s využitím přřístupových prvk
ků Klienta (bez ohledu na to, zdda pokyn zadal sám Klient,
Banka postupuje podle instrukce zadan
ouhlasem či pov
věřením, či zda
a se tak stalo be
ez takového souhlasu nebo poověření), a Klien
nt poskytne
zda byl zzadán s jeho so
Bance o
odškodnění za jakékoliv ztráty, škodu, náklad y, výdaje a pop
platky (včetně výdajů
v
na právnní zastoupení v plné výši),
které Bance vzniknou v souvislosti s takovým pokynem
m; to neplatí v případě
p
pokynů, které jsou Plateebními příkazy.

4.12.

Jedná-li Banka podle po
okynu, který vzh
hledem ke svém
mu charakteru ty
ypicky vyžaduje, aby Banka přii jeho plnění vyu
užila služeb
B
za škodu vzniklou v sou
uvislosti s činností takové třetí osoby Klientovii, pokud při volb
bě této třetí
třetí osoby, odpovídá Banka
čí; pokud však vvolbu třetí stran
ny provedl Klient, neodpovídá Banka za vzniklou škodu
strany nepostupovala s odbornou péč
adě pak, přispějje-li to k lepším
mu postavení Klienta při vymáhá
ání škody po tře
řetí straně, postoupí Banka
vůbec. V takovém přípa
na Klientta relevantní prá
áva vůči třetí strraně.

4.13.

Nad rám
mec informačnícch povinností uložených
u
Bankkou obecným právním
p
předpis
sem a dále povvinností, k nimž
ž se Banka
výslovně
ě smluvně zavázala, není Bank
ka povinna inforrmovat Klienta o obvyklých rizicích spojenýchh s požadovano
ou bankovní
službou nebo bankovn
ním produktem (např. o riziku
u ztráty), ani o jiných skutečn
nostech, které mohou být pod
dstatné pro
utí Klienta o tom
m, zda či jak dan
nou službu nebo
o produkt bude požadovat.
rozhodnu

4.14.

Zjistí-li B
Banka, že jakékkoli sdělení či po
otvrzení doruče
ené Klientovi by
ylo k datu jeho vydání
v
nesprávnné, uvědomí o tom Klienta
bez zbyttečného prodlen
ní; dojde-li k tomu až po uplyn
nutí lhůty pro podání informací Klientovi, je K
Klient oprávněn požadovat,
aby Banka takovou nesprávnost doložila.
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5.

JEDNÁN
NÍ KLIENTA, ZA
ASTUPOVÁNÍ, PODEPISOVÁN
P
NÍ

5.1.

Klient ve
e vztahu k Bancce činí právní úk
kony sám nebo prostřednictvím
m Zástupce či jin
né osoby odlišnné od Klienta, kterou Klient
náležitě určí.

5.2
2.

Zástupce
e je povinen prokázat
p
své oprávnění k jedn
nání za Klienta
a předložením originálu plné moci s úředně
ě ověřeným
podpisem
m Klienta, soud
dního rozhodnuttí nebo jiného d
dokladu, který bude Banka pov
važovat za dostaatečný; to platí i ve vztahu
k manže
elovi/manželce Klienta.
K

5.3
3.

Plná mo
oc pro účely je
ednání za Klien
nta vůči Bance musí být zvlá
áštní, písemná, dostatečně urččitá a podepsá
ána osobně
Klientem
m. Podpis Klientta nebo osob je
ednajících jeho
o jménem musí být na plné moci
m
ověřen úřeedně nebo jiným
m obvyklým
způsobe
em (např. praco
ovníkem Banky při projednává
ání Bankovní slu
užby). Nesplňujje-li plná moc ttyto požadavky, popřípadě
vzniknou
u-li na straně Banky
B
pochybnosti o existencci, pravosti nebo platnosti plné
é moci, je Bannka oprávněna plnou moc
odmítnou
ut.

5.4
4.

Prokázal-li Zástupce Ba
ance své opráv
vnění zastupovvat Klienta, zpro
ostí se Banka jakékoli
j
své poovinnosti vůči Klientovi
K
též
kud se jedná o plnění v rozsah
hu jeho zmocně
ění; v pochybnoostech se má za
z to, že se
plněním Zástupci na úččet Klienta, pok
ní vztahuje na veškeré
v
Bankovní služby.
zmocněn

5.5
5.

Klient je oprávněn zmo
ocnění Zástupce
e kdykoli odvol at nebo změnitt a o takovém kroku Klient neeprodleně inform
muje Banku
o změna rozsah u zmocnění jso
ou vůči Bance účinné k okamžikku, kdy se o tak
kové změně
písemnýým oznámením. Odvolání nebo
hodnově
ěrně dozví.

5.6
6.

Uzavírá--li s Bankou na straně
s
Klienta nebo
n
poskytovattele zajištění Sm
mlouvu více oso
ob a není-li ve S
Smlouvě uveden
no výslovně
jinak, jso
ou tyto osoby zavázány
z
a oprávněny ze Smllouvy společně a nerozdílně. V takovém příppadě se Banka zprostí své
povinnossti plnit též, po
oskytne-li plnění v celém rozsa
ahu jakékoli z těchto
t
osob, a to i v případě, že jde o plnění, které je
dělitelné
é; to platí i ve vztahu
v
k jakékoli jiné povinnossti Banky (např. informační pov
vinnosti). Spoleečně zavázaní se zavazují
vztah s Bankou.
vzájemně se bez zbyteččného prodlení informovat o vš ech skutečnostech podstatných pro smluvní vz

5.7
7.

Banka m
může vždy požad
dovat, aby podp
pis Klienta nebo
o jeho Zástupce
e, který nebyl učiněn před pracoovníkem Banky,, byl úředně
ověřen.

5.8
8.

Uzavírá--li Banka s Klientem Smlouv
vu uzavíranou na dálku, vyjadřuje Klient svůj projev vůůle tuto Smlou
uvu uzavřít
prostřednictvím Autoriza
ace v souladu článkem
č
14.3 VO
OP. Pro účely tohoto
t
způsobu uzavírání Smluuv Klient výslovně souhlasí
u své Autentizacce a formou Auttorizace uveden
nou v článku 14.3 VOP.
s formou

6.

SOUČIN
NNOST ZE STR
RANY KLIENTA

6.1.

Kdykoli o to Banka požžádá, je Klient nebo
n
jeho Zástu
upce před uzav
vřením Smlouvy
y s Bankou a dáále pak za trván
ní Smlouvy,
povinen prokázat svoji totožnost
t
(jde-li o fyzickou oso
obu), popř. posk
kytnout další infformace a doklaady, a to podle požadavků
du se zákonem č. 253/2008 Sb
b. o některých opatřeních
o
proti legalizaci výnos
sů z trestné
Banky sttanovených především v soulad
činnosti a financování te
erorismu. Banka může předevvším požadovat předložení platného průkazu ttotožnosti, ale té
éž doložení
ních prostředků nebo doložení účelu a povahy
y zamýšlené neb
bo prováděné tra
ransakce.
původu a zdroje peněžn

6.2
2.

Klient je povinen oznám
mit Bance bez zb
bytečného prodllení následující skutečnosti:

(a)

jakoukoli změnu ve své
ém jméně, trvalé
ém bydlišti, pop
př. v jiných údajích poskytnutýc
ch Bance v souuvislosti se Smlo
ouvou nebo
jakoukoli její změnou an
nebo při provádě
ění jakékoli Ban
nkovní služby;

(b)

ástupce nebo ja
akéhokoli zmocn
nění, které uděllil a které může
e být uplatněno při jednání s Baankou, nebo jejjich změnu;
zánik Zá
tato poviinnost se vztahu
uje i na oprávně
ění jednat jméne
em Klienta, které dosud nebylo
o zapsáno do oobchodního rejsttříku, jiného
veřejnéh
ho rejstříku přípa
adně obdobného zahraničního rejstříku;

(c)

jakékoli sskutečnosti a zm
měny, o kterých
h lze odůvodněn
ně předpokládat, že mohou mítt podstatný vliv na Bankovní sllužby (např.
ztráta či odcizení osobn
ních dokladů, Pla
atebních prostře
edků apod.);

(d)

jakékoli změny nebo ud
dálosti, o nichž se dá důvodně
ě předpokládat, že by mohly nepříznivě
n
ovlivvnit schopnost Klienta
K
plnit
např. existence splatných záva
azků Klienta, ins
solvenční řízení apod.);
povinnossti vůči Bance (n

(e)

vznik sku
utečnosti, která by z něj činila osobu,
o
jež má vve smyslu Zákon
na o bankách k Bance zvláštní vztah.

6.3
3.

Klient se
e musí vždy be
ez zbytečného prodlení sezná
ámit s obsahem
m každé zprávy, kterou mu Baanka doručí (vč
četně zpráv
zasílaných mu prostřed
dnictvím služby Přímého banko
ovnictví). V případě výpisů z ba
ankovních Účtůů, výpisů z úvěrových účtů,
ní o platbách a podobných zpráv je Klient po
ovinen překontrrolovat v nich obsažené
o
údajee co do jejich správnosti
s
a
potvrzen
úplnosti a zjištěné nedo
ostatky okamžittě oznámit Ban
nce. Klient bez zbytečného pro
odlení uvědomíí Banku též o tom,
t
že mu
obvyklé lhůtě do
oručen pravideln
ný výpis z Účtu,, popř. jiná obdo
obná periodická komunikace.
nebyl v o

6.3.1.

Klient je povinen náležitě archivovat veškeré
v
formulá
áře, nosiče dat a komunikační prostředky, kteeré mu Banka poskytne,
p
a
et s nimi s nále
ežitou péčí. Jestliže Klient zjisttí mimořádnou událost, jako je
e ztráta, krádežž nebo zneužitíí formulářů,
zacháze
dat či komunika
ačních prostřed
dků nebo jejich
h neoprávněné použití, je pov
vinen o tom Baanku neprodlen
ně písemně
nosičů d
informovvat. Až do Obcchodního dne následujícího
n
p
po dni, k němu
už od Klienta Banka
B
obdrží uuvedené oznám
mení, Klient
odpovídá
á za škodu a ve
eškeré další důsledky vyplývajjící z neoprávně
ěného použití fo
ormulářů, nosičůů dat nebo kom
munikačních
prostředků. Jakékoli forrmuláře Banky, které Banka Kl ientovi poskytne v elektronické
é formě, nesmí Klient nijak uprravovat bez
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souhlasu
u Banky (kromě
ě vyplnění požad
dovaných údajů
ů na určeném místě ve formulářři).
7.

VZÁJEM
MNÁ KOMUNIKA
ACE

7.1.

Veškeré pokyny, příkazzy a oznámeníí (zprávy), které
é Klient adresu
uje Bance, mus
sí být čitelné a musí z nich je
ednoznačně
a s Klientem zvlláštní náležitostti určitých zpráv, musí zpráva m
mít tyto náležitos
sti.
vyplývat jejich obsah. Sjjednala-li Banka

7.2
2.

Klient a Banka používají při vzájemn
né komunikaci následující kom
munikační prosttředky: zásilky doručované po
oskytovateli
ax a SWIFT a d
dále služby Přím
mého bankovnictví a Klientskéého centra; Ban
nka používá
poštovníích služeb, osobní doručení, fa
též služb
by kurýrů. Klientt se může ve Sm
mlouvě s Banko
ou dohodnout na
a použití jiných vhodných prosttředků komunika
ace.

7.3
3.

V rozsah
hu a způsobem stanoveným ve
e Smlouvě komu
unikuje Banka s Klientem též elektronickými
e
pprostředky (včettně telefonu
a zpráv SMS). Za účele
em vzájemné komunikace, pře
edevším ve vzta
ahu k poskytová
ání informací týýkajících se zejm
ména stavu
enta vůči Bance
e, může Banka
a požadovat od
d Klienta použív
ívání autentizač
čních prvků
na účtu Klienta a stavvu závazků Klie
apř. heslo, elekttronický certifiká
át, PIN apod.), které mu přidělí nebo jsou nássledně nastaven
ny Klientem
k autentiizaci Klienta (na
prostřednictvím služeb Přímého banko
ovnictví. Klient jje odpovědný za
z ochranu autentizačních prvvků. Banka neo
odpovídá za
ené zneužitím přidělených
p
auttentizačních prv
vků. Klient bere
e na vědomí, žee pokud není ve
v Smlouvě
ztráty a škody způsobe
o jinak, komunikkace mezi Bank
kou a Klientem není šifrována ani jinak zabezpečena proti zppřístupnění třetíím osobám.
uvedeno
Klient be
ere na vědomí a souhlasí, že Banka
B
není odp
povědna a nepře
ejímá odpovědn
nost za jakékolii škody, vzniklé v důsledku
neoprávn
něného přístupu
u k elektronické
é komunikaci tře
etí osobou.

7.4
4.

Nedohod
dnou-li se Klient a Banka vý
ýslovně jinak, komunikují spo
olu Banka a Klient
K
v českém
m jazyce. V odů
ůvodněných
případecch může Banka
a přistoupit na komunikaci
k
v jin
ném jazyce i bez předchozí dohody, avšak vžždy pouze v roz
zsahu, který
Banka určí.

7.5
5.

Banka je oprávněna požadovat, aby
y sdělení poskkytnutá Kliente
em v jiné formě než písemnné byla Bance potvrzena
ečné lhůtě píse
emně, a to na adresu
a
uveden ou v čl. 8.2. Pokud Klient pís
semné potvrzenní Bance nezaš
šle, nemusí
v dodate
Banka postupovat v sou
uladu s takovým
m sdělením.

7.6
6.

Nebude--li Klientovo sdě
ělení splňovat po
ožadavky Smlo uvy na formu ne
ebo obsah, nem
musí Banka v soouladu s takovým sdělením
postupovvat a může se místo toho obrá
átit na Klienta s žádostí o řádn
né potvrzení či poskytnutí dopplňujících inform
mací; Banka
neodpovvídá za újmu vzn
niklou v důsledk
ku takto vznikléh
ho prodlení.

7.7
7.

Klient výýslovně souhlassí s tím, že je Banka
B
oprávněn
na jej kontaktov
vat telefonicky, a to v době od 8.00 do 22.00 hod. Klient
dále sou
uhlasí s tím, že
e Banka je oprrávněna zaznam
menat jakoukoliv komunikaci mezi
m
Bankou a Klientem pros
střednictvím
jakýchko
oli dostupných technických prostředků. Klient ssoučasně souhlasí s tím, že Banka bude po ppřiměřenou dob
bu, nejméně
však po dobu trvání ja
akékoli Smlouvy mezi Kliente m a Bankou, archivovat
a
vešk
keré záznamy komunikace, které
k
Banka
amy komunikace s Klientem i bez dalšího předchozího
p
provede. Klient souhlasí dále s tím, aby Banka prrováděla zázna
ění. Banka se přitom
p
zavazuje chránit zaznam
menaná data pře
ed jejich zneužittím.
upozorně

8.

DORUČOVÁNÍ

8.1.

Doručov
vání Klientovi

8.1.1.

Banka za
asílá veškerá oznámení a doku
umenty prostřed
dnictvím služby Přímého banko
ovnictví nebo naa adresu Klienta
a uvedenou
v přísluššné Smlouvě (po
opř. na adresu Klientem
K
pozdějji oznámenou v souladu s odst. 8.1.2).

8.1.2.

e může s Bankkou dohodnout, že oznámení Banky a jiné dokumenty
d
moh
hou být Klientov
ovi zasílány též na adresu
Klient se
odlišnou od adresy uve
edené v příslušn
né Smlouvě. V případě, že Klient písemnosti na těchto adreesách nepřebírá
á, je Banka
na pro jejich doručení využít ad
dresu uvedenou
u ve Smlouvě, případně
p
i jinou jíj dostupnou addresu Klienta.
oprávněn

8.1.3.

V případ
dech, kdy je to obvyklé, je Ba
anka oprávněna
a nahradit pod
dpis osob opráv
vněných jednatt za Banku me
echanickými
prostředky, zejména v případě hromadné korespon
ndence s Klien
nty nebo koresp
pondence, kterrá je Bankou generována
g
sy z Karty, upom
mínky, oznámen
ní o neprovedení příkazu, výzvyy Klientovi).
automatiicky (např. výpissy z Účtů, výpis

8.1.4.

Banka je
e oprávněna zasílat
z
oznámen
ní a dokumentty Klientovi též prostřednictvím
m faxu, emailuu nebo jinými technickými
t
prostředky.

8.2
2.

Doručov
vání Bance

8.2.1.

Klient za
asílá Bance ve
eškerá oznámení a dokumentty prokazatelno
ou formou jako doporučenou zásilku na adrresu Banky
uvedeno
ou na Domovskké stránce Ban
nky či emailem nebo je doruč
čuje osobně na
a Obchodní míssto Banky, nen
ní-li Bankou
v přísluššné Smlouvě urččeno jinak.
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8.3
3.

Okamžik
k doručení

8.3.1.

Zásilky jssou doručené okamžikem,
o
kdy se dostanou do
o sféry dispozic
ce adresáta s tím
m, že:

(a)

není-li p
prokázán opak nebo dohodnutto jinak, považ ují se písemná
á sdělení v listinné podobě dooručovaná pros
střednictvím
držitele p
poštovní licence
e (pošty) za doručená třetím O
Obchodním dne
em po dni odeslání, jde-li o tuzzemskou zásilku
u,, desátým
Obchodn
ním dnem po dn
ni odeslání, jde-li o zásilku do evropských stá
átů, a patnáctým
m Obchodním dnnem po dni ode
eslání, jde-li
o zásilku
u do mimoevrop
pských států; to platí i pro zásilkky, které se vráttí jako nedoručittelné;

(b)

není-li p
prokázán opak nebo dohodnutto jinak, považ ují se písemná
á sdělení v listinné podobě dooručovaná pros
střednictvím
jiného d
doručovatele (kkurýrní služby) nebo zaměstn
nance Banky za
z doručená ok
kamžikem převvzetí nebo bez
zdůvodného
odmítnuttí převzetí zásilkky;

(c)

bylo-li sjjednáno doruče
ení Klientovi pro
ostřednictvím O
Obchodního mís
sta, pak se zás
silka považuje za doručenou okamžikem
uložení v Obchodním místě;
m

(d)

sdělení B
Banky zasílané v elektronické formě
f
prostředn
nictvím služby Přímého
P
bankov
vnictví se považžuje za doručen
né vložením
zprávy d
do datové schrán
nky Klienta urče
ené ke komunikkaci;

(e)

sdělení B
Banky zasílané ve formě SMS nebo jiné datovvé zprávy se po
ovažuje za doru
učené oznámenním o přijetí tako
ové zprávy,
které vyg
generuje přístro
oj nebo poskytov
vatel komunikaččních služeb přííjemce.

8.3.2.

Pro účely komunikace s Bankou je Klient
K
povinen zzajistit plnou fu
unkčnost veškerých technickýcch nástrojů kom
munikace a
d
viditelné oz
značení svého jjména nebo náz
zvu na korespon
ndenční adresee, a to po celou dobu trvání
elektroniických adres a dále
Smlouvyy.

9.

PŘEDLO
OŽENÍ A UCHO
OVÁNÍ DOKUME
ENTŮ

9.1.

V případ
dě, kdy Smlouvva, Smluvní dok
kument, VOP, POP, Podmínk
ky platebního styku
s
nebo jiné ujednání mezi Bankou a
Klientem
m vyžaduje, abyy Klient předložiil Bance určitý dokument, není Banka povinn
na přijmout dokuument vyhotove
ený v jiném
než česském jazyce, pokud ve Smlouvě s Klientem
m není dohodnuto jinak. V ostatních případdech je Banka oprávněna
p předložení dokumentu v jiné
ém než českém
m jazyce předložil Bance rovněěž úředně ověře
ený překlad
požadovvat, aby Klient při
takového
o dokumentu do
o českého jazyk
ka.

2.
9.2

Banka je
e dále oprávněn
na požadovat, aby
a byla úředně
ě ověřena shod
da jakékoli kopie originálního ddokumentu před
dkládaného
Bance s jeho originálem
m.

9.3
3.

Banka ssi vyhrazuje prrávo pořídit si v souladu s o
obecnými právn
ními předpisy pro vlastní pottřebu kopie přředložených
dokumen
ntů a tyto uchovvávat v souladu s obecnými prá
ávními předpisy
y.

9.4
4.

Předklád
dá-li Klient Bancce jakékoliv dok
kumenty vydané
é v zahraničí, vyhrazuje si Ban
nka právo požaddovat, aby tyto dokumenty
byly na n
náklady Klienta opatřeny vyšším ověřením (tzvv. superlegaliza
ace) nebo aposttilační doložkouu (podle Haagsk
ké úmluvy o
zrušení p
požadavku ověřřování cizích ve
eřejných listin z rroku 1961) a/ne
ebo aby byly úře
edně přeloženy do českého jaz
zyka.

9.5
5.

Klient a Banka budou v případě poch
hybností vychá
ázet z toho, že záznamy a do
okumenty uchov
ovávané Bankou
u a vzniklé
m provozu při poskytování
p
Ba
ankovních služe
eb jsou rozhodu
ující pro určení obsahu vzájem
mných práv a povinností
p
a
v běžném
mají rozh
hodující důkazn
ní sílu; to neplatí, byla-li Bance jjednoznačně prrokázána jejich nesprávnost.

9.6
6.

Banka je
e oprávněna (avvšak nikoliv pov
vinna) podle své
ého uvážení nah
hrávat či jinak zaznamenávat vveškeré Klientov
vy pokyny a
Klient so
ouhlasí s tím, že
e Banka je opráv
vněna tyto nahrrávky nebo zázn
namy, které si z jakéhokoliv důvvodu pořídila, včetně
v
jejich
přepisů, užít k účelům, které
k
uzná za vhodné, a to i jakko důkazy v říze
ení proti Klientov
vi nebo jiné osoobě.

10.

ZAPOČT
TENÍ A PROML
LČENÍ

10..1.

Klient so
ouhlasí s tím, že
e Banka je oprá
ávněna kdykoli zzapočíst své sp
platné i nesplatn
né pohledávky zza Klientem bez
z ohledu na
měnu, ve které jsou de
enominovány, a na právní vzta
ah, z něhož vyp
plývají, proti jak
kýmkoli pohledáávkám Klienta za
z Bankou,
m i nesplatným, vedených Bank
kou na kterémkkoli z Účtů Klien
nta. O takovém kroku Banka K
Klienta vhodným
m způsobem
splatným
vyrozum
mí. Pokud není výslovně
v
dohodn
nuto jinak, neníí Klient oprávněn jednostranně započíst své poohledávky za Bankou
B
proti
jakýmkoli svým dluhům vůči Bance.

10..2.

Klient a Banka prodlužu
ují promlčecí do
obu, po kterou jssou vůči sobě oprávněni
o
vzájem
mně uplatnit náároky plynoucí ze
z Smlouvy,
OP, Podmínek platebního styk
ku nebo jiného ujednání mezi Klientem a Ban
nkou, a to celko
kově na dobu deseti let od
VOP, PO
počátku běhu promlčecí doby; prodlouž
žená promlčecí doba se vztahu
uje vždy na každ
dý jednotlivý příípad.

11.

POPLAT
TKY A NÁKLAD
DY

11..1.

Klient je povinen za Ba
ankovní služby hradit Poplatkyy podle Sazebn
níků platných v den proveden í zpoplatňované
é Bankovní
služby, p
pokud v Sazebn
níku nebo ve Smlouvě
S
není sstanoven jiný ro
ozhodný den prro určení výše Poplatku, a další poplatky
sjednané
é ve Smlouvě.

11..2.

Kromě P
Poplatků je Klien
nt povinen uhrad
dit Bance též

(a)

náklady Hodnocení,
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(b)

veškeré náklady a výd
daje vzniklé v souvislosti s po
orušením jakék
koli povinnosti vyplývající ze Smlouvy ze strany
s
osob
h od Banky a/ne
ebo
odlišných

(c)

jakékolivv mimořádné ná
áklady a výdaje
e, které Bance odůvodněně vz
zniknou v souvislosti s Bankovvní službou a je
ejichž vznik
Klient vyyvolal.

12.

ÚROKY

12..1.

Banka vyyhlašuje aktuáln
ní úrokové sazb
by formou uveře
ejnění v Úrokovém lístku. Vyhlá
ášené úrokové ssazby je Banka
a oprávněna
jednostra
anně měnit v ná
ávaznosti na vý
ývoj peněžního ttrhu a s přihlédnutím ke své ob
bchodní politicee. Změna úrokových sazeb
je účinná
á vždy od data uveřejněného v Úrokovém lísttku s tím, že ne
ení-li uvedeno jinak, nahrazuje nově uveřejněný Úrokový
lístek vše
echny předchozzí. O změnách úrokových
ú
saze b Banka Klienta
a vhodným způs
sobem informujee.

12..2.

Pokud n
nastane prodlen
ní Klienta s plně
ěním jakékoli pe
eněžité částky Bance, je Klien
nt povinen uhraadit úrok z prodllení ve výši
stanoven
né v Sazebníku, jinak ve výši podle obecných právních předpisů.

12..3.

Banka p
při výpočtu úrokků vychází z kalendářního
k
ro ku o délce tři sta šedesát pě
ět (365) dní a ze skutečného počtu dní.
U vybran
ných úvěrových
h či depozitních Bankovních slu
užeb vychází úročení z kalend
dářního roku o ddélce tři sta šedesát (360)
dní, přípa
adně z počtu dn
ní v měsíci – třic
cet (30) – a měssíců v roce – dv
vanáct (12).

12..4.

Pokud n
není ve Smlouvvě stanoveno jinak, jsou úrokky počítány Bankou průběžně
ě s tím, že se zúčtují vždy až
a na konci
příslušné
ého úrokového období.

13.

MĚNOVÉ KURZY

13..1.

Směnné kurzy měn jso
ou zpřístupňová
ány Klientům v Kurzovním lísttku. O směnném
m kurzu je Klieent informován i na výpisu
Výše směnných
h kurzů a jejich změny stanovví Banka jednos
stranně bez pře
edchozího oznáámení Klientovi na základě
z Účtu. V
situace n
na finančních trzzích. Není-li doh
hodnuto jinak, p
platí pro provádě
ění konverze pe
eněžních prostřeedků následujíc
cí pravidla:

(a)

Provádí--li Banka konverrzi z cizí měny do
d české měny, bude přepočet proveden prom
mptním kurzem B
Banky „deviza nákup“.
n

(b)

Provádí--li Banka konverrzi z české měn
ny do cizí měny, bude přepočett proveden prom
mptním kurzem B
Banky „deviza prodej“.
p

(c)

Provádí--li Banka konve
erzi peněžních prostředků
p
z je
edné cizí měny do jiné (nákup nebo prodej ddeviz/valut), bud
de přepočet
proveden
n promptními ku
urzy měn defino
ovanými v ustan
noveních písm. a) a b) tohoto bodu VOP či indiividuálním kurze
em.

(d)

Promptn
ní kurz je kurz po
odle Kurzovního
o lístku Banky p
platného v okam
mžiku provádění Platební transaakce.

(e)

V případ
dě Platební transsakce prostředn
nictvím Karty jso
ou pravidla stan
novena v POP.

(f)

U výše u
uvedených typů konverzí je mo
ožno u vyšších ččástek s Bankou
u sjednat i indiv
viduální kurz, kteerý je stanoven na základě
aktuálnícch tržních podm
mínek pro danou
u měnu na finan
nčních trzích, kd
de se daná měna kótuje.

14.

SLUŽBY
Y PŘÍMÉHO BA
ANKOVNICTVÍ

14..1.

OBECNÁ
Á USTANOVEN
NÍ

14.1.1.

Služby P
Přímého bankovvnictví jsou zříze
eny a poskytová
ány na základě Smlouvy uzavře
ené mezi Bankoou a Klientem.

14.1.2.

Za použžívání služeb Přímého
P
bankov
vnictví Klient p
platí Poplatky dle
d Sazebníku. Poplatky za vvyužívání služe
eb Přímého
bankovn
nictví jsou Bankkou účtovány na
a vrub běžného
o Účtu vedenéh
ho v českých ko
orunách nebo jiiného Účtu, kte
erý si Klient
u Banky zřídil, pokud Klient nemá zříze
ený běžný Účet v českých korunách.

14.1.3.

ní služeb Příméh
ho bankovnictví může požádat pouze Klient.
O zřízen

14.1.4.

V případ
dě ukončení Sm
mlouvy, zrušení přístupu
p
nebo b
blokace služeb Přímého
P
bankov
vnictví Klientovii, bude automatticky služba
Přímého
o bankovnictví zrušena nebo blo
okována.

14.1.5.

Banka při poskytování služeb
s
Přímého
o bankovnictví p
postupuje v souladu s příslušný
ými právními přředpisy, zejména Zákonem
bním styku. Veškeré záležito
osti neupravenné Smlouvou, VOP, POP a Podmínkami platebního sty
yku se řídí
o plateb
ustanove
eními tohoto zákkona.

14..2.

VYUŽÍVÁ
ÁNÍ SLUŽEB PŘÍMÉHO
P
BANK
KOVNICTVÍ

14.2.1.

Služby P
Přímého bankovvnictví jsou Klie
entům přístupné
é 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Banka si vyyhrazuje právo zablokovat
přístup kke službám Přřímého bankovn
nictví nebo zm ěnit či pozasta
avit poskytování služeb Příméého bankovnictv
ví na dobu
nezbytně
ě nutnou, bude
e-li to zapotřebí z důležitých, zejména bezpe
ečnostních neb
bo technických důvodů. Banka
a je rovněž
oprávněn
na pozastavit poskytování služ
žeb Přímého ba nkovnictví v příípadě zahájení insolvenčního
i
říízení týkajícího se majetku
Klienta, a to neomezeně
ě po dobu trvání insolvenčního řízení.

14.2.2.

Jazykem
m používaným pro
p provoz služe
eb Přímého bankkovnictví je jazy
yk český anebo anglický, dle akktuální volby Klienta.

14.2.3.

Banka vvyužívá k zajiště
ění bezpečného
o přístupu ke slu
užbám Přímého
o bankovnictví zejména
z
ověřenní identity každého Klienta
u Klienta, a to jako prostředku zajištění soudrržnosti dat. Ban
nka dále vyhodnnocuje předevš
ším přístupy
prostřednictvím podpisu
jednotlivýých Klientů ke službám
s
Příméh
ho bankovnictví .

14.2.4.

Některé své pokyny je Klient povinen autorizovat
a
jedn
norázovým Auto
orizačním SMS kódem, jenž jee vygenerovaný Bankou na
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základě požadavku Klie
enta. Autorizační SMS kód m
má omezenou časovou
č
platnos
st a je vázán nna Klientem uve
edené číslo
ho telefonu.
mobilníh
14.2.5.

Klient si je vědom toho, že Autorizační SMS kódy jsou
u zasílány formo
ou běžné, nešifro
ované SMS zprrávy, a souhlasíí s tím.

14.2.6.

y nelze využít sslužeb Přímého bankovnictví z důvodů mimo kkontrolu Banky nebo jejích
Banka není odpovědná za případy, kdy
p
dodáv
vek elektrické en
nkou prostředniictvím veřejné sítě
s internet,
nergie, přerušení spojení s Ban
partnerů (například při přerušení
obilního operáto
ora, stávce apod
d.).
poruchácch na straně mo

14.2.7.

Sítě elekktronické komun
nikace sloužící pro komunikacii mezi Bankou a Klientem dle těchto VOP nej
ejsou pod přímo
ou kontrolou
Banky a Banka tak neodpovídá
n
za škodu způso benou Klientov
vi jejich případ
dným zneužitím
m. Ochranu těchto sítí a
důvěryho
odnost jimi zasíílaných zpráv jsou povinni zajiššťovat příslušní poskytovatelé služeb
s
elektroniické komunikac
ce (zejména
ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických ko
omunikacích ve znění pozdějšíc
ch předpisů).

14.2.8.

pro Klienty zřizu
uje místo zákaz
znické podpory (dále jen „Klientské centrum“), které je možžné kontaktovat telefonicky
Banka p
nebo pro
ostřednictvím elektronické pošty. Aktuální konttakty jsou uvede
eny Domovské stránce
s
Banky .

14.2.9.

Jazykem
m používaným v rámci Klientské
ého centra je jazzyk český nebo anglický, dle ak
ktuální volby Kliienta.

e povinna zabe
ezpečit chod slu
užeb Přímého b
bankovnictví v souladu se Sm
mlouvou a zněn ím těchto VOP
P. Banka se
14.2.10. Banka je
zavazuje
e předat Klienttovi personalizo
ované bezpečn
nostní prvky takovou cestou, aby bylo možžné tyto údaje použít jen
oprávněn
ným Klientem.
dkem pro komun
nikaci v rámci služeb Přímého b
bankovnictví ve smyslu těchto VOP
V
se rozumíí:
14.2.11. Prostřed
a) podpis,
počítač splňujícíí minimální tech
hnické požadavkky uvedené v Manuálu
M
pro služ
žby Přímého baankovnictví a na
a Domovské
b) osobní p
stránce B
Banky,
c) mobilní ttelefon aktivova
aný v síti libovoln
ného operátora v rámci České republiky.
ého bankovnictvví v souladu se Smlouvou, Man
nuálem pro služžby Přímého ban
nkovnictví a
14.2.12. Klient je povinen využívvat služby Přímé
B
odpovídá
á za funkčnostt služeb Přímé
ého bankovnictv
tví za předpoklladu, že je
případnýými dalšími pokyny Banky. Banka
dodržová
ána Smlouva, Podmínky
P
plateb
bního styku, Ma
anuál pro služby
y Přímého banko
ovnictví a případdné další pokyn
ny Banky.
e povinen průb
běžně kontrolo
ovat, zda zprá
ávy o proveden
ní pokynů zad
daných prostředdnictvím služe
eb Přímého
14.2.13. Klient je
bankovn
nictví odpovídajíí zadaným příka
azům a zda zada
ané příkazy byly
y Bankou prove
edeny nebo odm
mítnuty.
14.2.14. Klient je
e povinen zjištěné nesrovnalos
sti a závady v provedení neprrodleně oznámit Bance. Pozdnní oznámení může
m
mít za
K
na náhra
adu škody.
následekk zánik nároku Klienta
dě podezření na
a jakoukoli prog
gramovou chybuu systému služe
eb Přímého
14.2.15. Klient je povinen okamžžitě informovat Banku v případ
nictví nebo chyb
bu, ztrátu, odciz
zení či zneužití ve vztahu k pe
ersonalizovaným
m bezpečnostním
m prvkům služe
eb Přímého
bankovn
bankovn
nictví (např. zniččení, ztráta, odcizení mobilního
o telefonu) a/neb
bo k zasílání nebo přijímání Plaatebních transakcí. Takové
oznámen
ní Klient učiní na Obchodním
m místě a/nebo
o prostřednictvím Klientského centra. Bankaa je po každém
m takovém
oznámen
ní oprávněna znemožnit vyu
užívání služeb Přímého ban
nkovnictví. Klient se dále zaavazuje s Bank
kou účinně
spolupra
acovat při realiza
aci jí navrženýc
ch nápravných o
opatření.
odpovídá pouze
e za Bankou přijatá a potvrzen
ná data. Banka
a neodpovídá za případné škoody vzniklé chybným nebo
14.2.16. Banka o
duplicitním zadáním datt (pokynů k prov
vedení Platebníí transakce).
o bankovnictví a službách Přím
mého bankovnic
ctví a jejich využžití mají důvěrný charakter
14.2.17. Veškeré informace o syystému Přímého
o nepoužít v roz
zporu s účelem, ke kterému bylly poskytnuty.
a Klient sse zavazuje tyto
14.2.18. Klient je
e povinen chránit personalizované bezpečno
ostní prvky služeb Přímého bankovnictví
b
(ze
zejména Identifiikační číslo
Klienta, H
up do Přímého bankovnictví
b
aA
Autorizační SMS
S kód) před jejic
ch ztrátou, odcizzením nebo zne
eužitím.
Heslo pro přístu
ále provede veškerá další opatřření, aby nemoh
hlo dojít ke zneu
užití systému slu
užeb Přímého bbankovnictví.
14.2.19. Klient dá

14..3.

AUTORIIZACE A AUTE
ENTIZACE KLIE
ENTA V RÁMCII SLUŽEB PŘÍM
MÉHO BANKOV
VNICTVÍ

14.3.1.

Autentiza
ace je jednozna
ačné ověření a potvrzení totožžnosti Klienta v rámci služeb Přímého
P
bankovvnictví. Autentiz
zace se liší
v závislo
osti na tom, jesstli Klient využívá internetové bankovnictví (dále jen „IB“), telefonní bankoovnictví (dále jen „TB“) či
mobilní internetové bankovnictví (dále jen
j „MB“) nebo využívá IB v Ob
bchodním místě
ě.

14.3.2.

entizaci přístup
pu do IB je Ba
ankou vyžadová
áno zadání uživatelského čísla a Hesla proo přístup do IB
B, případně
Pro Aute
jednorázzového Autoriza
ačního SMS kód
du. Klient si uživvatelské jméno i Heslo může zm
měnit prostředniictvím IB.

14.3.3.

Pro Aute
entizaci přístupu
u do TB je Bank
kou vyžadováno
o zadání identifik
kačního čísla (ID
D) a vybraných pozic Hesla pro
o přístup do
TB, příp
padně zodpovězzení kontrolních otázek. Pro plné využití sllužeb TB je Klient povinen ppovolit Nakládá
ání s Účtem
prostřednictvím TB podlle příslušných ustanovení
u
POP
P.

14.3.4.

entizaci přístupu
u do MB je Bank
kou vyžadováno
o zadání uživate
elského čísla a Hesla
H
pro přístuup do MB.
Pro Aute

14.3.5.

Autorizací se rozumí souhlas
s
Klienta
a s jím zadanou
u operací v IB, MB nebo TB. Klientova opeerace a její Au
utorizace je
archivovvána Bankou.
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14.3.6.

Autorizace v IB probíhá zadáním Autorrizační SMS a/n
nebo potvrzením
m operace stiskn
nutím tlačítka „A
Ano“/“Souhlasím
m“.

14.3.7.

á zadáním potvrrzujícího PIN kó
ódu, který si Klie
ent nastavuje prrostřednictvím IB
B.
Autorizace v TB probíhá

14.3.8.

vrzujícího PIN kó
ódu.
Autorizace v MB probíhá zadáním potv

14.3.9.

m místě probíhá
á zadáním Autorrizační SMS.
Autorizace v Obchodním

15.

ODEPIS
SOVÁNÍ A PŘIPISOVÁNÍ PROS
STŘEDKŮ

15..1.

Okamžik
k provedení pla
ateb

15.1.1.

Povinnosst Banky uhradit Klientovi jako
oukoli platbu je splněna připsán
ním dané částk
ky na Účet Kliennta vedený Ban
nkou, není-li
ve Smlou
uvě výslovně sjednán jiný způs
sob.

15.1.2.

Povinnosst Klienta uhrad
dit Bance jakékoliv platby je sp
plněna odepsán
ním peněžních prostředků v pří
říslušné výši z Účtu
Ú
Klienta
vedenéh
ho Bankou, neníí-li ve Smlouvě výslovně sjedná
án jiný způsob.

15.1.3.

Není-li vve Smlouvě sjed
dnáno jinak, pla
atí, že Banka p
připisuje a odep
pisuje částky na
a Účet Klienta tééž ve dnech, které
k
nejsou
Obchodn
ními dny. Klient je povinen zajistit, aby ke dni splatnosti svého dluhu – má-li být tento uhrazzen odepsáním z Klientova
Účtu – byl na Účtu pro úhradu
ú
dluhu do
ostatečný zůstattek.

15..2.

Žádné o
odpočty či srážžky

15.2.1.

Klient prrovede veškeré platby podle Smlouvy v plné vvýši a bez jakýc
chkoliv odpočtů či srážek (včettně daňových), ledaže jsou
takové o
odpočty či srážžky požadované
é obecnými prá
rávními předpisy. Provede-li Klient
K
z důvodu takové právníí povinnosti
jakýchko
oli odpočet, zvyššuje se dluh Klienta tak, aby B
Banka obdržela částku rovnou původní hodnottě, tedy s vyloučením vlivu
daňovéh
ho odpočtu.

15.2.2.

Veškeré platby, které mají
m být podle Smlouvy
S
zaplacceny Klientem Bance,
B
jsou bez
z DPH. Jestližee Bance vznikne
e povinnost
DPH v souvislossti s jakoukoliv platbou
p
dle Sml ouvy (včetně plateb, jejichž úče
elem je náhradaa nákladů či ško
ody Bance),
zaplatit D
bude Klie
ent povinen zap
platit Bance spo
olečně s příslušn
nou platbou též odpovídající čá
ástku DPH.

15.2.3.

Banka ja
ako plátce dan
ně provádí sráž
žky daní (včetn
ně srážky daně
ě z úrokových výnosů z Bankkovních služeb) v souladu
s přísluššnými zákony a jinými obecný
ými právními přředpisy platným
mi v České repu
ublice s výjimko
kou případů, kdy příslušná
odní smlouva o zamezení dvojího zdanění sta
anoví jinak.
mezináro

15..3.

Pořadí u
uspokojování pohledávek
p

15.3.1.

Má-li Ba
anka za Klientem
m více splatných pohledávek, b
budou prostředky, které Banka
a obdrží či inkassuje od Klienta či jakékoliv
B
získá z výtěžku
v
realizacce zajištění, použity k úhradě splatných pohleedávek Banky za
z Klientem
třetí osoby nebo které Banka
em a v pořadí urrčeném Bankou.
způsobe

16.

DALŠÍ O
OPRÁVNĚNÍ BA
ANKY

16..1.

S ohlede
em na svoji zá
ákonnou povinn
nost postupovatt při poskytová
ání Bankovních
h služeb obezřeetně je Banka oprávněna
provádětt před uzavřen
ním Smlouvy jakož i kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu Hodnoocení. Klient se zavazuje
poskytno
out při tom Ban
nce veškerou součinnost, o nííž bude požádá
án, především sdělit informacee a zpřístupnit dokumenty
vyžadova
ané Bankou nebo jinak zajistit Bance přístup k potřebným info
ormacím a doku
umentům.

16..2.

Poskytovvání určitých Bankovních
B
služ
žeb, jejich rozsa
ah nebo jiné podmínky vzájem
mných závazkůů mezi Bankou a Klientem
mohou b
být podmíněny určitou výší Kreditního
K
příjm u jednoho neb
bo několika účtů
ů Klienta vedenných Bankou. Není-li tato
podmínkka splněna, je Banka oprávněna
a omezit nebo zzastavit poskyto
ování relevantních Bankovních služeb.

16..3.

Klient so
ouhlasí s tím, že Banka je oprrávněna v přípa
adě sporu s Klie
entem použít ja
ako důkazní proostředek jakékoli záznamy,
nahrávkyy a kopie písem
mností pořízené v souladu se Sm
mlouvou.

17.

PŘÍPADY PORUŠENÍ A NÁSLEDKY PŘÍPADŮ
P
PORU
UŠENÍ

17..1.

Nastane-li Případ poruššení, je Banka,, nerozhodne-li se využít svéh
ho oprávnění odstoupit od Sm
mlouvy nebo pře
ed tím, než
ému kroku přisto
oupí, oprávněna
a též:
k takové

(a)

ankovních služe
eb Klientovi až do doby odstranění Případu po
porušení a/nebo odstranění
pozastavvit nebo omezit poskytování Ba
následků
ů vzniklých z takkového porušen
ní, nebo

(b)

uložit Klientovi přijetí Op
patření k náprav
vě.

17..2.

Případy porušení
d porušení se je
edná, pokud:
O Případ

(a)

Klient a/n
nebo jakýkoli člen Skupiny Klie
enta poruší své povinnosti z kte
erékoli Smlouvy;

(b)

Klient a//nebo kterýkoli člen Skupiny Klienta
K
se ocitn
ne v prodlení se
s splněním jak
kéhokoli (peněžžitého nebo nep
peněžitého)
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závazku vůči Bance neb
bo vůči třetí oso
obě, včetně jinéh
ho člena Skupin
ny Klienta;
(c)

najevo, že prohlášení nebo zárruka Klienta a/n
nebo kteréhokolli člena Skupiny
y Klienta učiněnná vůči Bance byla
b
v době,
vyjde-li n
kdy byla činěna, nepravvdivá, nesprávná
á či v podstatné
ém ohledu neúp
plná;

(d)

u jsou nebo bylyy použity Kliente
em nebo třetí os
sobou v rozporuu s účelem nebo
o způsobem
peněžní prostředky poskytnuté Bankou
ní s nimi sjedna
aným ve Smlouv
vě;
nakládán

(e)

Klient a/n
nebo kterýkoli člen
č
Skupiny Klienta neposkytl Bance součinno
ost při Hodnoce
ení nebo kontrolee;

(f)

Klient a//nebo kterýkoli člen
č
Skupiny Kllienta nezřídil n
nebo nedoplnil požadované
p
zajištění či jakkoli jinak nesplnil ve
v Smlouvě
uté podmínky za
ajištění;
dohodnu

(g)

Klient ne
epřijal Opatření k nápravě nebo
o nesplnil povinn
nosti obsažené v přijatém Opattření k nápravě řádně a včas;

(h)

Klient ne
esplnil některou
u informační po
ovinnost, již má
á vůči Bance na základě jakékoli Smlouvy nnebo jiných ujed
dnání či na
základě obecných právn
ních předpisů, nebo
n
neprokáza
al zdroj peněžníc
ch prostředků nebo účel platebbní transakce;

(i)

ůsledku jednáníí Klienta a/nebo kteréhokoli čle
ena Skupiny Klie
enta podstatně narušena
n
vzájem
ezi Klientem
byla v dů
mná důvěra me
a Bankou;

(j)

Klient a//nebo kterýkoli člen Skupiny Klienta je v úpadku nebo hrozícím úpadku nebo byly učiněny kroky k zahájení
insolvenčního řízení nebo k zahájení likvidace nebo n
nastala událost,, která by měla podle zahraniččního právního řádu
ř
účinek
oli události uvedené v tomto člá
ánku, je-li tento právní
p
řád pro posouzení
p
danéé události rozhod
dný;
obdobnýý účinku kteréko

(k)

Klient a/nebo kterýkoli člen
č
Skupiny Klienta oznámil zzáměr zastavit plnění
p
kterýchko
oli svých závazzků nebo zahájill jednání se
ení splatnosti ktteréhokoli ze svý
ých závazků;
svým věřitelem či věřiteli ve věci odlože

(l)

poskytnu
utí kterékoli Ban
nkovní služby Klientovi
K
a/nebo
o kterémukoli čllenu Skupiny Klienta je v rozpporu s platnými právními či
regulatorrními předpisy závaznými
z
pro Banku.
B

18.

ZÁVĚRE
EČNÁ USTANO
OVENÍ

18..1.

Banka je
e držitelem ban
nkovní licence dle Zákona o bankách, která
á byla vydána Českou národnní bankou. Činnost Banky
podléhá dohledu ze stra
any České národní banky, se s ídlem Na Příkop
pě 28, 115 03 Praha
P
1.

18..2.

Ukládají--li VOP, POP či Podmínky plattebního styku B
Bance povinnost uveřejnit ozná
ámení, jiná sděleení či dokumen
nty, uveřejní
je Banka
a na Domovské stránce Banky, nevyplývá-li ze
e Smlouvy výslo
ovně něco jiného
o.

18..3.

Bankovn
ní služby v plném rozsahu poskytuje Banka v Obchodních dn
nech. S přihlédnutím k místním
m zvyklostem může
m
Banka
určit někkteré další dny, ve kterých neb
bude poskytova
at Bankovní služ
žby nebo naopa
ak bude Bankoovní služby posk
kytovat nad
rámec bě
ěžně stanovené
é doby.

18..4.

Budou-li VOP, POP, Sm
mluvní dokumen
nt nebo jakýkoliiv jiný dokumen
nt vyhotoveny vedle české verzze i v jiné jazyk
kové mutaci
dou vyhotovenyy dvojjazyčně, je
e vždy rozhodujjící verze v česk
kém jazyce.
nebo bud

18..5.

Pokud b
by se jakékoliv ustanovení
u
Smlouvy stalo podlle platné právní úpravy v jakém
mkoli ohledu neeplatným, neúčinným nebo
nevymah
hatelným, nebude tím dotčena
a nebo ovlivněn
na platnost, účin
nnost, vymahatelnost nebo práávní bezvadnos
st ostatních
ustanove
ení. Banka a Klient
K
se pro tytto případ zavazzují bez zbytečného odkladu nahradit
n
takovéé neplatné, neúčinné nebo
nevymah
hatelné ustanovvení platným a účinným a vyymahatelným us
stanovením, kte
eré co nejvíce odpovídá smys
slu a účelu
původníh
ho ustanovení.

18..6.

Veškeré informace urče
ené Klientovi týk
kající se Banko
ovních služeb, včetně
v
aktuálníc
ch verzí VOP, P
POP, Podmínek
k platebního
prostorách Obc
chodních míst, na Domovské sstránce Banky nebo jiným
styku a Sazebníků, jsou zpřístupněny ve veřejných p
m způsobem.
vhodným

18..7.

Právní vzztahy týkající se
e poskytování Bankovních
B
služžeb se řídí právn
ním řádem Česk
ké republiky.

18..8.

K řešeníí případných spo
orů mezi Kliente
em a Bankou vyyplývajících z Ba
ankovních služe
eb jsou příslušnné soudy České republiky.

18..9.

Vznikne--li mezi Klientem
m a Bankou spo
or při

(a)

poskytovvání platebních služeb nebo

(b)

při nabízzení, poskytován
ní nebo zprostře
edkování spotře
ebitelského úvěru ve smyslu č. 145/2010 Sb. o spotřebitelské
ém úvěru, je
Klient op
právněn obrátit se
s s návrhem na řešení sporu n
a
působícíh
ho podle Zákonaa o finančním arbitrovi.
na finančního arbitra

18..10.

Klient se
e může se svou stížností na Bankovní služby o
obrátit také na Českou
Č
národní banku.

18..11.

VOP nab
bývají účinnosti dnem 1. ledna 2013.
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19.

DEFINIC
CE POJMŮ

Pojmy s velkými po
očátečními písm
meny mají násle
edující význam, pokud z textu tě
ěchto VOP nevy
yplývá jinak:
Auttorizační SMS kód – znamen
ná soubor autorizačních čísel, pomocí kterýc
ch Klient autoriz
zuje své pokynyy. Autorizační SMS
S
kód je
Klie
entovi zasílaný fformou textové SMS zprávy na
a číslo mobilního
o telefonu.
Ban
nka – znamená
á Equa bank a.ss., IČ: 471 16 102, se sídlem P
Praha 8, Karolin
nská 661/4, PSČ 186 00, zapssána v obchodním rejstříku
ved
deném Městským
m soudem v Pra
aze, oddíl B, vlo
ožka 1830.
Ban
nkovní služby – znamenají ve
eškeré bankovníí služby a produ
ukty poskytovan
né Bankou Klien
ntovi.
Dom
movská stránk
ka Banky – zna
amená internetové stránky Bankky, tj. www.equa
abank.cz.
Hes
slo – znamená přístupový kód
d zvolený Klienttem, který spolu
u s dalšími bezpečnostními prv
vky slouží pro ppřístup do služe
eb Přímého
ban
nkovnictví.
Hod
dnocení – znam
mená Bankou prováděné
p
hodn
nocení Klienta a případných čle
enů Skupiny Klie
enta z hlediska schopnosti Klie
enta splácet
veš
škeré pohledávkky Banky, jež jí
j vznikly nebo mohou vznikno
out vůči Kliento
ovi, případně vůči členům Skuupiny Klienta v souvislosti
s uz
zavřením kterékkoli Smlouvy, a dále též hodno
ocení rozsahu a hodnoty zajišttění pohledávek
k z Bankovních služeb, včetně
ě hodnocení
oso
ob poskytujících
h takové zajištěn
ní, a to z hledisk
ka jejich případn
né schopnosti dostát svým povinnostem z takoového závazku.
Klie
ent – znamená
á fyzickou osobu
u, která vstupuje do obchodníh
ho jednání s Ba
ankou za účelem poskytnutí B
Bankovní služby
y či platební
služ
žby, nebo osob
bu, která uzavře
ela Smlouvu, a to bez ohledu n
na to, jestli je daná
d
osoba v přříslušné Smlouvvě označena ja
ako Klient či
jina
ak; pro vyloučen
ní pochybností platí, že Klientt znamená také
é osobu s přístu
upovým právem
m k Účtu Klientaa – Disponenta
a či dalšího
Drž
žitele Karty.
Klie
entské centrum
m – znamená zákaznickou
z
link
ku, prostřednictvvím které je mo
ožné zřizovat da
alší produkty či měnit parametrry Smlouvy,
realizovat Platební transakce či realizovat
r
další požadavky Klie
enta, případně prostřednictvím
m které se ohlaššuje ztráta, odc
cizení nebo
zne
eužití Karty; tele
efonní číslo je uvveřejněno na Do
omovské stráncce Banky a na zadní
z
straně Karrty.
Kre
editní příjem – je souhrn částtek připsaný za každý kalendá
ářní měsíc ve prrospěch Účtu vedeného Bankoou pro Klienta; do výpočtu
jeho
o výše se nezzapočítávají pře
evody z jakéhokoli jiného Účttu Klienta vede
eného u Banky
y včetně termínnovaného vklad
du, převody
z vn
nitřních účtů Ba
anky a příjem z kreditních
k
úroků
ů z prostředků n
na Účtech Klienta vedených u Banky,
B
pokud B
Banka nestanovíí jinak svým
rozhodnutím, které
é uveřejní.
Kurrzovní lístek – znamená přehled směnných kurzů používanýých Bankou, který byl uveřejněn
n na Domovské stránce Banky..
Manuál pro služb
by Přímého ba
ankovnictví – znamená
z
příruččku Banky ke službám Příméh
ho bankovnictvíí, která je zpřísttupněna na
movské stránce
e Banky.
Dom
MB
B – znamená ap
plikaci mobilního
o internetového bankovnictví.
Obchodní den – znamená kte
erýkoli den, kdy jsou otevřen
na Obchodní místa
m
a provád
děna vypořádánní vnitrobankov
vních nebo
obchodů; pro pla
atby v jiné měn
ně než v českýcch korunách je to kterýkoli den, kdy jsou oteevřeny banky a prováděna
mezibankovních o
pořádání devizo
ových obchodů v České repub
blice a v hlavníím finančním ce
entru pro měnu
u, v níž jsou plaatby realizovány. Finanční
vyp
cen
ntrum je místo, kkde se převážně
ě kotují úrokové
é sazby pro dan
nou měnu a kde se vypořádávajjí platby v takovvé měně.
Obchodní místo – znamená pob
bočku nebo jino
ou provozovnu Banky v České
é republice, kterrá uzavírá Smloouvy a poskytuje Bankovní
žby.
služ
Občanský zákoníík – znamená zá
ákon č. 40/1964
4 Sb., občanskýý zákoník, v plattném znění.
k – znamená zá
ákon č. 513/199
91 Sb., obchodn
ní zákoník, v pla
atném znění.
Obchodní zákoník
stek připsaný zza každý kalend
dářní měsíc ve prospěch běžnéého Účtu, jehož
ž minimální
Očištěný kreditníí obrat – znamená souhrn čás
še je sjednána a
a/nebo Uveřejně
ěna; do výpočtu
u jeho výše se n
nezapočítávají převody z jakéh
hokoli Účtu Klieenta včetně spořicích Účtů,
výš
převody z vnitřních
h účtů Banky, příjem z kreditníc
ch úroků z prosstředků na Účtec
ch Klienta vedených u Banky, hhotovostní vklad
dy a výběry
v obdobné výši a převody z dalšších účtů Skupiny Klienta, kterré Klient v rám
mci své zvláštní informační povvinnosti Bance sdělí nebo
dou Hodnocením
m či kontrolou podmínek jako účty Skupiny Klienta zjištěny
y, a to pokud Banka nestanovví jinak svým ro
ozhodnutím,
bud
které uveřejní.
vě – znamená pokyn Banky Klientovi
K
k přijettí určitého opatřření, které pove
ede k odstraněnní nebo zmírněn
ní následků
Opatření k náprav
padů porušení.
Příp
POP (produktové o
obchodní podmínky) – znamen
nají zvláštní obcchodní podmínky
y vydané Banko
ou pro jednotlivéé druhy produkttů a služeb.
Přímé bankovnicttví – služby Přím
mého bankovnic
ctví jsou zejmén
na internetové, mobilní a telefonní bankovnictvví.
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Pop
platky – zname
enají poplatky, odměny a další plnění za služžby poskytovan
né Bankou, jejic
chž výše a způssob určení jsou
u stanoveny
v Sazebnících.
odstoupení od Smlouvy
S
ze stran
ny Banky podlee odstavce 17.2 VOP; jejich
Případy porušeníí – jsou skutečnosti, které jsou důvodem pro o
e rozšířit produkktové obchodní podmínky nebo
o Smluvní dokum
ment.
rozsah mohou dále
zebník – zname
ená dokument obsahující
o
stáva
ající výši Poplatkků, které Banka
a účtuje v souvis
slosti s poskytovváním Bankovních služeb.
Saz
Sku
upina Banky – znamená skup
pinu právnickýc
ch osob tvořeno
ou společností Equa bank a.s. a dále veškerrými právnickým
mi osobami,
které jsou touto sp
polečností přímo
o či nepřímo ovlá
ádány.
upina Klienta – znamená skkupinu tvořenou
u osobami, kterré jsou ovládán
ny Klientem, které Klienta ovlládají nebo jsou společně
Sku
s Klientem
K
ovládány třetí osobou
u a dále případným ručitelem
m, avalistou nebo osobou pos
skytující jiné zaajištění závazků
ů Klienta a
oso
obami, které jso
ou ovládány tímto ručitelem či osobou
o
poskytu
ující zajištění, ktteré tohoto ručittele či osobu pooskytující zajiště
ění ovládají
neb
bo jsou společn
ně s tímto ručite
elem či osobou
u poskytující za
ajištění ovládány třetí osobou, a to ve všech uvedených příípadech jak
přím
mo, tak zprostřředkovaně, a dá
ále osobami Kllientovi či jeho případným ruč
čitelům nebo os
sobám poskytujjícím zajištění blízkými ve
smy
yslu §116 Obča
anského zákoníku nebo jiného
o ustanovení, kkteré citované ustanovení
u
nahrrazuje, a osobaami, které která
ákoli z osob
Klie
entovi či jeho přřípadnému ručite
eli nebo osobě poskytující zajišštění blízkých ov
vládá.
Sm
mlouva – znamená smlouvu o poskytování určité
u
Bankovn í služby či plattební služby uz
zavřenou mezi Bankou a Klie
entem nebo
smlouvu, jíž se po
oskytuje zajištěn
ní pohledávek z Bankovních sllužeb uzavřenou mezi Bankou a poskytovatellem zajištění; odkazem
o
na
mlouvu se rozum
mí odkaz na obsah
o
smluvníh
ho vztahu, tedyy včetně ustanovení relevantn
ních obchodnícch podmínek (V
VOP, POP,
Sm
Pod
dmínky platebníího styku) a Sazzebníků.
Sm
mlouva uzavíran
ná na dálku – Smlouva
S
uzavíra
aná prostřednicctvím služeb Přímého bankovnictví.
Sm
mluvní dokume
ent – znamená ustanovení ob
bsahující úpravu
u závazkového vztahu ze Smlouvy, která see sjednávají spe
ecificky pro
kon
nkrétní Smlouvu
u (tj. nejsou souččástí VOP, POP
P ani Sazebníku
u).
Sou
uhlas – zname
ená dobrovolnýý souhlas Klientta se shromažď
ďováním a zprracováním jeho osobních údajjů v souladu se zákonem
č. 101/2000
1
Sb. o ochraně osobních údajů a o zm
měně některých
h zákonů udělen
ný Bance za úč
čelem poskytováání Bankovních služeb. Na
zák
kladě Souhlasu je Banka rovně
ěž oprávněna us
skutečňovat dottazy na příslušn
né úvěrové registry za účelem ověření bonity Klienta a je
takttéž oprávněna informovat Klien
nta o nabízenýc
ch Bankovních sslužbách prostře
ednictvím elektronických komunnikačních prostřředků.
TB – znamená tele
efonní bankovniictví.
et – znamená ja
akýkoli účet Klie
enta zřízený a vedený Bankou n
na základě Smllouvy.
Úče
Úro
okový lístek – zznamená sezna
am úrokových sa
azeb u produktů
ů nabízených Bankou.
Zák
kon o bankách – znamená zákkon č. 21/1992 Sb. o bankách v platném znění.
Zák
kon o finančním
m arbitrovi – zn
namená zákon č. 229/2002 Sb . o finančním arrbitrovi v platném
m znění.
Zás
stupce – znamená osobu, kte
erá je oprávněna jednat za Klie
enta s Bankou v rozsahu stan
noveném Kliente
tem na základě plné moci,
obe
ecným právním předpisem či rozhodnutím
r
přííslušného orgán
nu (zákonný zá
ástupce, opatrov
vník); za Zástuppce se nepovaž
žuje osoba,
která Bance pouze
e doručuje sděle
ení podepsané Klientem.
K
dost – znamen
ná dokument ob
bsahující údaje požadované Ba
ankou, který vz
znikl (a) vyplněním a odesláníím Klientem na Domovské
Žád
strá
ánce Banky, (b) jako výstup z telefonického hovoru Klienta
a s Bankou, případně s Pověřřenou společnoostí, v rámci kte
erého Klient
pos
skytne potřebné
é údaje, (c) zad
dáním potřebný
ých údajů, kterré Klient poskyttl Zástupci Ban
nky, (d) žádostíí zadanou pros
střednictvím
služ
žby Přímého ba
ankovnictví.

