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Produktové obchodní podmínky pro spořicí účty a termínované vklady Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické
osoby
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.1.

Produktové obchodní podmínky pro spořicí účty a termínované vklady Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické
osoby (dále jen „POP“) upravují pravidla pro poskytování spořicích účtů a termínovaných vkladů v souladu se Smlouvou,
Sazebníkem, Podmínkami platebního styku, Produktovými obchodními podmínkami pro běžné Účty a Přímé bankovnictví
Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby a VOP, jichž jsou nedílnou součástí, a v návaznosti na tyto
dokumenty.

1.1.2.

Pojmy nebo slovní spojení těchto POP začínající velkými písmeny mají význam definovaný v části 3, případně význam
specifikovaný v jednotlivých ustanoveních těchto POP, ve VOP, 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.

2.

SPOŘICÍ ÚČET

2.1.

OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZŘÍZENÍ A VEDENÍ SPOŘICÍHO ÚČTU

2.1.1.

O zřízení spořicího účtu mohou požádat jak nově příchozí, tak stávající Klienti Banky.

2.1.2.

Klient si může zřídit pouze jeden spořicí účet daného typu v dané měně uvedené v Úrokovém lístku Banky.

2.1.3.

Je-li Klient stávajícím Klientem Banky, může o spořicí účet zažádat prostřednictvím služby Přímého bankovnictví nebo
na Obchodním místě. Je-li Klient nově příchozím Klientem, pak žádost o zřízení spořicího účtu vyplní buď prostřednictvím
Domovské stránky Banky nebo na Obchodním místě.

2.1.4.

Banka zřizuje spořicí účet na základě Smlouvy , není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, a to od doby a v měně dohodnuté ve Smlouvě.

2.1.5.

Banka je oprávněna při zřizování spořicího účtu stanovit minimální výši zůstatku či vkladu. O takové skutečnosti, je-li požadována,
informuje Banka Klienta v Úrokovém lístku.

2.1.6.

Podmínkou vedení spořicího účtu je vedení běžného Účtu Klienta u Banky, přičemž platí, že k jednomu běžnému Účtu může být
veden pouze jeden spořicí účet ve stejné měně, jako je běžný Účet.

2.1.7.

S prostředky na spořicím účtu nelze nakládat pomocí Karty.

2.1.8.

Nakládat s peněžními prostředky na spořicím účtu je oprávněn Klient, a to do výše Disponibilního zůstatku. V případě
nepovoleného přečerpání Disponibilního zůstatku na Účtu je Klient povinen výši tohoto nepovoleného přečerpání neprodleně
uhradit včetně úroků, jejichž výše je stanovena v Úrokovém lístku.

2.1.9.

Nakládání s prostředky na Účtu se rozumí: zadání jednorázové bezhotovostní tuzemské Platby s dnešním/budoucím datem
splatnosti ve prospěch běžného Účtu vedeného Bankou ve stejné měně, jako je spořicí účet.

2.1.10. V závislosti na typu spořicího účtu aplikuje Banka na kreditní zůstatek na spořicím účtu buď 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.
2.1.11. Kreditní zůstatek na spořicím účtu ve výši vkladu stanovené pro dané úrokové pásmo úročí Banka úrokovou sazbou pro dané
úrokové pásmo aktuálně platnou pro daný typ spořicího účtu.
2.1.12. Kreditní zůstatek na spořicím účtu, který překračuje výši vkladu stanovenou pro určité úrokové pásmo, úročí Banka podle
Úrokového lístku sazbou platnou pro dané pásmo.
2.1.13. V případě změny úrokové sazby Banka Klienta informuje uveřejněním informace v Úrokovém lístku, nejpozději v Obchodní den
před účinností takové změny.
2.1.14. Úročení peněžních prostředků na spořicím účtu začíná běžet dnem jejich připsání na spořicí účet a končí dnem předcházejícím
odepsání peněžních prostředků z účtu. V případě zrušení spořicího účtu jsou Úroky splatné v den jeho zrušení.
2.1.15. Úrok ze zůstatku na spořicím účtu se počítá denně a je připisován na spořicí účet Klienta v měně spořicího účtu k poslednímu
dni daného kalendářního měsíce. Úrok podléhá zdanění v souladu s právními předpisy platnými ke dni, kdy bude příslušný Úrok
připsán.
2.1.16. Banka je oprávněna zaúčtovat Poplatek na vrub spořicího účtu za zaúčtování příchozí platby na spořicí účet z jiné banky dle
Sazebníku.
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3.

TERMÍNOVANÝ VKLAD

3.1.

ÚČET TERMÍNOVANÉHO VKLADU

3.1.1.

Banka zřídí účet termínovaného vkladu (dále jen “Termínovaný vklad”) na základě Smlouvy, pokud Klient nejpozději současně
se Smlouvou o Termínovaném vkladu uzavře s Bankou Smlouvu o vedení běžného účtu vedeném ve stejné měně, v jaké má
být veden účet Termínovaného vkladu.

3.1.2.

Složením peněžních prostředků na účet Termínovaného vkladu (dále jen „Den počátku vkladu“) přenechává Klient Bance tyto
peněžní prostředky na sjednanou dobu, přičemž není oprávněn s těmito prostředky nakládat před jejím uplynutím, s výjimkou
předčasného ukončení takového Termínovaného vkladu, které podléhá Poplatku podle Sazebníku.

3.1.3.

Termínovaný vklad lze zřídit pouze na doby trvání uveřejněné Bankou v Úrokovém lístku. Termínovaný vklad se zřizuje (i)
na dobu určitou odpovídající délce jednorázového Termínovaného vkladu, nebo (ii) na dobu neurčitou, pokud se bude jednat
o Revolvingový Termínovaný vklad.

3.1.4.

Minimální částka pro zřízení Termínovaného vkladu a minimální zůstatek pro zachování Termínovaného vkladu odpovídá
minimální hranici nejnižšího pásma uveřejněného v Úrokovém lístku ke dni zřízení Termínovaného vkladu.

3.1.5.

Ve vztahu k Termínovanému vkladu poskytuje Banka omezený rozsah Platebních služeb, především nejsou přípustné jiné
Platební transakce, než je bezhotovostní složení peněžních prostředků na Termínovaný vklad a Platební transakce uvedené
v těchto POP.

3.1.6.

Nakládáním s účtem Termínovaného vkladu se rozumí bezhotovostní Platební příkazy v rámci Účtů Klienta, resp. převod
z běžného Účtu na účet Termínovaného vkladu v téže měně při zřízení a naopak.

3.1.7.

Klient může s Revolvingovým Termínovaným vkladem nakládat vždy ke Dni obnovy vkladu s tím, že může Revolvingový
Termínovaný vklad ukončit i předčasně, toto předčasné ukončení Revolvingového Termínovaného vkladu podléhá Poplatku dle
Sazebníku.

3.1.8.

S prostředky na účtu Termínovaného vkladu nelze nakládat pomocí Karty.

3.2.

ÚROČENÍ TERMÍNOVANÉHO VKLADU

3.2.1.

Banka úročí Termínovaný vklad úrokovou sazbou ve výši uveřejněné v Úrokovém lístku platné ke Dni počátku vkladu. V případě
Revolvingového Termínovaného vkladu je následně Termínovaný vklad úročen úrokem ve výši odpovídající úrokové sazbě
uveřejněné v Úrokovém lístku ke každému Dni obnovy vkladu.

3.2.2.

Úroky přirůstají denně a počítají se na základě skutečného počtu dní a roku o 365 dnech v měně Termínovaného vkladu.
Úrokové období u Termínovaných vkladů s dobou trvání do jednoho roku včetně začíná Dnem počátku vkladu a jeho délka se
rovná době trvání Termínovaného vkladu. Úrokové období u vkladů s dobou trvání nad jeden rok začíná Dnem počátku vkladu
a jeho délka se rovná jednomu roku.

3.2.3.

V případě Termínovaných vkladů s dobou trvání do jednoho roku včetně připisuje Banka úroky snížené o případnou daň ke konci
úrokového období na účet Termínovaného vkladu, přičemž připsané úroky jsou splatné spolu s Termínovaným vkladem. Jde-li
o Termínovaný vklad s dobou trvání nad jeden rok, připisuje Banka úroky snížené o případnou daň na účet Termínovaného
vkladu v ročním intervalu, přičemž dochází k navýšení Termínovaného vkladu o tuto částku (tzv. kapitalizace); Klient je oprávněn
ve Smlouvě o Termínovaném vkladu sjednat, že úroky budou připsány ve prospěch běžného Účtu uvedeného ve Smlouvě
(v takovém případě ke kapitalizaci na Termínovaném vkladu nedochází). Pokud takový postup nebude možný, budou úroky
připsány k jistině Termínovaného vkladu.

3.2.4.

Revolvingový Termínovaný vklad bude navýšen ke Dni obnovy vkladu o úroky připsané Bankou ke konci úrokového období
snížené o případnou daň ve prospěch účtu Termínovaného vkladu podle předchozího odstavce, nestanoví-li Klient jinak.
U Revolvingových Termínovaných vkladů může Klient namísto toho ve Smlouvě o termínovaném vkladu sjednat, že úroky budou
připsány ve prospěch běžného Účtu uvedeného ve Smlouvě i v případě, že jde o Revolvingový Termínovaný vklad s dobou
trvání kratší než jeden rok. Pokud takový postup nebude možný, budou úroky připsány k jistině Termínovaného vkladu.

3.2.5.

Banka provádí srážku příslušné daně z úroku v souladu platnými právními předpisy.

3.3.

SPLATNOST TERMÍNOVANÉHO VKLADU

3.3.1.

Termínovaný vklad je splatný ke dni jeho splatnosti, kterým je u jednorázových vkladů poslední den doby trvání Termínovaného
vkladu a u Revolvingových Termínových vkladů den splatnosti stanovený podle příslušného odstavce těchto POP. Dnem
splatnosti je i den, který není Obchodním dnem. Připadne-li splatnost Termínovaného vkladu na den, který není Obchodním
dnem, jsou prostředky Klientovi k dispozici následující Obchodní den.

3.3.2.

Klient je oprávněn v průběhu trvání Termínovaného vkladu požádat o jeho předčasné splacení; předčasná splatnost
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Termínovaného vkladu nastane nejpozději k prvnímu Obchodnímu dni následujícímu po dni doručení takové žádosti Bance.
V případě předčasného ukončení Termínovaného vkladu Banka vypočte úrokový výnos z Termínovaného vkladu ke dni
předčasného výběru. Poplatek za předčasný výběr se hradí zatížením účtu Termínovaného vkladu Klienta ke dni předčasného
výběru.
3.3.3.

Doručí-li Klient Bance nejméně jeden Obchodní den přede Dnem obnovy vkladu žádost o jeho splacení, Revolvingový
Termínovaný vklad se již automaticky neobnovuje a je splatný k poslednímu dni svého trvání (tj. k poslednímu sjednanému Dni
obnovy vkladu).

3.3.4.

Po dni splatnosti Termínovaného vkladu Banka již peněžní prostředky na účtu Termínovaného vkladu neúročí, přičemž zůstatek
z účtu Termínovaného vkladu bude v souladu s požadavkem Klienta převeden na běžný Účet Klienta vedený ve stejné měně u
Banky.

4.

DEFINICE POJMŮ

Pro účely těchto Podmínek mají pojmy s velkými počátečními písmeny následující význam:
Banka – znamená Equa bank a.s., společnost se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČ 47116102, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1830.
Den obnovy vkladu – den, kdy dochází k obnově Revolvingového Termínovaného vkladu podle Smlouvy o termínovaném vkladu.
Disponibilní zůstatek – má význam definovaný v Podmínkách platebního styku Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické
osoby.
Karta – znamená debetní platební kartu vydanou k Účtu; podmínky vydání a nakládání s Kartou upravují samostatné produktové obchodní
podmínky vydané Bankou.
Klient – má význam definovaný ve VOP.
Pásmové úročení – znamená, že Banka uplatňuje různé úrokové sazby podle výše vkladu na Účtu.
Obchodní místo – má význam definovaný ve VOP.
Platební transakce – znamená pohyb peněžních prostředků na Platebním účtu spojený s platebním stykem – převod peněžních
prostředků.
Platební služby – znamenají poskytování služeb v rámci platebního styku; jejich pravidla jsou popsána v Podmínkách platebního styku.
Podmínky platebního styku – znamená Podmínky platebního styku Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby.
Poplatek – má význam definovaný ve VOP.
Přímé bankovnictví – má význam definovaný ve VOP.
Revolvingový Termínovaný vklad – má význam uvedený v článku 3.1.3. těchto POP
Sazebník – má význam definovaný ve VOP.
Smlouva - má význam definovaný ve VOP.
Termínovaný vklad – má význam uvedený v článku 3.1.1. těchto POP
Účet – má význam definovaný ve VOP.
Úrok – znamená částku vypočtenou z vkladu na spořicím účtu, Termínovaném vkladu nebo revolvingovém Termínovaném vkladu, kterou
Banka v den splatnosti připíše na spořicí účet Klienta.
Úrokový lístek – má význam definovaný ve VOP.
5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Klient souhlasí s obsahem těchto POP a zavazuje se je dodržovat v okamžiku, kdy žádá o zřízení spořicího účtu, Termínovaného
a Revolvingového Termínovaného vkladu.
Tyto POP nabývají účinností dnem 1. července 2013.
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