Zvláštní podmínky pro Účet úschovy
Účet úschovy

1.

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.

2.

Účet úschovy je poplatkován dle platného Sazebníku. Úroková sazba je stanovena jako vyhlašovaná
v Úrokovém lístku.

3.

Banka je oprávněna odstoupit od Smlouvy a zrušit Účet úschovy, dojde-li k zániku oprávnění k výkonu
advokacie/notářské činnosti, na jehož základě byla Smlouva uzavřena, a v případě, že Majitel účtu použije
Účet úschovy k úschově peněžních prostředků, které mu byly svěřeny v rámci dědického řízení jako
soudnímu komisaři nebo použije Účet úschovy k jinému účelu, než je sjednán touto Smlouvou.

4.

Oprávnění nakládat s peněžními prostředky na tomto účtu mají pouze Majitel účtu – advokát/notář též jeho
zástupce příp. společník advokáta (jde o nástupce advokáta podle §27 zák. o advokacii) nebo náhradník
notáře.

5.

Účty úschovy se řídí platnými právními předpisy, VOP, POP, Úrokovým lístkem a Sazebníkem Banky.
Majitel účtu prohlašuje, že se v VOP, POP, Úrokovým lístkem a Sazebníkem Banky s dostatečným
předstihem před uzavřením Účtu úschovy seznámil a vyslovuje svůj souhlas s tím, že VOP a POP budou
vázány i všechny osoby, které k nakládání s Účtem úschovy zmocní.

6.

Na jednom Účtu úschovy mohou být složeny finanční prostředky pouze pro jednoho složitele

7.

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

Jiná ustanovení
a)

Banka bere na vědomí, že peněžní prostředky uložené na tomto Účtu úschovy nejsou majetkem
advokáta/notáře;

b)

Banka nebude proti takto uloženým peněžním prostředkům uplatňovat právo započtení pohledávek, které jí
vůči advokátovi/notáři vzniklo nebo vznikne, ani jiné právo, které by bylo v rozporu se skutečností, že
peněžní prostředky byly advokátovi/notáři svěřeny do úschovy.

c)

Advokát/notář prohlašuje, že si je vědom svých povinnosti vyplývajících ze zák. č. 21/1992 Sb., o bankách
a ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, oba v platném
znění, zejména povinnosti identifikace vlastníka složených prostředků a zavazuje se tyto povinnosti řádně
plnit a příslušné identifikační údaje i jejich změny Bance sdělovat. Dále potvrzuje, že si je vědom toho, že
porušení těchto povinností je důvodem pro výpověď této Smlouvy ze strany Banky.

