Produktové podmínky pro Spořicí účet HIT (dále je „Podmínky“)

I.

Spořicí účet HIT

1. 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
(dále jen „Banka“) zřizuje a vede fyzickým osobám Spořicí účet HIT (dále jen „Účet“) pouze
v Kč.
2. O zřízení Účtu mohou požádat nově příchozí, tak stávající Klienti Banky.
3. Je-li Klient stávajícím Klientem Banky, může o Účet zažádat pouze na Obchodním místě. Jeli Klient nově příchozím Klientem, pak vyplní žádost o zřízení Účtu na Domovské stránce
Banky nebo na Obchodním místě.
4. Klient si může zřídit pouze jeden Účet dle těchto Podmínek.
5. Banka zřizuje Účet na základě Rámcové nebo smluvního dodatku výhradně k
nepodnikatelským účelům, není-li v Rámcové smlouvě uvedeno jinak, a to od doby
dohodnuté v Rámcové smlouvě.
6. Zřízení Účtu je možné pouze s běžným účtem vedeným v Kč, nestanoví-li Banka jinak.
7. Banka pro zřízení Účtu nestanovuje minimální výši zůstatku či vkladu.
8. S prostředky na Účtu nelze nakládat pomocí platební Karty.
9. Nakládat s peněžními prostředky na Účtu je oprávněn Klient 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.
10. Nakládáním s prostředky na Účtu se rozumí bezhotovostní tuzemské jednorázové platební
příkazy, s dnešním/budoucím datem splatnosti, standardní/prioritní.
11. Banka aplikuje na kreditní zůstatek na Účtu Pásmové úročení dle příslušného úrokového
pásma. Výše vkladu pro dané úrokové pásmo a odpovídající úroková sazba je uveřejněna
pro Účet v Úrokovém lístku.
12. Kreditní zůstatek na Účtu ve výši vkladu stanoveném pro první úrokové pásmo úročí Banka
úrokovou sazbou pro první úrokové pásmo, aktuálně platnou pro Účet podle těchto
Podmínek. Banka úročí kreditní zůstatek následně ještě bonusovou úrokovou sazbou
v případě, že Klient během daného kalendářního měsíce provede ze svého běžného účtu
vedeného u Banky alespoň tři zaúčtované bezhotovostní platby bezkontaktní Kartou u
Obchodníků (nejedná se o výběry Kartou z bankomatu) nebo splní podmínku měsíční
příchozí platby ve prospěch svého běžného účtu v Kč vedeného u Banky alespoň ve výši
minimálně 10 000 Kč.
13. Základní sazba ve výši 1 % p.a. a bonusová sazba ve výši 0,50 % p.a. je v prvním pásmu
garantována u všech spořicích účtů HIT (otevřených dle těchto Podmínek) do konce roku
2015.
14. Kreditní zůstatky na Účtu, které převyšují výši vkladu stanovenou pro první úrokové pásmo
úročí Banka úrokovou sazbou pro dané úrokové pásmo podle Úrokového lístku.
15. Úročení peněžních prostředků na Účtu začíná běžet dnem jejich připsání na Účet a končí
dnem předcházejícím odepsání peněžních prostředků z Účtu. V případě zrušení Účtu jsou
Úroky splatné v den jeho zrušení.
16. Úrok ze zůstatku na Účtu pro daná pásma se počítá denně a je připisován na Účet Klienta
k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce. Úrok podléhá zdanění v souladu
s právními předpisy platnými ke dni, kdy bude příslušný Úrok připsán.
17. Bonusová část úroku se počítá denně a je připisována na Účet klienta v měně Účtu
v průběhu následujícího kalendářního měsíce, pokud jsou splněny podmínky pro její výplatu

stanovené v bodě 10 Podmínek. Bonusový úrok podléhá zdanění v souladu s právními
předpisy platnými ke dni, kdy bude příslušný Úrok připsán.
18. Poplatky za platby provedené z/na Účet jsou účtovány podle platného Sazebníku poplatků.
19. Pokud není v těchto Podmínkách stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran
ustanoveními ve Všeobecných obchodních podmínkách Equa bank a.s. a ustanoveními
Produktových podmínek pro běžné účty, termínované vklady a debetní karty a Podmínkami
platebního styku.
20. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2015.

II.

Definice pojmů

Pro účely těchto Podmínek mají pojmy s velkými počátečními písmeny následující význam:
1. „Banka“ znamená Equa bank a.s.
2. „Účet“ znamená Spořicí účet HIT, tedy spořicí účet vedený v Kč, o jehož zřízení Klient
požádal a jehož zůstatek je při splnění podmínek úročen kromě základní úrokové sazby i
bonusovou úrokovou sazbou.
3. „Klient“ má význam definovaný ve VOP.
4. „Sazebník“ má význam definovaný ve VOP.
5. „Úrok“ znamená částku vypočtenou ze zůstatku na Spořicím účtu HIT, kterou Equa bank
v den splatnosti připíše na Spořicí účet HIT Klienta.
6. „Pásmové úročení“ znamená, že Equa bank uplatňuje různé úrokové sazby podle výše
vkladu na Účtu. Equa bank stanovuje pásma v Úrokovém lístku.
7.

„Úrokový lístek“ má význam definovaný ve VOP.

8. „IB“ znamená internetové bankovnictví Equa bank.

III.

Závěrečná ustanovení
Klient souhlasí s obsahem těchto Podmínek a zavazuje se je dodržovat v okamžiku, kdy žádá
o otevření Účtu.

