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PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOŘICÍ ÚČTY S VÝPOVĚDNÍ LHŮTOU EQUA BANK A.S. PRO FYZICKÉ OSOBY
PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Produktové obchodní podmínky pro spořicí účty s výpovědní lhůtou Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické
osoby (dále jen „PP“) upravují pravidla pro poskytování spořicích účtů s výpovědní dobou 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, Produktové obchodní podmínky pro spořicí účty a termínované vklady Equa bank
a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby a VOP, jichž jsou nedílnou součástí, a v návaznosti na tyto dokumenty.

1.2.

Každou změnu PP oznámí Banka Klientovi nejpozději dva měsíce před dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to písemně,
emailem nebo prostřednictvím služby Přímého bankovnictví. Klient je oprávněn do dne účinnosti změny PP změnu odmítnout
a Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce [1] měsíce ode dne doručení výpovědi Bance, není-li obecnými právními
předpisy závaznými pro Banku stanovena výpovědní doba kratší. Pokud Klient změnu neodmítne do dne její účinnosti, platí, že
se změnou souhlasí. Na tento důsledek Banka Klienta v oznámení o změně PP zvláště upozorní.

1.3.

Ke změnám PP Banka přistoupí vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu (např. legislativní či regulatorní
změny, které mají vliv na fungování Banky či součinnost Klienta nebo zefektivnění procesů souvisejících s poskytováním
Bankovních produktů.

1.4.

Pojmy nebo slovní spojení těchto PP začínající velkými písmeny mají význam definovaný v části 3, případně význam
specifikovaný v jednotlivých ustanoveních těchto PP, 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 S VÝPOVĚDNÍ LHŮTOU

2.1.

Klient si může zřídit neomezený počet spořicích Účtů s výpovědní lhůtou (dále jen „SUVL“) v českých korunách (CZK).

2.2.

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

2.3.

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

2.4.

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

2.5.

Banka může zřízení SUVL podmínit zřízením běžného Účtu ve stejné měně. V případě, že Banka podmíní zřízení SUVL běžným
Účtem, nemůže po zrušení takového Účtu existovat SUVL samostatně.

2.6.

S prostředky na SUVL nelze nakládat pomocí Karty.

2.7.

Nakládat s peněžními prostředky na SUVL je oprávněn Klient, Zástupce, případně Disponent stanovený Klientem a to do výše
Disponibilního zůstatku. V případě nepovoleného přečerpání Disponibilního zůstatku na SUVL je Klient povinen výši tohoto
nepovoleného přečerpání neprodleně uhradit včetně Úroků, jejichž výše je stanovena v Úrokovém lístku.

2.8.

Banka uvolní peněžní prostředky ze SUVL na základě žádosti podané Klientem prostřednictvím služby Přímého bankovnictví.
Klient může podat souběžně maximálně dvě žádosti o uvolnění peněžních prostředků ze SUVL.

2.9.

Žádost o uvolnění prostředků ze SUVL a její zrušení před nabytím její účinnosti jsou oprávněny podat osoby dle ustanovení
čl. 5 VOP, týkající se jednání Klienta, zastupování a podepisování.

2.10.

Výše částky uvedené v žádosti o uvolnění prostředků nesmí překročit Disponibilní zůstatek SUVL.

2.11.

Doba pro uvolnění peněžních prostředků ze SUVL na základě žádosti činí 33 dnů. Připadne-li poslední den této doby na den, který
není Obchodním dnem, uvolní Banka peněžní prostředky ze SUVL v nejbližší následující Obchodní den.

2.12.

Klient může rovněž vypovědět Smlouvu o SUVL. Výpovědní doba Smlouvy činí rovněž 33 dnů. Peněžní prostředky ze SUVL lze
převést pouze v měně CZK, a to bezhotovostně na účet vedený na území ČR. Připadne-li poslední den výpovědní doby na den,
který není Obchodním dnem, uvolní Banka peněžní prostředky ze SUVL v nejbližší následující Obchodní den.

2.13.

V případě, že poslední den doby k uvolnění prostředků nebo poslední den výpovědní doby nebude na Účtu dostatek disponibilních
finančních prostředků, nebude převod finančních prostředků proveden - ani částečně.

2.14.

Podanou výpověď Smlouvy lze zrušit bez sankce před nabytím její účinnosti.

2.15.

O ukončení Smlouvy o SUVL může požádat Klient nebo Zástupce. Účet bude zrušený po uplynutí výpovědní doby. V rámci zrušení
SUVL bude převeden celý zůstatek SUVL, po připsání úroků a zaúčtování poplatků, na účet uvedený ve výpovědi.
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2.16.

O uvolnění finančních prostředků ze SUVL lze žádat bez výpovědní doby. V tomto případě Banka uplatní poplatek ve výši 2 %
z uvolňované částky. Převedená částka bude o tento poplatek ponížena.

2.17.

V závislosti na typu Účtu aplikuje Banka na kreditní zůstatek na SUVL 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.

2.18.

Kreditní zůstatek na SUVL ve výši vkladu stanovené pro dané úrokové pásmo úročí Banka aktuálně platnou úrokovou sazbou pro
dané úrokové pásmo.

2.19.

Kreditní zůstatek na SUVL, který překračuje výši vkladu stanovenou pro určité úrokové pásmo, úročí Banka podle Úrokového lístku
sazbou aktuálně platnou pro dané pásmo.

2.20.

V případě změny úrokové sazby Banka Klienta informuje uveřejněním informace v Úrokovém lístku, nejpozději jeden Obchodní
den před účinností takové změny.

2.21.

Peněžní prostředky na SUVL se úročí ode dne jejich připsání na SUVL a končí dnem předcházejícím odepsání peněžních
prostředků ze SUVL. V případě zrušení SUVL jsou Úroky splatné v den jeho zrušení.

2.22.

Banka je oprávněna zaúčtovat Poplatek na vrub SUVL za zaúčtování příchozí europlatby/SEPA nebo zahraniční platby. Výše
poplatku je uvedena v Sazebníku – spořicí Účet – Zahraniční platební styk.

3.

DEFINICE POJMŮ

Pro účely těchto PP 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.
Disponent – má význam definovaný ve VOP.
Disponibilní zůstatek – má význam definovaný v Podmínkách platebního styku Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby.
Domovská stránka Banky – má význam definovaný ve VOP.
Karta – znamená debetní platební kartu vydanou k Účtu; podmínky vydání a nakládání s Kartou upravují samostatné produktové
podmínky vydané Bankou.
Klient – má význam definovaný ve VOP.
Obchodní den – má význam definovaný ve VOP.
Obchodní místo – má význam definovaný ve VOP.
Pásmové úročení – znamená, že Banka uplatňuje různé úrokové sazby podle výše vkladu na Účtu.
Platební příkaz – má význam definovaný v Podmínkách platebního styku
Platební transakce – znamená pohyb peněžních prostředků na Platebním účtu spojený s platebním stykem – převod peněžních prostředků.
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.
Sazebník – má význam definovaný ve VOP.
Smlouva – má význam definovaný ve VOP.
Účet – má význam definovaný ve VOP.
Úrok – znamená částku vypočtenou z vkladu na SUVL, kterou Banka v den splatnosti připíše na SUVL Klienta.
Úrokový lístek – má význam definovaný ve VOP.
VOP – znamená Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby
Zástupce – má význam definovaný ve VOP.
4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Klient souhlasí s obsahem těchto PP a zavazuje se je dodržovat počínaje okamžikem podání žádosti o zřízení SUVL. Tyto PP nabývají
účinností dnem 12. prosince 2015.
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