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OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH PODMÍNEK PLATEBNÍHO STYKU EQUA BANK A.S. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE
A PRÁVNICKÉ OSOBY A PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK A. S. PRO FYZICKÉ
OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY
Vážená klientko, vážený kliente,
dovolujeme si Vás s předstihem informovat o vydání nových Podmínek platebního styku Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele
a právnické osoby s platností od 22. 10. 2016 a Produktových podmínek pro držitele platebních karet Equa bank a. s. pro fyzické
osoby podnikatele a právnické osoby s platností od 1. 11. 2016.
Podmínky platebního styku Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby zahrnují úpravy technického
a formulačního charakteru spočívající:
-

doplnění čl. 1.3. „Každou změnu Podmínek oznámí Banka Klientovi nejpozději dva měsíce před dnem, kdy má tato změna nabýt
účinnosti, a to písemně nebo e-mailem a současně prostřednictvím služby Přímého bankovnictví. Klient je oprávněn nejpozději
jeden měsíc před dnem účinnosti změny Podmínek změnu odmítnout a Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce jednoho
měsíce ode dne doručení výpovědi Bance, není-li obecnými právními předpisy závaznými pro Banku stanovena výpovědní doba
kratší. Pokud Klient změnu neodmítne do dne stanoveného výše, platí, že se změnou souhlasí. Na tento důsledek Banka Klienta
v oznámení o změně Podmínek zvláště upozorní.“

-

Doplnění čl. 1.4. „Ke změnám Podmínek 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 Platebních služeb).“

-

Rozdělení, úpravě a přečíslování čl. 1.3. na čl. 1.5. „Pojmy nebo slovní spojení těchto Podmínek začínající velkými písmeny mají
význam definovaný v článku 8., případně význam specifikovaný v jednotlivých ustanoveních těchto Podmínek, popřípadě ve
Všeobecných obchodních podmínkách pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (dále jen „VOP“) či ostatních produktových
podmínkách, které Banka vydala či vydá k jednotlivým produktům, jsou-li ve vztahu k Podmínkám relevantní (dále jen „POP“).
Definice se použijí jednotně pro jednotné i množné číslo.“ a na čl. 1.6. „Tyto Podmínky jsou dostupné na Domovské stránce Banky
a podpisem Smlouvy Klient potvrzuje, že převzal jedno jejich vyhotovení.“

-

Přečíslování čl. 1.4. na čl. 1.7.

-

Přečíslování čl. 1.5. na čl. 1.8. a změna věty „Klient je oprávněn nakládat s peněžními prostředky na Platebním účtu v souladu
s příslušnou Smlouvou až do výše jeho Disponibilního zůstatku na Účtu.“

-

Přečíslování čl. 1.6. na čl. 1.9.

-

V čl. 2.1.3. se mění věta na „Banka zpřístupní Klientovi informaci o odmítnutí nebo neprovedení Platebního příkazu,
a to bezodkladně a prokazatelně prostřednictvím zprávy zobrazené ve službě Přímého bankovnictví.“

-

V čl. 2.1.4. se nově doplní do věty „Platební příkaz musí být Bance zadán výhradně některým ze způsobů sjednaných zvláště
pro tento případ a musí být určitý, srozumitelný, úplný, správný a musí splňovat ostatní podmínky stanovené obecnými právními
předpisy

-

a těmito Podmínkami, VOP, POP nebo Smlouvou. Banka není povinna ověřovat správnost, přesnost ani úplnost údajů, za jejichž
uvedení odpovídá Klient.“

-

V čl. 3.1.9. se mění věta „V případě cizích měn nebo převodů vyžadujících konverzi je Banka povinna odepsat peněžní prostředky
z účtu plátce nejpozději do konce Obchodního dne, kdy jsou prováděna vypořádání devizových obchodů v České republice
a v hlavním finančním centru pro měnu, v níž jsou platby realizovány nebo ze které / do které jsou konvertovány a ve
kterém nastal Okamžik přijetí Platebního příkazu.“

-

Do čl. 3.2.5 bylo doplněno „přesný název a adresu poskytovatele příjemce, BIC (swiftová adresa) nebo národní směrový kód
poskytovatele příjemce (kromě převodů v EUR směrovaných do členských států EU/EHP a SEPA plateb);“

-

Z čl. 3.2.5. bylo odstraněno „u převodů směrovaných do členských států EU/EHP a pro SEPA platby je povinné uvedení
poskytovatele příjemce ve formátu BIC;“ a „SEPA platby jsou provedeny vždy standardně“

-

Do čl. 3.2.6. bylo doplněno „reference SEPA platby“; „informace o původním plátci u SEPA platby“ a „informace o finálním
příjemci u SEPA platby“

-

Z čl. 3.2.7. bylo odstraněno „pokud Klient v pozici plátce výslovně neuvede jinak.“

-

Z čl. 3.2.11. bylo odstraněno „které nezahrnují směnu měn“

-

V čl. 3.2.11 se mění věta „U převodů do členských států EU/EHP je kromě převodů v měně EUR a SEPA plateb povinné
uvedení BIC kódu poskytovatele příjemce.“

-

V čl. 3.3.2. se mění věta „U příchozích zahraničních Platebních transakcí je Banka oprávněna odmítnout nebo vrátit platbu
poskytovateli plátce v případě neuvedení dostatečné identifikace plátce:“
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-

Z čl. 3.3.2. bylo odstraněno „a názvu a adresy plátce“

-

V čl. 3.3.4. se mění věta „ U transakcí mimo EHP nebo v měně, která není měnou členského státu EU/EHP, jsou lhůty připsání
ve prospěch účtu poskytovatele příjemce závislé na způsobu zpracování transakce zprostředkujícími poskytovateli platebních
služeb.“

-

V čl. 5.2. se mění věta „Banka je následně oprávněna požadovat od banky nebo spořitelního a úvěrního družstva na území České
republiky, které vedou účet neoprávněného příjemce, odepsání částky neoprávněné Platební transakce z účtu neoprávněného
příjemce a její vydání Bance za účelem nápravy nesprávně provedené Platební transakce v souladu se Zákonem o bankách
a Pravidly platebního systému CERTIS.

-

V čl. 5.3. se mění věta „Jestliže banka, resp. úvěrní a spořitelní družstvo, na území České republiky nezúčtovaly částku Platební
transakce v české měně nebo nepoužily bankovní spojení v souladu s příkazem svého klienta, a způsobily tím nesprávné provedení
Platební transakce, je Banka, v případě, že Klient je neoprávněným příjemcem, povinna na podnět takové banky, resp. úvěrního
a spořitelního družstva, odepsat z Účtu Klienta nesprávně zúčtovanou částku a vydat ji takové bance, resp. úvěrnímu a spořitelnímu
družstvu, k nápravě nesprávně provedené Platební transakce v souladu se Zákonem o bankách a Pravidly platebního systému
CERTIS.“

Dále proběhla změna v kapitole 8. Definice pojmů.
-

Europlatba - platba směrovaná do/z Evropského hospodářského prostoru, v měně EUR, s uvedením platného čísla účtu příjemce
/ plátce ve formátu IBAN a s typem poplatku SHA. U platby nejsou žádné specifické požadavky na zpracování.

-

SEPA platba – platba směrovaná do/z Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska, San Marina a Monaka, v měně EUR
s uvedením platného čísla účtu příjemce / plátce ve formátu IBAN a s typem poplatku SHA. U platby nejsou žádné specifické
požadavky na zpracování. Seznam zemí přijímajících SEPA platby naleznete na http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.
cfm/knowledge-bank/epc-documents/epc-list-of-sepa-scheme-countries/epc409-09-epc-list-of-sepa-scheme-countries-v2-4april-2016/

V příloze č. 1 byla doplněna země Švýcarsko s kódem měny CHF.
Podmínky pro držitele platebních karet Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby zahrnují úpravy
technického a formulačního charakteru spočívající:
-

V čl. 2.2.1 se mění věta na „Banka zasílá Kartu obyčejnou poštovní zásilkou na aktuální kontaktní adresu v České republice
uvedenou v Žádosti nebo jinak sdělenou Klientem či Držitelem Karty Bance. Karta nemůže být zaslána na adresu v zahraničí,
adresu obchodního místa Banky, ani na P.O.Box.“

-

V čl. 2.2.3. se mění věta na „Aktivací Karty vzniká Klientovi či Držiteli Karty právo užívat Kartu po dobu platnosti vyznačenou
na Kartě, pokud není Karta předčasně trvale zablokována nebo zrušena.“

-

Doplnění čl. 2.3.7. o „ Klient či Držitel Karty je v těchto případech zpravidla vyzván k uvedení čísla Karty, její platnosti, bezpečnostního
CVC/CVV kódu, který se nachází na zadní straně Karty (v ojedinělých případech není CVC/CVV kód vyžadován) a v některých
případech je vyžadováno i uvedení jména na Kartě.“

-

V čl. 2.3.13. se mění věta na „Banka vydává Klientovi automaticky obnovenou Kartu v kalendářním měsíci předcházejícím měsíc,
v němž končí platnost původní Karty.“

-

V čl. 2.3.14. se mění věta na „K automatickému vydání obnovené Karty (stejného druhu) nedochází, pokud o to Klient písemně
zažádá nejpozději dva kalendářní měsíce předcházejícího měsíci, v němž končí platnost Karty.“

-

V čl. 2.3.16. se mění věta na „Po aktivaci obnovené Karty se automaticky trvale zablokuje původní Karta, i když neuplynula doba
platnosti původní Karty.“

-

Doplnění čl. 2.4.7. o „(4) nedošlo ke vzniku nepovoleného debetního zůstatku ve smyslu těchto PP oproti aktuálnímu zůstatku
(v případě offline transakcí oproti poslednímu nahlášenému zůstatku autorizačnímu centru),“

Dovolujeme si Vás informovat o Vašem právu písemně odmítnout návrh uvedených změn či doplnění. V opačném případě platí, že
navrhované změny přijímáte. Pokud navrhovanou změnu či doplnění písemně odmítnete, máte právo písemně vypovědět Smlouvu,
a to bezplatně a s okamžitou účinností, a to nejpozději do data nabytí účinnosti Podmínek. Nové znění Podmínek máte k dispozici na
www.equabank.cz/firemni/dulezite-dokumenty/ nebo na pobočkách Equa bank.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte klientské centrum na telefonním čísle 222 010 222.
Děkujeme, že využíváte naše produkty a služby a těšíme se na další spolupráci.
Vaše Equa bank

Equa bank a.s. se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 1830, IČ: 471 16 102
SWIFT: EQBKCZPP		
www.equabank.cz

Equa bank a.s.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8

T+420 222 010 222
F +420 222 010 333
info@equabank.cz

