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PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO CHRÁNĚNÝ ÚČET
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Produktové podmínky pro Chráněný účet (dále jen „PP“) upravují pravidla pro poskytování konkrétních Bankovních a Platebních
služeb v souladu s Rámcovou smlouvou pro poskytování Bankovních a Platebních služeb (dále jen „Rámcová smlouva“) a/nebo
Sazebníkem, Podmínkami platebního styku a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“), jichž jsou PP nedílnou
součástí, a v návaznosti na tyto dokumenty.

1.2.

Každou změnu PP oznámí Banka Klientovi nejpozději dva měsíce přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to písemně
nebo e-mailem a prostřednictvím služby Přímého bankovnictví. Klient je oprávněn nejpozději přede dnem, kdy má tato změna
nabýt účinnosti, změnu PP odmítnout a příslušnou Smlouvu písemně vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi
Bance. Pokud Klient změnu písemně odmítne, ale výpověď nepodá, bude Banka považovat takové odmítnutí za návrh dohody
o ukončení Smlouvy ke dni předcházejícímu účinnosti změn, přičemž v takovém případě Banka k tomuto dni ukončí veškeré
služby, kterých se navrhovaná změna týká. Pokud Klient změnu neodmítne do dne nabytí účinnosti změny PP, 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 služeb).

1.4.

Pojmy nebo slovní spojení těchto PP začínající velkými písmeny mají význam definovaný v článku 3 těchto PP, případně
význam specifikovaný v jednotlivých ustanoveních těchto PP, popřípadě ve VOP či Podmínkách platebního styku. Definice se
použije jednotně pro jednotné i množné číslo.

1.5.

Chráněný účet je typem běžného Účtu v CZK, který se řídí úpravou dle ust. § 304c a násl. OSŘ a vztahují se na něj podmínky
stanovené v Sazebníku a Úrokovém lístku pro běžné účty v CZK.

2.

CHRÁNĚNÝ ÚČET

2.1.

OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO ÚČTU

2.1.1.

Banka zřizuje Chráněný účet pro fyzické osoby a FOP na základě Smlouvy, v měně dohodnuté ve Smlouvě a výhradně
k nepodnikatelským účelům, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Smlouvu uzavírá Banka na základě Žádosti Klienta, poté co
Bance soud doručil usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného, který je fyzickou osobou
a poté, co mu bylo doručeno oznámení podle § 304d odst. 3 OSŘ. Banka zřídí Chráněný účet do 5 pracovních dnů od podání
Žádosti. Banka nemusí uzavřít Smlouvu, jestliže by uzavřením Smlouvy porušila ustanovení zákona upravujícího opatření proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo jiného právního předpisu.

2.1.2.

Ohledně pohledávky Klienta z Chráněného účtu nelze nařídit výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního
ústavu.

2.1.3.

Banka nezřizuje anonymní Chráněné účty.

2.1.4.

Banka zřizuje a vede Chráněné účty v českých korunách (CZK)

2.1.5.

Banka přidělí každému Chráněnému účtu Jedinečný identifikátor, který bude s Klientem používat při vzájemné komunikaci
ohledně příslušného Chráněného Účtu. Banka je oprávněna, pokud tak stanoví právní předpis nebo ze závažných provozních
důvodů, Jedinečný identifikátor jednostranně změnit, nelze-li v takovém případě postupovat jinak. O takovém kroku Banka
Klienta v dostatečném předstihu písemně informuje.

2.1.6.

Klientovi mohou být k Chráněnému Účtu poskytovány doplňkové služby – zejména různé druhy pojištění – jejichž poskytování je
spojeno s tímto Chráněným účtem. Banka je oprávněna poskytování těchto služeb k Chráněnému účtu kdykoliv zrušit či změnit
uveřejněním a oznámením zaslaným Klientovi. Klient tímto dává Bance souhlas, aby poskytovala osobám zajišťujícím doplňkové
služby nezbytné informace o Klientovi, pokud si je tyto osoby v souvislosti s poskytnutím doplňkové služby v nezbytném rozsahu
vyžádají.

2.1.7.

Banka zřídí Chráněný účet pro FOP za předpokladu, že FOP nejprve uzavře s Bankou Rámcovou smlouvu a Banka pro FOP,
jakožto Klienta, zřídí běžný Účet.

2.2.

NAKLÁDÁNÍ S ÚČTEM A PROSTŘEDKY NA ÚČTU

2.2.1.

Nakládat s Chráněným účtem je oprávněn pouze Klient; Nakládáním s Chráněným účtem se rozumí zřízení a zrušení
Chráněného účtu nebo blokace Karty k Chráněnému účtu.

2.2.2.

Nakládat s peněžními prostředky na Chráněném účtu je oprávněn Klient, případně Zástupce či Držitel Karty odlišný od Klienta,
a to do výše Disponibilního zůstatku. V případě nepovoleného přečerpání Disponibilního zůstatku na Chráněném účtu je Klient
povinen výši tohoto nepovoleného přečerpání neprodleně uhradit včetně úroků, jejichž výše je stanovena v Úrokovém lístku.
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2.2.3.

Nakládáním s prostředky na Chráněném účtu se rozumí:
Účet – bezhotovostní Platební příkazy tuzemské/zahraniční, jednorázové/trvalé příkazy, s dnešním/budoucím datem splatnosti,
standardní/prioritní, Inkaso/SIPO, zadané prostřednictvím Přímého bankovnictví; dále pak i hotovostní Platební transakce
zadané prostřednictvím Karty;

2.2.4.

Klient je oprávněn nakládat s peněžními prostředky na Chráněném účtu prostřednictvím služby Přímého bankovnictví,
prostřednictvím Klientského centra, je-li takové nakládání Klientem sjednáno, a/nebo prostřednictvím Internetového bankovnictví
na Obchodním místě Banky, případně prostřednictvím Karty.

2.2.5.

Banka je oprávněna nakládat s peněžními prostředky na Chráněném účtu Klienta, resp. odepsat peněžní prostředky bez
souhlasu Klienta, stanoví-li tak obecně právní předpis.

2.2.6.

Banka převede na Chráněný účet peněžní prostředky, které byly po zřízení Chráněného účtu připsány na účet, na který je veden
výkon rozhodnutí proti Klientovi, z účtu dlužníka Klienta, plátce mzdy, plátce jiného příjmu nebo dlužníka dítěte podle § 317 odst.
1 OSŘ uvedeného v oznámení podle § 304d odst. 3 OSŘ (dále jen „Chráněný příjem“) do 15:00 hod, a to do konce pracovního
dne, v němž byly připsány na účet Klienta, na který je veden výkon rozhodnutí proti Klientovi. V případě, že Chráněný příjem
bude připsán na účet Klienta, na který je veden výkon rozhodnutí proti Klientovi po 15:00 hod., Banka převede tento Chráněný
příjem do konce následujícího pracovního dne. Banka rovněž převede na Chráněný účet následující pracovní den po jeho
zřízení nevyplacené peněžní prostředky podle ust. § 304b odst. 1 OSŘ.

2.2.7.

Banka připíše na Chráněný účet pouze peněžní prostředky převedené podle § 304c odst. 3 OSŘ, peněžní prostředky podle
§ 304b odst. 2 věty poslední OSŘ a peněžní prostředky, na něž Klientovi vznikne vůči Bance nárok v souvislosti s Chráněným
účtem.

2.3.

ÚROČENÍ

2.3.1.

Banka oznamuje aktuální úrokové sazby v Úrokovém lístku. Banka je oprávněna změnit výši úrokové sazby i do nulové nebo
záporné výše. Banka a Klient se dohodli, že v případě, kdy Banka mění výši úrokové sazby v návaznosti na referenční úrokovou
sazbu, oznámí takovouto změnu formou zveřejnění v Úrokovém lístku na domovské stránce Banky, e-mailem, prostřednictvím
služby Přímého bankovnictví nebo jiným vhodným způsobem. Změna úrokové sazby, která je pro Klienta příznivější, může
být uplatněna i bez oznámení. Referenční úrokovou sazbou je pro Chráněné účty vedené v českých korunách dvoutýdenní
REPO sazba vyhlašovaná Českou národní bankou a zveřejňovaná na www.cnb.cz, a pro Chráněné účty vedené v eurech
„deposit facitlity rate“ vyhlašovaná Evropskou centrální bankou a zveřejňovaná na www.ecb.europa.eu. V případě, kdy není
změna úrokové sazby založena na změně referenční úrokové sazby, oznámí Banka Klientovi návrh změny Úrokového lístku
nejpozději dva měsíce přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to písemně nebo e-mailem a prostřednictvím služby
Přímého bankovnictví. Klient je oprávněn nejpozději přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, změnu Úrokového lístku
odmítnout a příslušnou Smlouvu písemně vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi Bance. Pokud Klient
změnu písemně odmítne, ale výpověď nepodá, bude Banka považovat takové odmítnutí za návrh dohody o ukončení Smlouvy
ke dni předcházejícímu účinnosti změn, přičemž v takovém případě Banka k tomuto dni ukončí veškeré služby, kterých se
navrhovaná změna týká. Pokud Klient změnu neodmítne do dne stanoveného výše, platí, že se změnou souhlasí. Na tento
důsledek Banka Klienta v oznámení o změně Úrokového lístku zvlášť upozorní.

2.3.2.

Výpočet úroků se provádí z denního zůstatku na Chráněném účtu za příslušné časové období na základě skutečného počtu
dní a roku o 365 dnech. Úroky jsou vypočteny na 2 desetinná místa a jsou zúčtovány ve prospěch nebo na vrub Chráněného
účtu Klienta měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci. Je-li vypočtený denní úrok nižší než 0,01 v měně Chráněného účtu, je
zaokrouhlen směrem dolů a není v příslušném období zaúčtován.

2.3.3.

Úrok podléhá zdanění v souladu s právními předpisy platnými ke dni, kdy je příslušný úrok připsán. Úročení peněžních prostředků
na Chráněném účtu začíná běžet dnem jejich připsání na Chráněný účet a končí dnem předcházejícímu odepsání peněžních
prostředků z Chráněného účtu. V případě zrušení Chráněného účtu jsou úroky splatné v den jeho zrušení.

2.4.

POPLATKY

2.4.1.

Částku představující úhradu dalších Poplatků, případně výdajů a nákladů Banky, na jejichž úhradu vznikne Bance právo,
odepíše Banka přímo z příslušného Chráněného účtu, a to i v případě, že tím na Chráněném účtu vznikne debetní zůstatek, tj.
pokud na Chráněném účtu není Disponibilní zůstatek odpovídající výši Poplatků. Plní-li Banka povinnosti vyplývající z obecných
právních předpisů, je povinna odložit úhradu Poplatků, výdajů a nákladů Banky z Účtu až do okamžiku po splnění takové
zákonné povinnosti.

2.5.

ZÚČTOVÁNÍ POPLATKŮ A PLATEBNÍCH TRANSAKCÍ, ZPRÁVY O ZÚČTOVÁNÍ

2.5.1.

Veškeré operace na Chráněných účtech se provádějí a zúčtovávají v měně, ve které je veden příslušný Chráněný účet.
Transakce v jiné měně Banka přepočítává do měny, ve které je Chráněný účet veden. Za konverzi je Banka oprávněna účtovat
Poplatek podle Sazebníku platného v den provedení konverze.

2.5.2.

Pokud je výsledná částka, která by měla být připsána na Chráněný účet nižší, než nejnižší peněžní jednotka měny Chráněného
účtu, Banka takovou Platební transakci neprovede.
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2.5.3.

Banka informuje Klienta o zůstatku peněžních prostředků na Chráněném účtu, obratech na Chráněném účtu, o všech Platebních
transakcích a o veškerých naúčtovaných Poplatcích, a to formou výpisu z Chráněného účtu předávaného Klientovi sjednaným
způsobem vždy za dohodnuté kalendářní období. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, činí toto dohodnuté kalendářní období
jeden měsíc.

2.5.4.

Výpisy z Chráněného účtu jsou standardně vyhotovovány v elektronické podobě a jsou zasílány do Klientovy schránky zřízené
v rámci služby Přímého bankovnictví. Klient a Banka mohou sjednat vyhotovování a doručování výpisů z Chráněného účtu
i v tištěné podobě. Za vyhotovování a zaslání výpisů z Chráněného účtu Banka účtuje Klientovi Poplatek v závislosti na formě
výpisu a způsobu doručení.

2.5.5

Jinému poskytovateli platebních služeb, který vydal Klientovi karetní Platební prostředek, sdělí Banka informaci o zůstatku
na Chráněném účtu, pokud k tomu Klient udělil souhlas.

2.6.

UKONČENÍ SMLOUVY O VEDENÍ CHRÁNĚNÉHO ÚČTU A ZRUŠENÍ CHRÁNĚNÉHO ÚČTU

2.6.1.

Banka může závazek ze Smlouvy vypovědět nebo od Smlouvy odstoupit, jestliže by uzavřením Smlouvy porušila ustanovení
zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo jiného právního předpisu.

2.6.2.

Za podmínek stanovených v OSŘ, může soud rozhodnout o tom, že Chráněný účet není chráněný. V takovém případě se
na účet budou vztahovat podmínky upravující běžné účty

2.6.3.

Smrtí Klienta Smlouva nezaniká. Banka pokračuje s poskytováním Bankovních služeb (včetně provádění Platebních transakcí)
v nezměněném rozsahu, s výjimkou těch služeb, jež měly být podle Smlouvy prováděny pouze za Klientova života. Po skončení
dědického řízení Banka naloží s Chráněným účtem v souladu s rozhodnutím soudu o dědictví. Pokud soud neurčí dědice,
který vstupuje do všech práv a povinností zemřelého Klienta vyplývajících ze Smlouvy, nebo určí-li soud více než jednoho
takového dědice, zaniká Smlouva vyplacením všech peněžních prostředků vedených na Chráněném účtu dědicům, nejpozději
však ke konci kalendářního měsíce, v němž bylo Bance doručeno pravomocné rozhodnutí soudu o dědictví.

2.6.4.

Chráněný účet je zrušen zánikem Smlouvy. Po zrušení Chráněného účtu vede Banka vzniklou pohledávku Klienta či pohledávku
za Klientem ve své vnitřní evidenci bez dalšího úročení.

2.6.5.

Po zrušení Chráněného účtu je Klient povinen vrátit Bance bez zbytečného odkladu Platební prostředky z podnětu Banky
k němu vydané, zejména Karty, které nepoužívá k disponování s jiným Účtem.

3.

DEFINICE POJMŮ

Pojmy s velkými počátečními písmeny mají následující význam, pokud z textu těchto PP nevyplývá jinak:
Aktivní účet – znamená účet se statusem aktivní ve službě Přímého bankovnictví nebo aktivovaný přes Obchodní místo Banky.
Banka – znamená Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051.
Bankovní služby – mají význam definovaný ve VOP.
Chráněný účet – účet vedený za podmínek dle ust. § 304c a násl. OSŘ.
Disponibilní zůstatek – znamená volné peněžní prostředky na Účtu Klienta, resp. Účetní zůstatek snížený o příslušné částky (rezervace,
vinkulace, zákazy, minimální zůstatek).
Equa bank - znamená obchodní značku Banky pro Bankovní služby, které poskytovala Equa bank a.s. do dne účinnosti fúze sloučením
Banky a Equa bank a.s. a které po dni účinnosti fúze poskytuje Banka jako nástupnická společnost.
Equa bank a.s. - znamená společnost Equa bank a.s., IČO 471 16 106, sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, jež zanikla fúzí
sloučením s Bankou a jejíž jmění na Banku přešlo.
FOP – znamená fyzická osoba podnikatel (starší 18 let)
Jedinečný identifikátor – kombinace písmen, číslic nebo symbolů, kterými se podle určení poskytovatele identifikuje Klient nebo jeho
Účet či případně Držitel Karty a jeho Karta při provádění Platebních transakcí Kartou.
Klient – má význam definovaný ve VOP.
Klientské centrum – má význam definovaný ve VOP.
OSŘ - zákon č. 99/1964 Sb., občanský soudní řád
Platební prostředek – personalizované zařízení nebo soubor postupů dohodnutých mezi poskytovatelem a uživatelem, kterým uživatel
podává Platební příkazy (např. Karta, Telefon s registrovanou Kartou).
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Platební příkaz – pokyn k provedení Platební transakce.
Platební transakce – znamená pohyb peněžních prostředků na Platebním účtu spojený s platebním stykem – převod peněžních
prostředků, platba Kartou (včetně bezkontaktního způsobu provedení Platební transakce) a výběr peněžních prostředků z Bankomatu.
Platební služby – znamenají poskytování služeb v rámci platebního styku; jejich pravidla jsou popsána v Podmínkách platebního styku.
Tyto PP nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.
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