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PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO SPOŘICÍ ÚČTY EQUA BANK
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.1.

Produktové podmínky pro spořicí Účty Equa bank (dále jen „PP“) upravují pravidla pro poskytování spořicích Účtů v souladu
se Smlouvou a/nebo Smluvním dodatkem, Sazebníkem, Podmínkami platebního styku Equa bank a Všeobecnými obchodními
podmínkami Equa bank (dále jen „VOP“), jichž jsou nedílnou součástí, a v návaznosti na tyto dokumenty.

1.1.2.

Banka je oprávněna změnit PP za podmínek stanovených ve VOP.

1.1.3.

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, Termínované vklady
a debetní Karty nebo v Podmínkách platebního styku. Definice se použije jednotně pro jednotné i množné číslo.

2.

SPOŘICÍ ÚČET

2.1.

OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZŘÍZENÍ A VEDENÍ SPOŘICÍHO ÚČTU

2.1.1.

Klient si může zřídit pouze jeden spořicí Účet daného typu v dané měně. Účet typu HIT je zřizován pouze v Kč.

2.1.2.

Žádost o zřízení Účtu je možné realizovat jak prostřednictvím služby Přímého bankovnictví, tak na Obchodním místě Banky,
nestanoví-li Banka jinak.

2.1.3.

Banka zřizuje spořicí Účet na základě Smlouvy nebo Smluvního dodatku výhradně k nepodnikatelským účelům, není-li
ve Smlouvě uvedeno jinak, a to od doby a v měně dohodnuté ve Smlouvě.

2.1.4.

Banka přidělí každému Účtu Jedinečný identifikátor, který bude s Klientem používat při vzájemné komunikaci ohledně
příslušného 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.

2.1.5.

Banka pro zřízení Účtu nestanovuje minimální výši zůstatku či vkladu.

2.1.6.

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

2.1.7.

S prostředky na Účtu nelze nakládat pomocí Karty.

2.1.8.

Nakládat s peněžními prostředky na Účtu je oprávněn Klient, a to 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.

2.1.9.

Nakládáním s prostředky na Účtu se pro jednotlivé Účty rozumí:
(i)
(ii)

spořicí Účet vedený v měně CZK – bezhotovostní tuzemské jednorázové Platební příkazy s dnešním/budoucím datem
splatnosti, standardní/prioritní;
spořicí Účet vedený v měně EUR – bezhotovostní jednorázové Platební příkazy tuzemské/zahraniční s dnešním/budoucím
datem splatnosti, standardní/prioritní včetně euro a SEPA úhrad.

2.1.10. V závislosti na typu spořicího Účtu aplikuje Banka na kreditní zůstatek na spořicím Účtu 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, případně v podmínkách aktuálně konané marketingové akce.
2.1.11. Kreditní zůstatek na Účtu ve výši vkladu stanovené pro dané úrokové pásmo úročí Banka úrokovou sazbou pro dané úrokové
pásmo aktuálně platnou pro daný typ Účtu.
2.1.12. Kreditní zůstatek na Účtu, který překračuje výši vkladu stanovenou pro určité úrokové pásmo, úročí Banka podle Úrokového
lístku sazbou platnou pro dané pásmo, případně podle podmínek aktuálně konané marketingové akce.
2.1.13. Kreditní zůstatek na Účtu typu HIT 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 splnění podmínek, stanovených Bankou v Úrokovém lístku, případně podmínkách aktuálně konané
marketingové akce.
2.1.14. 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.
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2.1.15. Úrok ze zůstatku na Účtu se počítá denně a je připisován na Účet Klienta v měně Účtu k prvnímu dni následujícího kalendářního
měsíce. Úrok podléhá zdanění v souladu s právními předpisy platnými ke dni, kdy bude příslušný Úrok připsán. EXTRA úrok
ze zůstatku Účtu se počítá denně a je připisován na Účet Klienta v měně Účtu v průběhu následujícího kalendářního měsíce,
pokud je splněna podmínka, že Klient během daného kalendářního měsíce neprovedl z Účtu žádnou odchozí platbu. EXTRA
úrok podléhá zdanění v souladu s právními předpisy platnými ke dni, kdy bude příslušný úrok připsán.
2.1.17 Úrok ze zůstatku na Účtu v případě Účtu typu HIT 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. Bonusová část Úroku na Účtu typu HIT 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 Bankou, a to v Úrokovém lístku,
případně podmínkách aktuálně konané marketingové akce. Bonusová část Úroku na Účtu typu HIT podléhá zdanění v souladu
s právními předpisy platnými ke dni, kdy bude příslušný Úrok připsán.
2.1.18 Poplatky za Platební transakce provedené ze spořicího Účtu a na něj jsou účtovány podle platného Sazebníku.
2.1.19 Pokud není v těchto Podmínkách stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními ve VOP a ustanoveními
Produktových podmínek pro běžné účty, termínované vklady a debetní karty a Podmínkami platebního styku.
3.

DEFINICE POJMŮ

Pojmy s velkými počátečními písmeny mají následující význam, pokud z textu těchto PP nevyplývá jinak:
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.
Disponibilní zůstatek – znamená volné peněžní prostředky na Účtu Klienta.
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.
Účet – znamená spořicí Účet Equa bank vedený v CZK nebo v EUR, o jehož zřízení Klient požádal na základě Smlouvy.
Klient – znamená fyzickou osobu, která s Bankou uzavřela Rámcovou smlouvu a plní řádně závazky z této Rámcové smlouvy vyplývající.
Sazebník – znamená platný Sazebník Poplatků Banky.
Úrok – znamená částku vypočtenou z vkladu na spořicím Účtu, kterou Banka v den splatnosti připíše na spořicí Účet Klienta.
Pásmové úročení – znamená, že Banka uplatňuje různé úrokové sazby podle výše vkladu na Účtu.
Úrokový lístek – znamená seznam aktuálně platných úrokových sazeb vyhlašovaných a zveřejňovaných Bankou na Domovské stránce
Banky, případně v Obchodním místě Banky.
Přímé bankovnictví – má význam definovaný ve VOP.
4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Klient souhlasí s obsahem těchto Podmínek a zavazuje se je dodržovat v okamžiku, kdy žádá o zřízení spořicího Účtu. Tyto Podmínky
nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2022.
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