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PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY EQUA BANK A.S. PRO KONTOKORENTY
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Smlouva o kontokorentu (dále jen „Smlouva“), kterou mezi sebou uzavírají Equa bank a.s. (dále jen „Banka“) a fyzická osoba
jako spotřebitel (dále jen „Klient“), je smlouvou o úvěru ve smyslu § 2395 a násl. Občanského zákoníku a zároveň smlouvou
o spotřebitelském úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen „Zákon“) a
splňuje všechny jeho náležitosti.

1.2.

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro kontokorenty (dále jen „POP Kontokorenty“) jsou nedílnou součástí
Smlouvy a upravují podmínky pro poskytování a správu povolených přečerpání v Bance.

1.3.

POP Kontokorenty mají povahu produktových obchodních podmínek ve smyslu upraveném ve Všeobecných obchodních
podmínkách Equa bank a.s. (dále jen “VOP”). Otázky neupravené v POP Kontokorenty ani ve Smlouvě se řídí úpravou ve VOP,
popř. v jiných, pro danou situaci použitelných produktových obchodních podmínkách. Pojmy nebo slovní spojení začínající
velkým písmenem mají význam specifikovaný v jednotlivých ustanoveních POP Kontokorenty a/nebo význam stanovený ve
VOP.

2.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1.

Smlouvou se Banka zavazuje umožnit v souladu se Smlouvou Klientovi čerpat peněžní prostředky až do záporného zůstatku
na Účtu ve sjednané výši a za dohodnutých podmínek (dále jen „Kontokorent“) a Klient se zavazuje za dohodnutých podmínek
Kontokorent v plném rozsahu splatit a zaplatit sjednaný úrok a další sjednané platby či poplatky.

2.2.

Kontokorent poskytuje Banka Klientům na základě Smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou přinejmenším vždy POP Kontokorenty,
VOP, Sazebník a Formulář pro informace o spotřebitelském úvěru poskytovaném ve formě možnosti přečerpání. Předpokladem
pro uzavření Smlouvy je uzavřená Rámcová smlouva o poskytování bankovních a platebních služeb Banky mezi Bankou
a Klientem, na základě které má Klient mimo jiné založený běžný účet určený k čerpání a splácení Kontokorentu.

2.3.

Banka před uzavřením Smlouvy Klientovi poskytla a náležitě vysvětlila veškeré informace v souladu se Zákonem,
a to i prostřednictvím dokumentu Formulář pro informace o spotřebitelském úvěru poskytovaném ve formě možnosti přečerpání.
Současně před uzavřením Smlouvy Banka Klientovi poskytla její návrh, který má Klient k dispozici kdykoli před uzavřením
Smlouvy ve svém internetovém bankovnictví.

2.4.

Po schválení žádosti Klienta o Kontokorent zašle Banka Klientovi prostřednictvím internetového bankovnictví návrh na uzavření
Smlouvy o kontokorentu, který Klient v případě souhlasu podepisuje jako navrhovatel a Banka poté jako akceptant návrh
Smlouvy potvrdí a přijme. Podepsaný návrh na uzavření Smlouvy o kontokorentu a podepsaná akceptace návrhu na uzavření
Smlouvy o kontokorentu tvoří Smlouvu.

2.5.

Klient je povinen, je-li o to Bankou požádán, předložit Bance dokumenty věrohodně potvrzující pravdivost údajů uvedených
v žádosti o Kontokorent či v návrhu Smlouvy.

2.6.

O akceptaci Smlouvy Banka Klienta neprodleně informuje prostřednictvím zprávy do Internetového bankovnictví a na emailovou
adresu, kterou Klient Bance sdělil v žádosti.

3.

SPLÁCENÍ A ÚROČENÍ KONTOKORENTU

3.1.

Klient je oprávněn čerpat Kontokorent průběžně. Kontokorent se automaticky splácí každou příchozí (kreditní) transakcí na
běžném Účtu Klienta, čímž se obnovuje možnost využít takto splacený limit Kontokorentu.

3.2.

Je-li Klient v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku z titulu Smlouvy, je povinen uhradit Bance úrok z prodlení
z dlužné částky ve výši vyplývající z obecných právních předpisů, a to počínaje prvním dnem prodlení až do zaplacení dlužné
částky. Úroky z prodlení jsou splatné okamžikem, kdy na ně Bance vznikne nárok. Banka je v tomto případě zároveň oprávněna
postupovat dle ustanovení VOP či POP Kontokorenty a požadovat uhrazení poplatků a sankcí dle těchto POP Kontokorenty,
platného Sazebníku a Smlouvy.

3.3.

Vznikne-li v souladu s předchozím článkem právo Banky na zaplacení smluvní pokuty a/nebo úroku z prodlení, je Klient povinen
takovou platbu uhradit Bance ve lhůtě 10 dnů poté, co byl k jejímu uhrazení Bankou vyzván. Současně je Banka oprávněna
vymáhat splatnou pohledávku vůči Klientovi, a to i prostřednictvím třetích osob, postoupit svou pohledávku za Klientem na třetí
osoby, informovat Bankovní registr klientských informací, Nebankovní registr klientských informací a Sdružení SOLUS, a to za
podmínek a v rozsahu uvedeném ve Smlouvě a ve VOP.

3.4.

Klient je oprávněn požádat osobně na pobočce nebo prostřednictvím Přímého bankovnictví o změnu limitu Kontokorentu. Pokud
Banka s navrhovanými změnami souhlasí, poskytne Klientovi návrh Dodatku ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým se mění
dotčené parametry Kontokorentu. Pokud Klient odsouhlasí a potvrdí návrh Dodatku způsobem uvedeným ve VOP, dojde ke
změně parametrů a způsobu splácení Kontokorentu s účinností ke dni uvedenému v Dodatku, o čemž je Klient bezodkladně
informován ve svém internetovém bankovnictví akceptací Dodatku ze strany Banky. Banka je oprávněna zaúčtovat si za
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provedenou změnu poplatek ve výši dle aktuálního Sazebníku, a to na vrub Běžného účtu. Banka si vyhrazuje právo kdykoli
podobnou žádost Klienta zamítnout, o čemž je Klient okamžitě informován ve svém internetovém bankovnictví.
4.

UKONČENÍ SMLOUVY

4.1.

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Zánikem Smlouvy nezanikají povinnosti Banky a Klienta vzájemně si vypořádat závazky
z této Smlouvy.

4.2.

Klient je oprávněn kdykoliv vypovědět Kontokorent (dále jen „Ukončení“), a to na základě žádosti o Ukončení podané na
pobočce Banky nebo prostřednictvím internetového bankovnictví. Ukončení je bezplatné a není uplatňována výpovědní lhůta.

4.3.

V případě žádosti Klienta o Ukončení, kterou dojde k úplnému splacení Kontokorentu, Smlouva končí a Kontokorent je splacen,
o čemž Banka Klienta informuje emailovou zprávou.

4.4.

Banka je oprávněna kdykoliv vypovědět Kontokorent, a to na základě písemné výpovědi doručené Klientovi v listinné podobě
nebo na jiném trvalém nosiči dat s výpovědní lhůtou 2 měsíce běžící ode dne doručení.

4.5.

Okamžikem ukončení Smlouvy vzniká Klientovi povinnost splatit Bance všechny dosud nesplacené závazky Klienta ze Smlouvy,
a to okamžitě, s výjimkou případu odstoupení od Smlouvy do 14 dnů od dne jejího uzavření, kdy se řídí režimem popsaným ve
Smlouvě.

5.
5.1.

PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY KLIENTA
Klient svým podpisem Smlouvy činí vůči Bance následující prohlášení:
(a)

Klient je plně svéprávným, je oprávněn uzavřít Smlouvu, obdržel veškeré souhlasy nezbytné k uzavření Smlouvy
a uzavřením Smlouvy neporušuje žádnou zákonnou či smluvní povinnost;

(b)

závazky, které Klient Smlouvou přejímá, jsou v souladu s obecnými právními předpisy a jsou závazné, účinné, platné
a vynutitelné a neexistují žádné důvody, pro které by Smlouva mohla být prohlášena z jakéhokoliv důvodu za neplatnou
či neúčinnou vůči jakékoliv osobě;

(c)

Klient není v úpadku ani hrozícím úpadku a ani mu není známo, že by na něj byl nebo by měl být podán insolvenční návrh,
návrh na výkon rozhodnutí nebo jiný návrh s obdobnými účinky;

(d)

neexistuje Případ porušení ani nehrozí, že Případ porušení nastane;

(e)

veškeré informace a údaje poskytnuté Bance (ať již písemně, ústně či jinak) v souvislosti nebo podle Smlouvy (ať již před
uzavřením Smlouvy nebo po jejím uzavření za podmínek stanovených Smlouvou) byly poskytnuty v dobré víře a ke dni, ke
kterému byly poskytnuty, byly úplné, pravdivé a přesné a nebyly v žádném ohledu zavádějící;

(f)

nebylo zahájeno ani neprobíhá žádné soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení, vyšetřování či šetření, jehož výsledek by
mohl mít negativní vliv na schopnost Klienta plnit řádně a včas své závazky ze Smlouvy, ani takové řízení nehrozí;

(g)

Klient neporušil ani neporušuje žádný obecný právní předpis způsobem, který by mohl mít negativní vliv na schopnost
Klienta plnit řádně a včas své závazky ze Smlouvy;

(h)

Klient nemá vyměřeny jakékoliv nedoplatky nebo penále týkající se daní, pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo na jiných obdobných plateb;

(i)

peněžité závazky Klienta podle Smlouvy jsou přinejmenším rovnocenné s ostatními závazky Klienta vůči třetím osobám;

(j)

proti Klientovi nebylo zahájeno a není vedeno trestní stíhání dle příslušných právních předpisů.

5.2.

Klient bere na vědomí, že Banka uzavírá Smlouvu a plní závazky z ní vyplývající v důvěře v úplnost, správnost a přesnost
prohlášení Klienta.

5.3.

Klient se zavazuje, že:
(a)

bude dodržovat své zákonné a smluvní povinnosti, jejichž nedodržení by mohlo mít negativní vliv na schopnost Klienta plnit
řádně a včas své závazky ze Smlouvy;

(b)

řádně a včas zaplatí a uhradí veškeré daně, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení,
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a jiné obdobné platby veřejnoprávní povahy;

(c)

zajistí, že peněžité závazky Klienta podle Smlouvy budou přinejmenším rovnocenné s ostatními závazky Klienta vůči třetím
osobám;

(d)

uhradí Bance na její žádost veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s uzavřením, plněním, změnou,
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ukončením nebo porušením Smlouvy, jakož i veškeré účelně vynaložené náklady Banky související s uplatňováním
či vymáháním jakýchkoliv práv Banky podle Smlouvy;
6.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.

Vzájemná sdělení týkající se Smlouvy probíhá v souladu s pravidly VOP. Kontaktní adresa Banky pro zasílání písemností: Equa
bank a.s., Správa půjček, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, kontaktní emailová adresa banky: info@equabank.cz, kontaktní
telefonní číslo klientského centra: +420 222 010 222.

6.2.

Rozhodné právo je právo české. Veškeré smluvní vztahy vzniklé ze Smlouvy se řídí právními předpisy České republiky, zejména
právními předpisy o spotřebitelských úvěrech.

6.3.

Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány před příslušným obecným soudem. Klient má právo
obrátit se v případě sporu mezi Bankou a Klientem na finančního arbitra dle Zákona o finančním arbitrovi.

6.4.

Dohled nad dodržováním Zákona vykonává Česká národní banka, sídlící na adrese Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03.
V případě, že se Klient bude domnívat, že Banka nepostupuje v souladu s platnými právními předpisy, může se obrátit na
Českou národní banku.

6.5.

Banka a Klient se dohodli, že Banka je oprávněna pohledávky ze Smlouvy postoupit třetím osobám.

6.6.

Banka a Klient se dohodli, že Banka je oprávněna tyto POP Kontokorenty měnit. Každou změnu POP Kontokorenty oznámí
Banka Klientovi nejpozději 30 dní přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to na webových stránkách Banky, příp.
jiným vhodným způsobem, např. ve formě elektronické komunikace prostřednictvím služby Přímého bankovnictví nebo písemně.
Klient je oprávněn nejpozději 14 dní přede dnem účinnosti změny POP Kontokorenty změnu odmítnout a Smlouvu vypovědět s
výpovědní dobou v délce 14 dní 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 těchto POP Kontokorenty zvláště upozorní.

6.7.

V případě odchylného znění jakéhokoli ustanovení těchto POP Kontokorenty od VOP mají ustanovení těchto POP Kontokorenty
přednost před zněním VOP.

6.8.

Tyto POP Kontokorenty nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2016.
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