Specifika pro zřízení a vedení TOP Business účtu České spořitelny a pro poskytování souvisejících produktů a služeb

Sdělení klientům České spořitelny, a.s.
Specifika pro zřízení a vedení TOP Business účtu České spořitelny a pro poskytování
souvisejících produktů a služeb (dále jen „Sdělení“)
1. Obecná ustanovení
Česká spořitelna, a.s. (dále jen „Banka“) stanovuje tato Specifika pro zřízení a vedení TOP Business účtu a pro poskytování souvisejících
produktů a služeb (dále jen „Specifika“). Dále v kapitole 1 a 2 souhrnně jen „Účet“.
Základní podmínky pro zřízení a vedení Účtu upravují Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. pro firemní a korporátní
klientelu (dále jen „VOP“), toto Sdělení se Specifiky upravuje zvláštní podmínky pro zřízení a vedení Účtu a pro poskytování souvisejících
produktů a služeb.
Banka je oprávněna toto Sdělení doplňovat a měnit s tím, že taková změna je platná a účinná ke dni nabytí účinnosti změny Sdělení. V
případě, že změny Sdělení jsou změnou obsahu smluvního vztahu s Klientem, je Banka povinna postupovat obdobně dle bodu 4 VOP.
Informace k uplatňování cen u Účtů a služeb k nim jsou uvedeny v Ceníku České spořitelny, a.s. pro korporátní klientelu.
Banka úročí peněžní prostředky na Účtu (kreditní zůstatky) roční úrokovou sazbou pro běžný režim úročení stanovovanou a vyhlašovanou
Bankou pro Účet v Ceníku České spořitelny a.s. – část oznámení o úrokových sazbách pro korporátní klienty, nebude-li s Klientem sjednáno
speciální úročení.
Služby k „Účtu“ jsou rozděleny do dvou skupin: Standard a Plus.
Kromě pravidel uvedených v kapitole 1 a 2 tohoto Sdělení se na zřízení a vedení jednotlivých variant Účtu vztahují uvedená zvláštní pravidla
uvedená v dalších oddílech níže s tím, že obsahují-li tato pravidla úpravu odlišnou od kapitoly 1 a 2 Sdělení, má tato úprava přednost před
úpravou uvedenou v kapitole 1 a 2.

2. Přehled Služeb poskytovaných k Účtu České spořitelny
Služba

Poznámka

Modul Standard
Vedení běžného účtu v CZK – denní/týdenní/měsíční PDF výpis
PDF výpis – výpis z Účtu v elektronické formě prostřednictvím aplikace Business 24. Za okamžik doručení výpisu z Účtu v
této elektronické formě se považuje den vystavení souboru s výpisem z Účtu ve formátu PDF na zabezpečeném serveru Banky

Vedení služby BUSINESS 24
BUSINESS 24 - balíček vyššího zabezpečení - pro 1 osobu – obsahuje čtečku čipových karet, první čipovou kartu a
certifikát vyšší bezpečnosti na první rok provozu
Balíček domácího platebního styku 100/200/500/1000 – zahrnuje dle výběru klienta předem daný počet vybraných

1
1

tuzemských platebních transakcí v Kč realizovaných na Účtu ve vazbě na jiný účet vedený v Bance nebo v jakékoliv
bance v ČR v kalendářním měsíci a za cenu odpovídající vybrané variantě (100/200/500/1000 tuzemských platebních
transakcí): Zvolená varianta zahrnuje transakční poplatky a poplatky za debetní/kreditní účetní položku za uvedený počet
tuzemských došlých plateb, tuzemských vyšlých plateb zaslaných prostřednictvím služby BUSINESS 24 a tuzemských plateb
vzniklých realizací trvalého příkazu k úhradě / souhlasu s inkasem zúčtovaných v jednom kalendářním měsíci.

Visa Business - embosovaná mezinárodní debetní služební karta pro 1 osobu
Modul Plus*
Vedení běžného účtu v CZK nebo cizí měně – denní/týdenní/měsíční/čtvrtletní výpis zasílaný poštou
Rozšíření balíčku domácího platebního styku 200/500/1000 o dalších 100 transakcí – zahrnuje dle výběru klienta

1, 2
1

rozšíření Modulu Standard o 100 (či celé násobky čísla 100) tuzemských platebních transakcí v Kč realizovaných na Účtu ve
vazbě na jiný účet vedený v Bance nebo v jakékoliv bance v ČR v kalendářním měsíci a za cenu odpovídající vybranému počtu
transakcí. Zvolený počet rozšířených plateb zahrnuje transakční poplatky a poplatky za debetní/kreditní účetní položku za
uvedený počet tuzemských došlých plateb, tuzemských vyšlých plateb zaslaných prostřednictvím služby BUSINESS 24 a
tuzemských plateb vzniklých realizací trvalého příkazu k úhradě / souhlasu s inkasem zúčtovaných v jednom kalendářním
měsíci.

BUSINESS 24 - balíček vyššího zabezpečení – pro další osobu – obsahuje čtečku čipových karet, první čipovou kartu
a certifikát vyšší bezpečnosti na první rok provozu
MultiCash
Visa Business – embosovaná mezinárodní debetní služební karta
Visa Business Plus – embosovaná mezinárodní debetní služební karta
Standardní výpis z běžného účtu – položkový výpis zasílaný poštou na dohodnutou adresu s frekvencí vybrané
klientem. Možné frekvence denní/týdenní/měsíční/čtvrtletní.

1
1
1, 2
1, 2
1

1) Služba je poskytována výhradně k Účtu. Při převodu na jiný typ účtu daná Služba nezaniká.
2) O Službu může požádat Klient. Klientovi je možné poskytnout více karet jednoho typu k jednomu účtu.
* Informace k jednotlivým Službám Modulu Plus jsou k dispozici zejména v příslušné smlouvě sjednané k dané Službě mezi Bankou, přičemž pro režim Služby je
vždy platná poslední verze smlouvy.

