Podmínky pro vedení účtů Spoření České spořitelny
sjednaných prostřednictvím telefonického nebo internetového
bankovnictví
Tyto podmínky upravují naše vzájemná práva a povinnosti vznikající na základě smlouvy o účtu Spoření České
spořitelny, která byla uzavřena prostřednictvím služeb telefonického nebo internetového bankovnictví.
1.

Co je předmětem těchto podmínek?
Tyto podmínky upravují naše vzájemná práva a povinnosti vznikající na základě smlouvy o účtu Spoření České
spořitelny , kterou jsme uzavřeli nebo uzavřeme prostřednictvím služeb telefonického nebo internetového
bankovnictví. Účet Spoření České spořitelny můžete používat ke spoření a zhodnocování Vašich peněz, které
momentálně nepotřebujete. Účet Vám povedeme v české měně.

2.

Jakým způsobem bude smlouva o účtu Spoření České spořitelny uzavřena?
Smlouva bude uzavřena okamžikem, kdy Vám náš telefonní bankéř zopakuje dohodnuté parametry účtu a Vy s nimi
vyslovíte svůj souhlas, případně kdy zadané parametry potvrdíte v naší aplikaci internetového bankovnictví. Tímto
souhlasem současně souhlasíte se zněním Všeobecných obchodních podmínek České spořitelny, a.s. a s těmito
podmínkami.

3.

Jak budou Vaše peníze úročeny?
Zůstatek na účtu budeme úročit úrokovou sazbou, kterou naleznete v Oznámení České spořitelny, a. s.,
o úrokových sazbách. Úrok Vám budeme připisovat k účtu vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce,
pokud v průběhu příslušného kalendářního měsíce uložené vklady, jejich část ani připsané úroky nevyberete.
V případě, že peníze na účet vložíte v průběhu kalendářního měsíce, budou připsané úroky odpovídat délce trvání
vkladu v daném měsíci.

4.

Jak můžete s penězi na účtu nakládat?
Naspořené peníze, jejich část nebo připsaný úrok můžete z účtu vybrat kdykoliv. V případě výběru nebude v daném
kalendářním měsíci zůstatek na účtu úročen.

5.

Jaké platební transakce můžete provádět z účtu?
Z účtu můžete provádět jen jednorázové příkazy k úhradě (s výjimkou využití sběrného boxu). Rozsah platebních
transakcí, které lze z účtu provádět, můžeme změnit a v takovém případě Vás o tom budeme předem informovat.
Pokud svůj příkaz k úhradě zadáte v jiné měně, než ve které vedeme Váš účet, bude pro provedenou měnovou
konverzi použit náš kurz platný v den provedení příkazu.

6.

Jaké od nás budete dostávat informace?
O stavu Vašich peněz na účtu Vás budeme informovat formou výpisu účtu. Stejně tak Vás budeme informovat
o tom, že byl Váš účet zřízen nebo zrušen. Pokud se nedohodneme jinak, budou Vám zasílány měsíční elektronické
výpisy. V případě Vašeho zájmu Vám zašleme i roční tištěný výpis. Pokud Vám způsob zasílání výpisů nebude
vyhovovat, je možné sjednat způsob jiný.

7.

Na jak dlouho smlouvu uzavíráme?
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a můžete ji kdykoliv vypovědět s okamžitou účinností. Od Smlouvy uzavřené
podle těchto podmínek můžete odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů od
dne, kdy Vám byl účet zřízen. Oznámení o odstoupení nám zašlete na adresu: Česká spořitelna, a. s., Odbor 8510
Správa pasivních účtů, Štefánikova 2115/13, 741 01 Nový Jičín. Abychom si byli jisti, že se za Vás nevydává nikdo
jiný, je nutné, aby byl Váš podpis na oznámení o odstoupení úředně ověřen.

8.

Jak můžeme tyto podmínky změnit?
Pokud se změní zákony a jiné předpisy, podmínky na trzích finančních služeb, dojde ke změnám technologií nebo
organizačních procesů, a s přihlédnutím k obchodní politice naší banky, máme právo tyto podmínky změnit. Změnu
Vám oznámíme písemně poštou nebo elektronicky, např. přes internetové bankovnictví. Každou změnu Vám
oznámíme nejpozději 2 měsíce před nabytím její účinnosti, a pokud v této lhůtě navrženou změnu písemně
neodmítnete, stává se nové znění závazné pro obě strany.

9.

Od kdy tyto podmínky platí?
Tyto podmínky platí od 1. 11. 2013. Naše vzájemná práva a povinnosti neupravené v těchto podmínkách se řídí
Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a.s.
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