PŘEHLED ZMĚN V OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH PRO VEDENÍ KARTOVÉHO ÚVĚROVÉHO ÚČTU A PRO VYDÁVÁNÍ
A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍCH A CHARGE KARET ČESKÉ SPOŘITELNY, A. S. OD 1. LEDNA 2011:
Článek II. odstavec 6 „Příručka“ se doplňuje o text:
Příručka není součástí Smlouvy. Klient je povinen se s Příručkou seznámit a řídit se jejími ustanoveními.
Článek III. odstavec 2 „Maximální limit Kartového účtu, maximální výše Úvěru“ se doplňuje o text:
[toto ustanovení se uplatní pouze na Úvěrové vztahy podléhající ZSÚ vzniklé do 31.12.2010 (včetně)]
Článek III. odstavec 3 „Zvyšování a snižování Limitu kartového účtu“, první věta zní:
V rozsahu přípustném příslušnými právními předpisy je Banka oprávněna měnit Limit kartového účtu způsobem a za podmínek
stanovených dále v tomto odstavci 3 s tím, že tato změna bude Klientovi oznámena na výpisu z Kartového účtu nebo jiným vhodným
způsobem.
Článek III. odstavec 3 „Zvyšování a snižování Limitu kartového účtu“ a odstavec 4 „Čerpání úvěru“:
Pojem pracovní den nahrazen pojmem Obchodní den.
Článek III. odstavec 5 „Výpisy z Kartového účtu“ se doplňuje o ustanovení:
V závislosti na dispozicích Banky může být Klient rovněž informován o Disponibilním zůstatku kartového účtu jiným způsobem, např.
prostřednictvím bankomatu Banky, případně bankomatu jiných bank, služby SERVIS 24 Internetbanking či sms zprávy, přičemž poskytnutí
této informace může být zpoplatněno. Výše uvedená informace má s ohledem na poslední nezaúčtované Transakce pouze orientační
charakter a nezajišťuje vždy aktuální písemnou informaci o stavu prostředků na Kartovém účtu.
Článek IV.1 se doplňuje o odstavec 2 „Partnerské karty a Speciální karty“:
Banka může dále vydávat dle svého rozhodnutí i jiné typy Karet, k nimž je oprávněna vydat podle potřeby zvláštní obchodní podmínky
upravující jejich používání, a to:
(a) Partnerské (co-brandové) karty vydávané Bankou ve spolupráci s partnerem (partnery) z komerční sféry, např. HORNBACH ProfiCard,
kdy Klient, případně též Držitel může za platby uskutečněné takovou Kartou získat další výhody (benefity).
Partnerské Karty jsou zpravidla určeny pro zákazníky příslušného partnera, může u nich být omezen rozsah poskytovaných služeb a
jejich použití může být omezeno pouze na území České republiky, případně pouze na příslušná obchodní či prodejní místa partnera.
V těchto obchodních či prodejních místech může být rovněž podávána Žádost a může zde docházet k předání Karty;
(b) Speciální karty.
Speciální karty jsou zpravidla spojené s účastí v určitém programu Banky nebo jsou vydávány jako speciální produkt Banky, např. Visa
Infinite vydávaná v rámci souboru speciálních produktů České spořitelny s názvem „Premier“, nebo zahrnují odlišný rozsah či obsah
Služeb. U Speciálních karet může být Bankou dle jejích dispozic nabízen odlišný rozsah Služeb, poskytován jiný servis a používány
jiné způsoby komunikace s Bankou než jsou uvedeny v článku VII Podmínek (např. zvláštní telefonní linka, zvláštní oddíl na Domovské
stránce Banky).
Není-li ve Smlouvě nebo v jiném dokumentu upravujícím Úvěrový vztah sjednáno jinak, uplatní se na Partnerské karty a Speciální karty
ustanovení Podmínek o Chytré kartě ČS.
Článek IV.2 odstavec 2 „Zaslání a převzetí Karty a PIN“ se doplňuje o ustanovení:
V případě, že Klient nebo Držitel nevyzvedne Kartu v Obchodním místě, které si zvolil k převzetí Karty, do 3 měsíců od okamžiku, kdy
Banka připravila Kartu k převzetí, nebo pokud se poštovní zásilka s Kartou zaslaná Klientovi vrátí Bance zpět jako nedoručitelná, je Banka
oprávněna Kartu zlikvidovat. Klient nemá v takovém případě nárok na vrácení poplatku zaplaceného ve spojení s vydáním Karty.
Článek IV.2 odstavec 3 „Automatická výměna Karty, pokračovací Karta“ se doplňuje o ustanovení:
Banka si vyhrazuje právo v rámci automatické výměny Karty vydat pokračovací Kartu zahrnující nové funkčnosti.
Článek V.1 odstavec 6 „Změna Služeb“ se doplňuje o ustanovení:
V případě, že je Služba poskytovaná Klientovi závislá na nějaké další skutečnosti (např. na existenci platné smlouvy o penzijním
připojištění) a Službu nelze poskytnout z důvodu neexistence či zániku takové skutečnosti, případně z důvodu chybné informace sdělené
Klientem, je Banka oprávněna poskytování této Služby jednostranně ukončit. Toto ovšem nezbavuje Klienta možnosti sjednat si takovou
Službu opětovně kdykoli v budoucnu. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Klienta platit poplatek za takovou Službu, a to až do
okamžiku zrušení Služby.
Článek V.2 odstavec 1 „Typy pojištění“ zní:
Banka nabízí u vybraných Karet dle svých dispozic svým klientům Pojištění schopnosti splácet v rozsahu Souboru pojištění A nebo
Souboru pojištění B.
Článek V.2 odstavec 2 „Přistoupení k Pojištění schopnosti splácet“ písmeno (a) zní:
byl seznámen s Rámcovou smlouvou a převzal Všeobecné pojistné podmínky, souhlasí s nimi a se svým pojištěním v souladu s těmito
dokumenty pro případ smrti, invalidity a pro případ pracovní neschopnosti (Soubor pojištění A), nebo pro případ smrti, invalidity, pracovní
neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání (Soubor pojištění B);
Článek V.3 odstavec 1 „Jiné služby poskytované Bankou“:
Pojem pojištění zneužití Karty nahrazeno pojmem pojištění Karty a osobních věcí.
Článek V.3 odstavec 2 „Volba designu Karty“, první věta zní:
Banka umožňuje u vybraných Karet dle svých dispozic volbu designu Karty Klientem.
Článek VI.1 odstavec 3 „Celková minimální úhrada“, první věta třetího pododstavce zní:

Klient není dále povinen platit Celkovou minimální úhradu v případech, kdy výše Současné minimální úhrady dle výpisu z Kartového účtu
bude nižší než limit stanovený Bankou v Oznámení.
Článek VI.1 odstavec 6 „Základní inkasní účet“ se doplňuje o ustanovení:
Klient bere v této souvislosti na vědomí, že souhlas s inkasem k účtu může sjednat pouze majitel účtu nebo osoba s dispozičním právem
k účtu.
V případě Chytré karty ČS není vedení Účtu podmínkou Úvěrového vztahu, s výjimkou případu, kdy si Klient sjedná automatické nastavení
100 % inkasa Celkové dlužné částky.
Článek VI.1 odstavec 11 „Úroky, úročení“, první věta třetího pododstavce zní:
Výše úrokové sazby je uvedena jako roční úrok (p.a., per annum) (vždy u Smluv podléhajících ZSÚ uzavřených po 1.1.2011) nebo jako
měsíční úrok (p.m., per mensem).
Článek VI.1 odstavec 12 „Bezúročné období“, druhá závorka ve druhé větě zní:
(s výjimkou Cash Back, Cash Advance a Quasi Cash Transakcí, na jejichž základě dochází k čerpání Úvěru)
Článek VI.1 se doplňuje o odstavec 13 „Splátkové programy“:
Na základě zvláštní dohody uzavřené mezi Klientem a Bankou jako zvláštní ujednání vztahující se k příslušné Smlouvě může být ujednáno
splácení Úvěru nebo jeho části na základě splátkového kalendáře, a to pravidelnými splátkami složenými ze splátky jistiny Úvěru a
příslušných úroků.
Článek VI.2 odstavec 2 „Celková dlužná částka“:
Pojem pracovní den nahrazen pojmem Obchodní den.
Článek VII. odstavec 1 se doplňuje o ustanovení:
V určitých případech, zejména v případě Speciálních karet, může probíhat komunikace mezi Bankou a příslušnými Klienty prostřednictvím
speciálních, k tomu určených komunikačních kanálů (např. telefonické linky, internetových stránek či e-mailu); o takových prostředcích
komunikace bude Banka Klienty vhodným způsobem informovat.
Článek VII. se doplňuje o odstavec 5 „Vyšší moc“:
Banka neodpovídá za neposkytnutí služeb a za škody způsobené Klientům přímo či nepřímo okolnostmi stojícími mimo kontrolu, možnosti
a působnost Banky, Asociací nebo kteréhokoli z jejich partnerů, zejména přerušením dodávky energie, poruchami strojů, nefunkčností
zařízení systému zpracování dat nebo přenosových linek, stávkami apod. Banka neodpovídá za odmítnutí prodejního nebo výplatního
místa akceptovat Kartu k zaplacení za zboží či služby nebo k provedení výplaty hotovosti.
Článek IX. odstavec 9 „Postup v případě překročení Limitu kartového účtu“, poslední věta zní:
Obdobně je Banka oprávněna postupovat v případě existence dlužných Pohledávek z úvěru po splatnosti z předchozího Účetního cyklu
(předchozích Účetních cyklů).
Článek X. odstavec 1 „Vymezení pojmů“ se doplňuje o tyto pojmy:
„Partnerská karta“ karta podle článku IV.1, odst. 2, písm. a) Podmínek.
„Současná minimální úhrada“ Celková minimální úhrada, ke které je přičtena částka ve výši souhrnu případného překročení Limitu
kartového účtu a případných Pohledávek z úvěru po splatnosti z předchozího Účetního cyklu (předchozích Účetních cyklů).
„Speciální karta“ karta podle článku IV.1, odst. 2, písm. b) Podmínek.
„Zákon o spotřebitelském úvěru (ZSÚ)“ ve vztahu k Úvěrovým vztahům vzniklým na základě Smluv uzavřených do 31.12.2010 (včetně)
zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a ve vztahu k Úvěrovým vztahům vzniklým na základě Smluv uzavřených po 1.1.2011 (včetně) zákon č. 145/2010 Sb.,
o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Článek XI. odstavec 2 „Právo klienta odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím ADK“, první dva pododstavce jsou
upraveny následovně:
„Právo Klienta odstoupit od Smlouvy“. V případě Úvěrových vztahů podléhajících ZSÚ, jakož i v dalších případech stanovených obecně
závaznými právními předpisy má Klient právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodů a bez jakékoliv smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů
ode dne uzavření Smlouvy; bližší podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě.
Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, uplatní se na postup při odstoupení Klienta v případě Úvěrových vztahů vzniklých před 1.1.2011, u
kterých má Klient právo odstoupit od Smlouvy podle tohoto odstavce 2, následující podmínky:
Článek XI. odstavec 7 „Automatické prodloužení Smlouvy“, první věta zní:
V případě, že je u Smlouvy uzavřené na dobu určitou s automatickou obnovou vydána pokračovací Karta, prodlužuje se automaticky trvání
Smlouvy na další období, a to i opakovaně.
Článek XI. odstavec 7 „Automatické prodloužení Smlouvy“ se doplňuje o text:
U Smluv uzavřených na dobu neurčitou se toto ustanovení neuplatní.

