Podmínky České spořitelny, a.s.
pro vedení vkladových účtů na základě dohody uzavřené
prostřednictvím služeb internetového a telefonního bankovnictví
Podmínky České spořitelny, a.s. pro vedení vkladového účtu na základě dohody uzavřené prostřednictvím služeb
internetového a telefonního bankovnictví (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti fyzických a právnických osob
(dále jen „Klient“) a České spořitelny, a.s. (dále jen „Banka“) vznikající na základě smlouvy o vkladovém účtu (dále jen
„Smlouva“) uzavřené prostřednictvím služeb internetového a telefonního bankovnictví. Práva a povinnosti Banky a
Klienta těmito Podmínkami neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a.s. Podmínky
jsou speciálními obchodními podmínkami ve smyslu VOP.
Na základě podmínek stanovených dohodou Klienta a Banky a Podmínkami Banka zřídí a povede Klientovi vkladové
účty a z peněžních prostředků na těchto účtech Klientovi zaplatí úroky. Klient se zavazuje vkládat na tyto účty peněžní
prostředky a přenechat jejich využití po sjednanou dobu Bance a zaplatit za služby poskytované Bankou ceny dle Ceníku
České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody platného v den provedení zpoplatňovaného úkonu. Platební transakce,
které lze provádět dle těchto Podmínek na Vkladovém účtu, nejsou považovány za platební transakce ve smyslu zákona
upravujícího platební styk.
Smlouva o vkladovém účtu je mezi Bankou a Klientem uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem, kdy telefonní bankéř
zopakuje Uživateli dohodnuté parametry vkladového účtu a Uživatel s nimi vysloví svůj souhlas, případně kdy Uživatel
zadané parametry potvrdí v internetbankingové aplikaci. Tímto souhlasem Uživatel současně souhlasí se zněním
Všeobecných obchodních podmínek České spořitelny, a.s. a s podmínkami vedení vkladových účtů.
Uzavření Smlouvy o vkladovém účtu Banka následně Klientovi potvrdí zasláním oznámení o založení vkladového účtu.
Článek I
Podmínky pro vkladové účty sjednané prostřednictvím služeb SERVIS 24
1.

Vedení Vkladového účtu
Vkladový účet je možno zřídit jak v české, tak v cizí měně dle aktuální nabídky Banky.
Aktuální doby uložení vkladu jsou uvedeny v Ceníku České spořitelny, a.s.
Den zřízení Vkladového účtu je považován za počátek doby uložení vkladu.
U Vkladového účtu si může majitel Vkladového účtu s Bankou dohodnout počet obnovení doby uložení vkladu.
Pro obnovení vkladu platí – základní vklad na Vkladovém účtu po obnovení bude úročen roční úrokovou sazbou
podle podmínek vyhlášených Bankou v Ceníku České spořitelny, a.s., platném v den obnovení. V případě
Vkladových účtů s dobou uložení 7 a 14 dní připadá den splatnosti vždy na den, který se po ukončení doby
uložení vkladu pojmenováním (tj. názvem dne v týdnu) shoduje se dnem zřízení vkladu. U Vkladových účtů
s dobou uložení 1 až 12 měsíců připadá den splatnosti vždy na den, který se po ukončení doby uložení vkladu
číselně shoduje se dnem zřízení Vkladového účtu. Neexistuje-li takový den v posledním kalendářním měsíci
doby uložení vkladu, připadne den splatnosti na poslední den v tomto měsíci.
Pokud si majitel Vkladového účtu zvolí počet obnovení „0“, přestává se Vkladový účet v den splatnosti (tj. den
následující po dni ukončení doby uložení vkladu) úročit.
Minimální částka pro zřízení Vkladového účtu, pro automatické obnovení vkladu a minimální částka dalších
vkladů je stanovena ve Všeobecných obchodních podmínkách České spořitelny, a.s.
1.5 Dalším vkladem se rozumí částka, která při zahájení úročení převýší základní vklad, bude na Vkladový účet
uložena ve lhůtě pro výběr, s výjimkou dne obnovení, či bude na Vkladový účet uložena následně v době
uložení vkladu. Další vklady mimo lhůtu pro výběr jsou povoleny pouze v případě Vkladových účtů vedených
v cizí měně.
1.6 Majitel Vkladového účtu se zavazuje vložit sjednaný základní vklad do doby stanovené mu Bankou na
„Oznámení o zřízení Vkladového účtu“. Do doby, než peněžní prostředky uložené na Vkladový účet dosáhnou
výše sjednaného základního vkladu, nejsou úročeny.
V případě, že na Vkladovém účtu v této lhůtě nebudou uloženy žádné peněžní prostředky, je Banka oprávněna
Vkladový účet zrušit a ukončit účinnost Smlouvy.
V případě, že na Vkladový účet budou v této lhůtě uloženy peněžní prostředky nedosahující výše dohodnutého
základního vkladu, je Banka oprávněna Vkladový účet zrušit a ukončit účinnost Smlouvy. Kreditní zůstatek
v takovém případě Banka převede na účet určený v dispozici o způsobu disponování s vkladem po splatnosti.
Pokud takový účet není uvedený, bude Vkladový účet převeden na režim neúročený po splatnosti. Ke dni, kdy
Majitel Vkladového účtu převedené peněžní prostředky vybere, bude neúročený Vkladový účet po splatnosti
zrušen.
1.1
1.2
1.3
1.4
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1.7 Majitel Vkladového účtu může pro disponování se splatným úrokem zadat příkaz k platební transakci na určený
účet, jehož je majitelem ve zvolené měně, nebo příkaz k připsání na Vkladový účet jako další vklad.
Takto připsaný úrok může Majitel Vkladového účtu vybrat bez úhrady zvláštní ceny za předčasný výběr nebo
dopadu na úročení vkladu v den splatnosti vkladu či úroku a dále i v den následující. Pokud kterýkoliv z těchto
dnů připadne na den pracovního volna či klidu, může tak učinit v tyto dny, nebo nejbližší následující pracovní
den (dny).
1.8 Majitel Vkladového účtu může pro disponování s vkladem po splatnosti zvolit bezhotovostní převod na určený
účet, jehož je majitelem ve zvolené měně nebo výběr v hotovosti.
2.

Úročení Vkladového účtu
2.1 Vklad na Vkladovém účtu je úročen roční úrokovou sazbou vyhlášenou Bankou pro daný druh Vkladového účtu
v Ceníku České spořitelny, a.s., a platnou v den zřízení Vkladového účtu.
2.2 Úročení vkladu počíná dnem, kdy zůstatek na Vkladovém účtu dosáhne výše sjednaného základního vkladu,
a končí dnem, který předchází dni splatnosti vkladu. Úroková sazba je neměnná po celou dobu uložení vkladu.
2.3 Další vklad v případě Vkladového účtu v cizí měně bude úročen roční úrokovou sazbou platnou v den přijetí
dalšího vkladu, a to dle výše součtu základního vkladu a zaúčtovaného dalšího vkladu a dle doby uložení, která
je nejbližší nižší nebo rovna době, která zbývá ode dne dalšího vkladu do uplynutí doby uložení vkladu. Dojde-li
v době uložení k výběru, je částka výběru nejprve zúčtována proti částce případného dalšího vkladu (nebude-li
tato dostačující, je zbývající část zúčtována proti částce základního vkladu), tj. dalším vkladem a předmětem
úročení je pak případně zbývající část původního dalšího vkladu po zaúčtování výběru. Další vklad nebude
úročen, pokud bude zaúčtován na Vkladový účet během 6 (šesti) kalendářních dní před uplynutím doby uložení
vkladu. V případě více dalších vkladů zaúčtovaných na Vkladový účet v rámci jednoho dne se za další vklad pro
účely stanovení výše úrokové sazby považuje součet těchto dalších vkladů.
2.4 Úrok je splatný:

3.



u krátkodobého Vkladového účtu v den splatnosti vkladu,



u střednědobého Vkladového účtu vždy k 31. 12. příslušného kalendářního roku a při splatnosti vkladu.

Nakládání s peněžními prostředky na Vkladovém účtu
3.1 Prostřednictvím služeb SERVIS 24 je možno nakládat jak s Vkladovými účty zřízenými přes služby SERVIS 24,
tak také s Vkladovými účty zřízenými přes Obchodní místa Banky. Uskutečněním výběru celého vkladu se
Vkladový účet ruší.
3.2 Nakládat s vkladem v Obchodních místech Banky může pouze majitel Vkladového účtu, případně osoba
uvedená v platném Podpisovém vzoru k tomuto Vkladovému účtu.
3.3 Prostřednictvím služeb SERVIS 24 je možno nakládat s částí, případně s celým vkladem v den jeho splatnosti
a v den následující. Pokud kterýkoliv z těchto dnů připadne na den pracovního volna či klidu, je možno tak učinit
v tyto dny, nebo v nejbližší následující pracovní den (dny). Předčasný výběr části vkladu je možné provést
pouze se souhlasem Banky.
3.4 Mimo lhůtu stanovenou pro výběr (bod 3.3) lze provést předčasný výběr celého vkladu na Vkladovém účtu
v Obchodním místě Banky, které vede Vkladový účet. Předčasný výběr části vkladu na Vkladovém účtu lze
provést v kterémkoliv Obchodním místě Banky. Uskutečněním výběru celého vkladu se Vkladový účet ruší.
Předčasný výběr jak celého vkladu, tak i jeho části mimo lhůtu stanovenou pro výběr lze provést pouze se
souhlasem Banky.
3.5 V případě předčasného výběru vkladu v české měně nebude Banka úročit zůstatek na účtu od 1. 1.

daného roku do dne prvního předčasného výběru v daném kalendářním roce. Pokud ale den
začátku doby vkladu nastal až v průběhu kalendářního roku, ve kterém došlo k předčasnému
výběru, pak nebude úročen zůstatek na účtu ode dne začátku doby vkladu do dne prvního
předčasného výběru v daném kalendářním roce. V případě předčasného výběru vkladu v cizí měně je
Majitel Vkladového účtu povinen uhradit Bance zvláštní cenu. Způsob výpočtu této ceny je stanoven
v Ceníku České spořitelny, a.s. Na zaplacení ceny může Banka použít vklad nebo jeho část.
3.6 Banka provede pouze ty příkazy, při nichž zůstatek Vkladového účtu neklesne pod Bankou stanovený minimální
zůstatek pro daný typ účtu.
4.

Výpisy z Vkladového účtu
4.1 Majitel Vkladového účtu je informován o stavu peněžních prostředků na Vkladovém účtu formou výpisů
z Vkladového účtu, včetně informace o zřízení a zrušení Vkladového účtu.
4.2 Frekvence vyhotovování výpisů je standardně stanovena jako měsíční, s předáváním výpisů poštou. Výpis je
vyhotoven pouze v případě, že na Vkladovém účtu byl ve sjednaném období realizován obrat.
4.3 Prostřednictvím služeb SERVIS 24 lze nastavit Bankou povolené hodnoty parametrů výpisu pro vkladový účet.

5.

Změny Vkladového účtu
5.1 Prostřednictvím služeb SERVIS 24 lze provádět změny Vkladových účtů zřízených přes služby SERVIS 24
nebo prostřednictvím Obchodních míst Banky v následujícím rozsahu:


změna způsobu nakládání s úrokem,



změna způsobu nakládání s vkladem po splatnosti a



změna počtu obnovení Vkladového účtu.
Všechny další změny lze provádět pouze v Obchodním místě Banky, které vede Vkladový účet. Změny
může provádět pouze majitel Vkladového účtu.
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5.2 Požadavek na změnu musí být zadán vždy nejméně jeden obchodní den přede dnem splatnosti vkladu.
6.

Obecná ustanovení
6.1 V případě, že příkaz Majitele Vkladového účtu k bezhotovostnímu převodu splatného úroku či jistiny
z Vkladového účtu bude zadán v jiné měně, než ve které je veden Vkladový účet, bude pro provedenou
konverzi použit kurz Banky platný v den provedení příkazu.
6.2 Podpisový vzor k takto založenému účtu může majitel Vkladového účtu zřídit v kterémkoliv Obchodním místě
Banky. Při založení Vkladového účtu však bude umožněno vybrat jednoho Disponenta od sporožirového účtu
nebo běžného účtu v českých korunách nebo cizí měně Klienta, pro nějž je Vkladový účet zakládán a založit ho
do Podpisových vzorů k nově zřízenému Vkladovému účtu. Takto zřízený Disponent bude moci nakládat
s peněžními prostředky na Vkladovém účtu přes služby SERVIS 24, ale nikoliv přes Obchodní místa Banky,
neboť toto lze umožnit až v okamžiku zřízení Podpisového vzoru standardním způsobem.
6.3 O změny sjednaných podmínek Vkladového účtu zřízeného přes služby SERVIS 24 může Majitel Vkladového
účtu požádat rovněž v Obchodním místě Banky vedoucí Vkladový účet.
6.4 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, její účinnost končí v den splatnosti vkladu. Nepotvrdí-li písemně či jiným
dohodnutým způsobem jedna ze smluvních stran nejpozději v den skončení účinnosti Smlouvy, že na ukončení
smluvního vztahu trvá, prodlužuje se (obnovuje se) účinnost Smlouvy do dalšího dne splatnosti vkladu (pro jeho
určení platí pravidla uvedená v bodě 1.2 a 1.4 tohoto článku) a zůstatek vkladu na Vkladovém účtu ke dni
obnovení vkladu je uložen na dobu sjednanou majitelem Vkladového účtu při jeho založení s tím, že pro úročení
vkladu po obnovení platí ustanovení bodu 1.4 tohoto článku.
6.5 Smlouvu nelze žádnou ze smluvních stran vypovědět.

Článek II
Podmínky pro vkladové účty sjednané prostřednictvím služby BUSINESS 24
1.

Banka se zavazuje zřídit Klientovi vkladový účet nebo vkladový účet s obnovováním na základě příkazu, zadaného
Klientem prostřednictvím služby BUSINESS 24 (dále jen „Příkaz“). Současně mu přidělí číslo, které uvede na
Potvrzení o provedení Příkazu Klienta (dále jen „Potvrzení“).

2.

Náležitosti Příkazu jsou uvedeny v elektronickém formuláři ve službě BUSINESS 24. Neuvedení či nesprávné
uvedení některého z údajů na Příkazu Klientem má za následek, že vkladový účet Banka nezřídí.

3.

Příkaz Klienta ke zřízení vkladového účtu (návrh na uzavření smlouvy o vkladovém účtu) se dle výslovného
ujednání smluvních stran současně považuje za příkaz k zúčtování. Banka proto již bez dalšího pokynu Klienta
provede příslušný převod finančních prostředků z určeného účtu na vkladový účet. Podmínkou pro provedení
převodu však je, že účet z nějž mají být prostředky na vkladový účet převedeny, je účtem vedeným v Bance a
zadavatel Příkazu k němu má dostatečné dispoziční oprávnění.

4.

K uzavírání smluv o vkladových účtech a k provádění změn obsahu těchto smluv jsou oprávněny fyzické osoby,
kterým Klient v rámci příslušné služby internetového a telefonního bankovnictví k takovému úkonu udělil zmocnění.

5.

Pro jednorázové vklady je úroková sazba stanovena jako sazba pevná po celé období trvání vkladu.

6.

Pro vklady s obnovováním platí, že vklad na vkladovém účtu bude úročen pevnou úrokovou sazbou vždy po celé
sjednané období, přičemž v okamžiku prolongace vkladu na další sjednané období bude sazba aktualizována.

7.

Vkladový účet je možné zřídit jak v české, tak v cizí měně dle aktuální nabídky Banky, přičemž vklady na vkladový
účet mohou být vždy vkládány pouze v celých jednotkách. Den zřízení vkladového účtu je považován za počátek
doby uložení vkladu.

8.

Banka je povinna Klienta informovat o stavu prostředků na vkladových účtech formou výpisů z účtu.

A.

Vkladové účty sjednané s klienty zařazenými do skupiny „Komerční klienti“
1.1. Podmínky zřízení a vedení vkladového účtu
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

1.1.7.
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Potvrzením se rozumí výpis z vkladového účtu. Tento výpis bude podepsán pracovníkem Banky a
bude Klientovi zaslán poštou na adresu určenou Klientem při zadávání Příkaz ke zřízení vkladového
účtu prostřednictvím služby BUSINESS 24.
Jistinu je možné na vkladový účet převést pouze z účtu vedeného v systému Banky ve stejné měně
jako je zřizovaný vkladový účet.
Minimální částka pro zřízení vkladového účtu a pro automatické obnovení vkladu je stanovována
a vyhlašována Bankou v Oznámení České spořitelny, a.s.
Aktuální lhůty pro trvání vkladu jsou uvedeny v Ceníku České spořitelny, a.s.
K tomuto dni uložení vkladu jsou prostředky odúčtovány z účtu Klienta a zúčtovány ve prospěch
vkladového účtu. Od téhož data se počítá den splatnosti vkladu na vkladovém účtu.
Akreditovaný klient může zřídit pouze jednorázový vkladový účet. Akreditovaným klientem je klient,
který má podepsanou smlouvu nebo rámcovou smlouvu o obchodování na finančních trzích s
dealingem a je na základě obchodního rozhodnutí Banky zapsán do systému Banky umožňujícího
nabízet tomuto klientovi individuální podmínky při obchodování na finančních trzích.
Neakreditovaný klient může zřídit jednorázový vkladový účet nebo vkladový účet s obnovováním.
Jednorázový vkladový účet automaticky zanikne v den splatnosti vkladu. Na vkladovém účtu
s obnovováním se vklad automaticky obnovuje na další období za stejných podmínek s výjimkou
úročení vkladu, které bude stanoveno aktuální sazbou uvedenou v Ceníku České spořitelny, a.s.
3/6

1.1.8.

Jednotlivá období vkladu s automatickým obnovováním na sebe bezprostředně navazují. Pokud
připadne den obnovení vkladu na jiný než obchodní den, bude příslušné období vkladu prodlouženo na
nejbližší následující obchodní den. Další období vkladu se pak počítá od nového termínu.
Dnem splatnosti vkladu bude vklad převeden na účet zvolený Klientem při zakládání vkladového účtu
(nedojde-li k hotovostnímu výběru prostředků v Obchodním místě Banky). K témuž časovému
okamžiku zanikne konkrétní smlouva o vkladovém účtu.

1.2. Úročení vkladového účtu
1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.

Prostředky na vkladovém účtu jsou úročeny roční úrokovou sazbou vyhlášenou Bankou pro daný druh
vkladového účtu, příslušnou délku trvání vkladu a sjednanou částku vkladu v Ceníku České spořitelny,
a.s. a platnou v den počátku doby uložení vkladu.
Vklad je vždy úročen ode dne začátku období vkladu do předposledního dne období vkladu.
Úroky z vkladu budou Klientovi připsány k jistině nebo převáděny na jím určený účet, vedený ve stejné
měně jako je vkladový účet vždy v den splatnosti resp. obnovení vkladu. Pokud tento den připadne na
jiný než obchodní den, Banka vypočte a připíše úroky bezprostředně následující obchodní den.

1.3. Nakládání s peněžními prostředky na vkladovém účtu
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Nakládat s peněžními prostředky na vkladovém účtu je možné pouze v Obchodním místě Banky. Klient
může nakládat s částí, případně s celým vkladem v den jeho splatnosti resp. obnovení, pokud toto
oznámí Bance nejpozději dva obchodní dny přede dnem obnovení vkladu. Pokud tento den připadne
na den pracovního volna či klidu, je možno tak učinit v nejbližší následující obchodní den.
Klient může provést předčasný výběr části či celého vkladu na vkladovém účtu mimo den splatnosti
resp. obnovení a tím ukončit účinnost konkrétní smlouvy o vkladovém účtu jen za podmínky, že s tím
Banka bude souhlasit a že jí uhradí veškeré náklady a výdaje, které jí v souvislosti s takovým
předčasným výběrem případně vzniknou. Uskutečněním výběru celého vkladu se vkladový účet ruší.
Vedle účtování nákladů je Banka oprávněna si za předčasný výběr účtovat i cenu za předčasný výběr
podle Ceníku pro komerční klienty platného v době předčasného výběru. Za žádost o předčasný výběr
se přitom považuje i požadavek Klienta na zkrácení původně sjednané délky trvání vkladu (za zkrácení
původně sjednané délky vkladu se však nepovažuje zrušení obnovování vkladu).
Klient může změnit výši vkladu z/ve prospěch vkladového účtu za podmínky, že změna výše vkladu
bude zaúčtována v den obnovení vkladu. Banka však provede pouze ty příkazy, při nichž zůstatek
vkladového účtu neklesne pod Bankou stanovený minimální zůstatek pro daný typ účtu.

1.4. Výpisy z vkladového účtu
Výpis je vyhotoven v den zřízení účtu a poté v den obnovení vkladu, je-li zřízen vkladový účet s obnovováním.
Klientovi bude výpis zasílán Bankou na adresu určenou Klientem při zadávání Příkazu ke zřízení vkladového
účtu prostřednictvím služby BUSINESS 24.
1.5. Změny vkladového účtu
1.5.1.

1.5.2.

Prostřednictvím služby BUSINESS 24 lze provádět změny vkladových účtů obnovováním s běžnou
úrokovou sazbou a to v rozsahu:


změna účtu, na který mají být převáděny úroky a jistina,



změna typu účtu,



změna doby splatnosti,

 ukončení – vklad zanikne v den, v němž mělo dojít k obnovení vkladu.
Všechny další změny vkladových účtů s běžnou úrokovou sazbou lze provést pouze v Obchodním
místě Banky.
Změny vkladových účtů s obnovováním s běžnou úrokovou sazbou zadané klientem prostřednictvím
služby BUSINESS 24:


v průběhu cyklu vkladového účtu budou účinné od počátku následujícího cyklu vkladového účtu
(tj. od nejbližšího dne obnovení vkladového účtu).


1.5.3.

v den obnovení budou realizované při prvním následujícím cyklu vkladového účtu tj. změny na
vkladovém účtu budou účinné pro první následující cyklus vkladového účtu.
U vkladových účtů s obnovováním s individuální úrokovou sazbou lze veškeré změny včetně ukončení
provést pouze v Obchodním místě Banky.

B. Vkladové účty sjednané s klienty nezařazenými do skupiny „Komerční klienti“
2.1. Podmínky zřízení a vedení vkladového účtu
2.1.1.
2.1.2.
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Potvrzení o zřízení vkladového účtu na základě Příkazu Klienta zašle Banka klientovi na e-mailovou
adresu či faxové číslo zvolené při zakládání vkladového účtu.
Minimální částka pro zřízení vkladového účtu, pro automatické obnovení vkladu a minimální částka
dalších vkladů je stanovena ve Všeobecných obchodních podmínkách České spořitelny, a.s.
Dalším vkladem se rozumí částka, která při zahájení úročení převýší základní vklad či bude na
vkladový účet uložena následně v době uložení vkladu.
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2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2.1.6.
2.1.7.

2.1.8.

Aktuální lhůty pro trvání vkladu jsou uvedeny v Ceníku České spořitelny, a.s.
U vkladového účtu s obnovováním vkladu lze s Bankou dohodnout počet obnovení vkladu.
Obnovení vkladu


Při obnovení vkladu dojde ke změně úrokové sazby na sazbu platnou v den obnovení vkladu.



V případě vkladových účtů s dobou uložení 7 a 14 dní připadá den splatnosti vždy na den, který se
po ukončení doby uložení vkladu pojmenováním (tj. názvem dne v týdnu) shoduje se dnem zřízení
vkladu. U vkladových účtů s dobou uložení 1 až 12 měsíců připadá den splatnosti vždy na den,
který se po ukončení doby uložení vkladu číselně shoduje se dnem zřízení vkladového účtu.
Neexistuje-li takový den v posledním kalendářním měsíci doby uložení vkladu, připadne den
splatnosti na poslední den v tomto měsíci.

 Pokud se zvolí počet obnovení „0“, přestává se vkladový účet v den přede dnem splatnosti úročit.
Změnu výše vkladu lze provést v kterémkoli dni trvání vkladu. Navýšit vklad lze i bezhotovostním
převodem.
Sjednaný základní vklad musí být na vkladový účet vložen do doby stanovené Bankou na „Oznámení
o zřízení vkladového účtu“. V případě, že na vkladovém účtu v této lhůtě nebudou uloženy žádné
peněžní prostředky, je Banka oprávněna vkladový účet zrušit a ukončit účinnost Smlouvy.
V případě, že na vkladový účet budou v této lhůtě uloženy peněžní prostředky nedosahující výše
dohodnutého základního vkladu, je Banka oprávněna vkladový účet zrušit a ukončit účinnost Smlouvy.
Kreditní zůstatek v takovém případě Banka převede na účet určený v dispozici o způsobu disponování
s vkladem po splatnosti. Pokud takový účet není uvedený, bude vkladový účet převeden na režim
neúročený po splatnosti. Ke dni, kdy majitel vkladového účtu převedené peněžní prostředky vybere,
bude neúročený vkladový účet po splatnosti zrušen.
Smlouva o vkladovém účtu se uzavírá na dobu určitou, její účinnost končí v den splatnosti vkladu.
Nepotvrdí-li písemně či jiným dohodnutým způsobem jedna ze smluvních stran nejpozději v den
skončení účinnosti konkrétní Smlouvy o vkladovém účtu, že na ukončení smluvního vztahu trvá,
prodlužuje se (obnovuje se) účinnost konkrétní Smlouvy o vkladovém účtu do dalšího dne splatnosti
vkladu (pro jeho určení platí pravidla uvedená v bodě, 2.1.4. a 2.1.6. tohoto článku) a zůstatek vkladu
na vkladovém účtu ke dni obnovení vkladu je uložen na dobu sjednanou Klientem při jeho založení
s tím, že pro úročení vkladu po obnovení platí ustanovení bodu 2.1.6. tohoto článku.

2.2. Úročení vkladového účtu
2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.

2.2.4.

Prostředky na vkladovém účtu jsou úročeny roční úrokovou sazbou vyhlášenou Bankou pro daný druh
vkladového účtu, příslušnou délku trvání vkladu a sjednanou částku vkladu v Ceníku České spořitelny,
a.s. a platnou v den počátku doby uložení vkladu.
Úročení vkladu počíná dnem, kdy zůstatek na Vkladovém účtu dosáhne výše sjednaného základního
vkladu, a končí dnem, který předchází dni splatnosti vkladu.
Úroky z vkladu budou klientovi připsány k jistině nebo převedeny na vybraný účet přiřazený ke službě
BUSINESS 24, jehož je majitelem, ve zvolené měně nebo vybírány v hotovosti v Obchodním místě
Banky. Další vklad bude úročen roční úrokovou sazbou platnou v den přijetí dalšího vkladu, a to dle
výše zůstatku vkladu po zaúčtování dalšího vkladu a dle doby uložení, která je nejbližší nižší nebo
rovna době, která zbývá ode dne dalšího vkladu do uplynutí doby uložení vkladu. Další vklad nebude
úročen, pokud bude zaúčtován na vkladový účet během 6 (šesti) kalendářních dní před uplynutím doby
uložení vkladu.
Úrok je splatný:


U krátkodobého vkladového účtu v den splatnosti vkladu,



U střednědobého vkladového účtu vždy k 31.12. příslušného kalendářního roku a při splatnosti
vkladu.

2.3. Nakládání s peněžními prostředky na vkladovém účtu
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.
2.3.4.

2.3.5.
3-4334 07/2014

Nakládat s peněžními prostředky na vkladovém účtu je možné pouze v Obchodním místě Banky.
Nakládat s vkladem může pouze majitel vkladového účtu, případně osoba uvedená v platném
Podpisovém vzoru k tomuto vkladovému účtu. Podpisový vzor k vkladovému účtu může majitel
vkladového účtu zřídit pouze v Obchodním místě Banky, které vede vkladový účet.
Mimo lhůtu stanovenou pro výběr lze provést předčasný výběr celého vkladu na vkladovém účtu
v Obchodním místě Banky, které vede vkladový účet. Předčasný výběr části vkladu na vkladovém účtu
lze provést v kterémkoliv Obchodním místě Banky. Uskutečněním výběru celého vkladu se vkladový
účet ruší. Předčasný výběr jak celého vkladu, tak i jeho části mimo lhůtu stanovenou pro výběr lze
provést pouze se souhlasem Banky.
Banka provede pouze ty příkazy k výběru části vkladu, při nichž zůstatek vkladového účtu neklesne
pod Bankou stanovený minimální zůstatek pro daný typ účtu.
Pokud je úrok z vkladového účtu připisován k jistině, lze ho vybrat v Obchodním místě Banky bez
sankčního poplatku v den splatnosti vkladu či úroku a dále i v den následující. Pokud kterýkoliv
z těchto dnů připadne na den pracovního volna či klidu, může tak učinit v tyto dny nebo nejbližší
následující pracovní den (dny).
Pro disponování s vkladem po splatnosti lze zvolit bezhotovostní převod na určený účet ve zvolené
měně nebo výběr v hotovosti.
V případě, že příkaz Klienta k bezhotovostnímu převodu splatného úroku či jistiny z vkladového účtu
bude zadán v jiné měně, než ve které je veden vkladový účet, bude pro provedenou konverzi použit
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2.3.6.

2.3.7.

kurz Banky platný v den provedení příkazu.
Při založení vkladového účtu prostřednictvím služby BUSINESS 24 Klient může udělit dispoziční
oprávnění ke vkladovému účtu jednomu z Disponentů od kteréhokoliv běžného účtu Klienta
přiřazeného ke službě BUSINESS 24.
V případě předčasného výběru vkladu v české měně nebude Banka úročit zůstatek na účtu od 1. 1.
daného roku do dne prvního předčasného výběru v daném kalendářním roce. Pokud ale den začátku
doby vkladu nastal až v průběhu kalendářního roku, ve kterém došlo k předčasnému výběru, pak
nebude úročen zůstatek na účtu ode dne začátku doby vkladu do dne prvního předčasného výběru
v daném kalendářním roce. V případě předčasného výběru vkladu v cizí měně je Majitel Vkladového
účtu povinen uhradit Bance zvláštní cenu. Způsob výpočtu této ceny je stanoven v Ceníku České
spořitelny, a.s. Na zaplacení ceny může Banka použít vklad nebo jeho část.

2.4. Výpisy z vkladového účtu
2.4.1.
2.4.2.

Frekvence vyhotovování výpisů je standardně stanovena jako měsíční. Výpis je však vyhotoven pouze
v případě, že na vkladovém účtu byl ve sjednaném období realizován obrat.
Prostřednictvím služby BUSINESS 24 lze nastavit Bankou povolené hodnoty parametrů výpisu pro
vkladový účet.

2.5. Změny vkladového účtu
2.5.1.

2.5.2.

Prostřednictvím služby BUSINESS 24 lze provádět změny vkladových účtů zřízených prostřednictvím
služby BUSINESS 24 nebo prostřednictvím Obchodních míst Banky v následujícím rozsahu:


změna způsobu nakládání s úrokem,



změna způsobu nakládání s vkladem po splatnosti,

 změna počtu obnovení vkladového účtu.
Všechny další změny lze provádět pouze v Obchodním místě Banky, které vede vkladový účet. Změny
může provádět pouze majitel vkladového účtu.
Požadavek na změnu musí být zadán vždy nejméně jeden obchodní den přede dnem splatnosti
vkladu.

Článek III
Závěrečná ustanovení
1.

Odstoupení od smlouvy
Od Smlouvy uzavřené dle těchto Podmínek má Klient, který je Spotřebitel, právo odstoupit bez uvedení důvodů a
bez jakékoliv smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů od dne, kdy byl Klientovi vkladový účet zřízen. Odstoupit od Smlouvy
může klient způsobem uvedeným ve VOP s tím, že oznámení o odstoupení je třeba zaslat na adresu: Česká
spořitelna, a. s., Odbor 8510 Správa pasivních obchodů, Štefánikova 2115/13, 741 01 Nový Jičín. Pokud Klient své
právo na odstoupení neuplatní ve stanovené lhůtě, Smlouva pokračuje dále za sjednaných podmínek. Pokud Klient
od smlouvy odstoupí, budou mu vráceny veškeré finanční prostředky, které budu mít v rámci daného produktu u
České spořitelny uloženy. Z ceny za příslušnou finanční službu Klient hradí pouze poměrnou část, která bude
odpovídat době, po kterou daný finanční produkt využíval.

2.

Změna Podmínek
2.1 Banka si vyhrazuje právo tyto Podmínky v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na svoji
obchodní politiku kdykoli změnit nebo upravit.
2.2 Banka je povinna Klienta individuálně, vhodným způsobem a v časovém předstihu nejméně 1 měsíc na tyto
změny, resp. úpravy a na datum jejich účinnosti upozornit a současně zpřístupnit nové, resp. upravené znění
Podmínek ve veřejných prostorách svých obchodních míst a na domovské webové stránce Banky
(www.csas.cz). Pokud Klient do dne účinnosti změny Podmínek písemně nevyjádří svůj nesouhlas s takovou
změnou, považuje se taková změna za Klientem odsouhlasenou a je vůči němu účinná ode dne nabytí
účinnosti Podmínek.

3.

Platnost a účinnost
Znění Podmínek vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem 1.července 2014, tímto dnem pozbývají účinnosti
Podmínky České spořitelny, a.s. pro vedení vkladových účtů na základě dohody uzavřené prostřednictvím služeb
internetového a telefonního bankovnictví účinné od 24. dubna 2013.
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