Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o finančních službách
1. MÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Jméno a příjmení, tituly
Rodné číslo

Datum narození
žena /

Pohlaví

muž

Údaje o průkazu totožnosti
Druh a číslo průkazu

Vydal stát / orgán

Platnost do
Kontaktní údaje
Adresa trvalého bydliště
ulice, číslo popisné, město (obec), stát, PSČ

Korespondenční adresa
je shodná s trvalou adresou

ulice, číslo popisné, město (obec), stát, PSČ

e-mail
mobilní telefon / pevná linka
potvrzení o založení účtu*

pošlete na e-mail

/ poštou na adresu

Další údaje

Země a místo narození
Státní občanství (všechna)

ČR

Daňové rezidenství

ČR

jiných zemích (kterých)

Daňové povinnosti další země
DIČ (všechna)

NE

ANO (které země)

jiná občanství (která)

Údaje o povolení k pobytu na území ČR:

na území USA (zelená karta):

druh pobytu
číslo průkazu
vydal stát /orgán
platnost do

číslo zelené karty
platnost do

2. O CO ŽÁDÁM?
Žádám Vás (Českou spořitelnu, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171) o uzavření Rámcové smlouvy
o finančních službách, vybranou variantu označuji
, účet obsahuje vždy:
+ vedení účtu v měně CZK,
+ Servis 24,

+ elektronický měsíční výpis,
+ debetní kartu Visa Classic,

„Účet“ dále obsahuje:
+ příchozí a odchozí platby,
+ všechny výběry z bankomatu České spořitelny zdarma,
+ Spoření České spořitelny (pro majitele účtu od 18 let, kteří dosud nevlastní tento účet),
k „Účtu“ požaduji službu Moje zdravé finance (pro majitele účtu od 18 let, kteří dosud tuto službu nevlastní).
„Základní účet“ dále obsahuje:
všechny příchozí transakce.

Ve Vaší pobočce:
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DEBETNÍ KARTA
Debetní kartu žádám:
PIN:

zaslat poštou na korespondenční adresu
osobně vyzvednout v pobočce *
předat prostřednictvím SMS na mobil viz bod 1
automatické vydání karty po skončení platnosti karty

Vzhled karty (plastu)

standardní

se standardními limity v Kč
Výběry z bankomatu
Platby u obchodníků
Platby na internetu**

obrázek

(název z galerie)

Visa Classic
20 000/ 1 den
50 000/ 1 den
5 000 / 1 den

* karta v automatické výměně i případné náhradní karty budou zasílány poštou na korespondenční adresu,
** limit nastavíte pouze v případě, že uvedu platný mobilní telefon.
SERVIS 24
autorizační SMS
SMS zasílejte na mobil viz bod 1
bezpečnostní údaje zašlete na korespondenční adresu
Souhlasím s předáním mých osobních údajů uvedených v návrhu společnostem Finanční skupiny České spořitelny
(která zahrnuje Českou spořitelnu, a.s., a její dceřiné společnosti), Erste Asset Management a Pojišťovnou České
spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, za účelem poskytování finančních služeb těchto společností prostřednictvím
služeb SERVIS 24. Souhlas mohu písemně odvolat. V takovém případě mi přestanete poskytovat služby
SERVIS 24 a naše ujednání o těchto službách zanikne.
SPOŘENÍ ČESKÉ SPOŘITELNY v korunách českých ke spoření a zhodnocení peněz
Úrok budete připisovat k účtu vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, pokud v průběhu příslušného
kalendářního měsíce uložené vklady, jejich část ani připsané úroky nevyberu. Vložím-li peníze na účet v průběhu
kalendářního měsíce, budou připsané úroky odpovídat délce trvání vkladu v daném měsíci. Naspořené peníze nebo jejich
část mohu z účtu vybrat kdykoliv. V případě výběru nebude v daném kalendářním měsíci zůstatek na účtu úročen.
Z účtu mohu provádět jen jednorázové příkazy k úhradě (s výjimkou využití sběrného boxu). Rozsah platebních
transakcí, které lze z účtu provádět, můžete v budoucnu jednostranně rozšířit. Zadám-li příkaz k úhradě v jiné měně,
než ve které vedete účet, použijete pro provedenou měnovou konverzi váš kurz platný v den provedení příkazu.
Ze spořicího účtu mi budete poskytovat měsíčně elektronický výpis, který si stáhnu/vytisknu z internetového
bankovnictví. Formou výpisu mě budete informovat o zrušení účtu.
3. PROHLÁŠENÍ Podpisem prohlašuji, beru na vědomí a souhlasím, že:











korespondenční adresa je shodná pro všechny smlouvy uzavřené tímto návrhem, posílejte mi na ni písemnosti
týkající se těchto smluv, včetně tištěného oznámení o neprovedení platebního příkazu,
číslo účtu (případně Spoření České spořitelny) přidělíte ke dni uzavření rámcové smlouvy, zašlete mi je na
potvrzení spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami (případně Obchodními podmínkami pro službu Moje
zdravé finance) a dalšími dokumenty, na které tento návrh odkazuje; poté vložím na účet základní vklad
v hotovosti v pobočce nebo převodem z účtu,
uvedené údaje včetně údajů o daňovém rezidenství a dalších daňových povinnostech jsou úplné, správné
a pravdivé, máte právo si je ověřit, dojde-li ke změně, budu Vás neprodleně informovat, na uzavření smlouvy
nemám právní nárok,
podmínky smlouvy plníte již před uplynutím lhůty, ve které mohu od smlouvy uzavřené na dálku/mimo vaše
obchodní místo odstoupit; právo odstoupit mohu uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uzavření, a to bez uvedení
důvodu a bez jakékoli smluvní sankce. Podpis na odstoupení musí být úředně ověřen. Adresa pro zaslání
odstoupení je Česká spořitelna, a.s., odbor Správa pasivních účtů, Štefánikova 2115/13, 741 01 Nový Jičín.
znám obsah Všeobecných obchodních podmínek České spořitelny, a.s., smluvních dokumentů, které upravují
podmínky vedení a užívání účtu u České spořitelny, na které tento návrh a Všeobecné obchodní podmínky České
spořitelny, a.s., odkazují, bez výhrad s nimi souhlasím a zavazuji se jimi řídit; znám systém pojištění pohledávek
z vkladů v rozsahu Informačního přehledu, seznámili jste mě s ním před podpisem návrhu, rozumím mu a obdržím
jej spolu s ostatními dokumenty po založení účtu; aktuální verze jsou k dispozici v pobočkách nebo na
www.csas.cz,
ceny a úroky najdu v platném Ceníku České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody.

PODPIS KLIENTA MAJITELE ÚČTU

V(e):
dne:
podpis klienta
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Informace poskytuji k provedení kontroly v rámci prevence praní špinavých peněz před uzavřením smlouvy o účtu:
Původ majetku /
peněžních prostředků

mzda, plat
dávky od státu
dědictví
pronájem
dar
kapitálový majetek
svěřenský fond
výživné
výhry
odměny členů statutárních a jiných orgánů právnických osob
bez pravidelného příjmu
převod / prodej nemovitosti
podnikání a jiná samostatně výdělečná činnost
Předpokládané transakce měsíčně v CZK
Objem
tisíců
desítek tisíc
stovek tisíc
milionů
desítek milionů
stovek milionů
miliard
Četnost
jednotky
desítky
stovky
tisíce
Důvod / účel založení účtu:
běžné platby
platby z jiné nepodnikatel. činnosti
uložení volných fin. prostředků
4. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE nezletilého majitele účtu ve věku 15-17 let
Jako rodič
opatrovník
poručník
souhlasím, že součástí návrhu je kopie dokladu prokazujícího mé
oprávnění jednat za nezletilého majitele účtu.
Jméno a příjmení, tituly
Rodné číslo
Pohlaví

Datum narození
žena /

muž

Údaje o průkazu totožnosti
Druh a číslo průkazu

Vydal stát / orgán

Platnost do
Kontaktní údaje
Adresa trvalého bydliště
ulice, číslo popisné, město (obec), stát, PSČ

Korespondenční adresa
je shodná s trvalou adresou

ulice, číslo popisné, město (obec), stát, PSČ

e-mail
mobilní telefon / pevná linka
Další údaje
Země a místo narození
Státní občanství (všechna)

ČR

jiná občanství (která)

Daňové rezidenství

ČR

jiných zemích (kterých)

Údaje o povolení k pobytu na území ČR:

na území USA (zelená karta):

druh pobytu

číslo zelené karty

číslo průkazu

platnost do

vydal stát /orgán
platnost do
PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE nezletilého majitele účtu

V(e):
dne:
zástupce nezletilého klienta
Za Českou spořitelnu, a.s., převzal návrh k dalšímu posouzení a ověřil totožnost klientů podle průkazů totožnosti:
osobní číslo
telefon
e-mail
V(e):
dne:
jméno, příjmení, funkce, podpis
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