
 

Pokud máte jakýkoli dotaz, rádi Vám ho zodpovíme na naší bezplatné informační lince 800 207 207 (pro volání ze zahraničí na 
lince +420 956 777 956) nebo v kterémkoli obchodním místě. 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU 
MOJE ZDRAVÉ FINANCE 
 
 
 

1. Co je služba Moje zdravé finance?  
 
V rámci služby Moje zdravé finance Vám budeme poskytovat finanční poradenství, tj. provedeme analýzu Vašich pravidelných 
měsíčních výdajů a navrhneme Vám, ve kterých oblastech můžete dosáhnout úspory.  
 
Finanční poradenství Vám budeme poskytovat dvakrát do roka, tj. dvakrát do roka se můžete setkat se svým poradcem v naší 
pobočce, který provede analýzu Vašich pravidelných měsíčních výdajů a bude pro Vás hledat možnosti, jak dosáhnout dalších 
úspor. Abyste dosáhli co největších úspor, také Vám nabídneme za zvýhodněné ceny naše produkty a služby, které jsme 
zařadili do programu Moje zdravé finance. Partnery programu Moje zdravé finance jsou i další poskytovatelé různých služeb 
a produktů. Tito naši partneři Vám také mohou nabízet své služby a produkty za zvýhodněné ceny. Nabídka některých produktů 
a služeb za zvýhodněné ceny může být podmíněna splněním podmínek, se kterými budete vždy předem seznámeni. Podrobné 
informace o programu „Moje zdravé finance“ naleznete na www.mojezdravefinance.cz.  
 
 
2. Za jakých podmínek poskytujeme tuto službu?  
 
Podmínkou poskytování služby Moje zdravé finance je, že si tuto službu sjednáte k účtu, který pro Vás vedeme.  Službu Moje 
zdravé finance neposkytujeme osobám mladším 18 let, podnikatelům, ani právnickým osobám. Službu Moje zdravé finance 
Vám poskytneme jen k jednomu účtu a neposkytujeme ji společně se službou BLUE nebo Erste Premier. Máte-li v souvislosti s 
využíváním našich služeb v kombinaci se službami našich partnerů vůči nám nárok na jakoukoliv bonifikaci či zvýhodnění, 
zmocňujete nás, abychom si od našich partnerů vyžádali Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném k ověření tohoto nároku 
a sdělené údaje za uvedeným účelem dále zpracovávali po nezbytně dlouhou dobu. Založením služby Moje zdravé finance 
nebo BLUE zanikají veškeré naše předchozí vzájemné dohody o slevách a dalších benefitech, které jsme si sjednali ve vztahu 
ke všem Vašim účtům s výjimkou Věrnostního programu iBOD. Za službu Moje zdravé finance Vám můžeme účtovat cenu 
uvedenou v našem ceníku (www.csas.cz/cenik) a budeme Vám ji účtovat z účtu, ke kterému tuto službu vedeme.  
 
 
3. Jak lze tuto službu 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, můžeme tyto obchodní podmínky změnit, a to zejména 
ohledně rozsahu našeho finančního poradenství. V tom případě budeme postupovat stejným způsobem jako při změně 
podmínek vedení účtů dle našich všeobecných obchodních podmínek. 
 
 
4. Jak lze tuto službu ukončit? 
 
Službu Moje zdravé finance Vám přestaneme poskytovat v případě, že pro Vás nadále nebudeme vést účet, ke kterému byla 
tato služba sjednána, nebo dojde ke změně typu daného účtu na jiný účet, ke kterému službu Moje zdravé finance aktuálně 
nenabízíme. Služby a produkty sjednané v rámci programu Moje zdravé finance Vám budou v takovém případě nadále 
poskytovány za standardní ceny, pokud nebude dohodnuto jinak.  
 
Službu Moje zdravé finance sjednáváme na dobu určitou, a to do konce kalendářního roku, ve kterém jste si poskytování této 
služby sjednali. Pokud nejpozději jeden měsíc před koncem kalendářního roku neoznámíme na našich internetových stránkách 
www.mojezdravefinance.cz, že poskytování této služby ukončujeme, bude poskytování této služby automaticky prodlouženo na 
další kalendářní rok. Službu Moje zdravé finance můžete Vy i my také vypovědět; pro výpověď platí stejná pravidla, jaká platí 
podle našich všeobecných obchodních podmínek pro výpověď smlouvy o účtu.  
 
Po ukončení služby Moje zdravé finance podle tohoto odstavce, povedeme Váš účet, ke kterému byla tato služba sjednána, 
podle aktuálně platných podmínek pro účty. Služby a produkty sjednané v rámci programu Moje zdravé finance Vám budou 
nadále poskytovány za standardní ceny, pokud nebude dohodnuto jinak.  
 
Službu Moje zdravé finance Vám přestaneme poskytovat také v případě, že Vám začneme poskytovat službu BLUE nebo Erste 
Premier. 
 
V případě úmrtí klienta smlouva o službě Moje zdravé finance skončí, až když dědic klienta začne nakládat s příslušným účtem 
zemřelého. Dědic si může sjednat službu Moje zdravé finance a pak využívat zvýhodněné ceny u produktů a služeb zařazených 
do programu Moje zdravé finance.  


