Sdělení klientům České spořitelny, a. s. Specifika pro Službu Erste Premier a pro produkty v
jejím rámci poskytované (dále jen „Sdělení“)
1. Úvodní ustanovení
Toto Sdělení upravuje podmínky pro Službu Erste Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované.
Pokud není tímto Sdělením upraveno jinak, platí pro jednotlivé produkty poskytnuté v rámci Služby Erste Premier podmínky
stanovené v příslušných smlouvách sjednaných k těmto jednotlivým produktům a ve Všeobecných obchodních podmínkách
České spořitelny, a. s. (dále jen „VOP“).
Česká spořitelna, a.s. (dále jen „Banka“) poskytuje Službu Erste Premier jen ve vybraných obchodních místech Banky
s typem obsluhy Služba Erste Premier (aktuální seznam těchto obchodních míst viz www.erstepremier.cz). Na standardních
obchodních místech Banky je klient se sjednanou Službou Erste Premier oprávněn realizovat vybrané transakce u produktů
poskytnutých v rámci Služby Erste Erste Premier, např. zadání platebního příkazu, hotovostní výběry a další standardní
úkony, které Banka poskytuje.

2. Obecná ustanovení
Na poskytnutí Služby Erste Premier a na uzavření smluv o produktech Premier není právní nárok a Banka je oprávněna
žádost o zřízení Služby Erste Premier odmítnout.
Pro fyzickou osobu, které Banka po akceptaci žádosti poskytne Službu Erste Premier, je ve Sdělení dále používán pojem
„Uživatel služby“.
Do Služby Erste Premier může být zařazena 1 další osoba, a to na základě žádosti Uživatele služby, který plní kritéria
Služby Erste Premier. Tato osoba nemusí plnit kritéria a má automaticky nárok na Službu Erste Premier zdarma.

3. Přehled produktů poskytovaných v rámci Služby Erste Premier
Podmínkou pro zřízení Služby Erste Premier je:
– Osobní účet Premier – Smlouva o Osobním účtu Premier (v měně CZK) uzavřená mezi Bankou a Uživatelem služby.
Uživateli služby může Banka na jeho žádost zřídit i několik Osobních účtů Premier s tím, že ceny dle bodu 5 Sdělení jsou
účtovány k tíži nejdéle vedeného účtu v režimu Osobní účet Premier.
V rámci Služby Erste Premier může Uživatel služby využívat dle vlastního výběru níže uvedené základní produkty, a to:
– Kartový účet a kreditní kartu Visa Infinite v měně CZK s limitem, o který Uživatel služby požádá (max. do výše odpovídající
bonitě Uživatele služby).
– Služby internetového bankovnictví:
– SERVIS 24 k Osobnímu účtu Premier,

–

–
–
–
–
–
–
–
–

– vyšší typ zabezpečení,
– zůstatkové SMS bez služby SERVIS 24.
Debetní kartu(y) k Osobnímu účtu Premier:
– Visa Infinite,
– MC World Elite
Úvěr na Osobním účtu Premier (kontokorent) s požadovaným limitem (max. do výše odpovídající bonitě Uživatele služby).
Běžný/é účet/účty Premier v cizí měně (tj. v měnách dle aktuální obchodní nabídky Banky).
Vkladový/é účet/účty Premier (v měnách dle aktuální obchodní nabídky Banky).
Spoření Premier v měně CZK
Majetkový účet (účet určený pro evidence investičních produktů)
Karta s multiměnovou funkcí – služba o zpracování kartových transakcí
Úvěr Premier
Hypotéka Premier

Vedle shora uvedených produktů PREMIER může Uživatel služby využívat za standardních obchodních a cenových
podmínek tyto doplňkové produkty:
– pojištění karty a osobních věcí včetně notebooku.
Banka je oprávněna shora uvedenou nabídku základních produktů Premier, jakož i doplňkových produktů, měnit a doplňovat
s tím, že taková změna je platná a účinná ke dni nabytí účinnosti změny Sdělení. Aktuální nabídka produktů Erste Premier je
uvedena na www.erstepremier.cz.
Kromě výše vyjmenovaných základních produktů Premier a doplňkových produktů může Uživatel služby využívat další
produkty poskytované Bankou za standardních obchodních podmínek.

4. Kritéria Banky pro poskytování Služby Erste Premier
Banka může Uživateli služby poskytovat Službu Erste Premier za podmínky, že bude splňovat alespoň jedno z těchto kritérií:
a) příjmové kritérium, tj. ke konci každého kalendářního měsíce bude po provedení dále níže uvedených pravidel výpočtů
vykazovat tzv. Měsíční příjem na účtu/účtech minimálně v aktuální výši 50 000 CZK nebo
b) depozitní kritérium, tj. že ke konci každého kalendářního měsíce bude po provedení dále uvedeného výpočtu
vykazovat uložení depozita minimálně v aktuální výši 1 500 000 CZK na produktech Banky a subjektů definovaných dále
v textu nebo
c) bilanční kritérium, tj. že ke konci každého kalendářního měsíce bude po provedení dále uvedeného výpočtu vykazovat
uložení depozit a úvěrových produktů minimálně v aktuální výši 3 000 000 CZK na produktech Banky a subjektů
definovaných dále v textu.
Kritéria uvedená v tomto bodě Sdělení musí být plněna Uživatelem Služby měsíčně, a to po celou dobu existence Služby
Erste Premier.
Po zřízení Služby Erste Premier je Uživatel služby povinen poprvé splnit uvedené podmínky pro její poskytování nejpozději
k poslednímu dni třetího kalendářního měsíce následujícího po datu akceptace žádosti o Službu Erste Premier Bankou.
Nesplnění podmínek pro poskytování Služby Erste Premier může mít za následek ukončení poskytování Služby Erste
Premier ze strany Banky s dopady na vedení produktů Erste Premier uvedenými v bodě 6 Sdělení.
Pravidla výpočtu tzv. měsíčního příjmu na účtu/účtech pro příjmové kritérium:
– Při výpočtu tzv. měsíčního příjmu se počítá s:
– kreditním obratem vykazovaným ke konci dotčených kalendářních měsíců
– na všech Osobních účtech Premier a všech běžných účtech Premier v cizí měně, kde je Uživatel služby majitelem účtu.
– Do kreditních obratů se nezahrnuje úrok připsaný ve prospěch dotčeného/ých účtu/ů.
– Do kreditních obratů se dále nezapočítávají kreditní obraty, které byly poukázány ve prospěch dotčeného/ých účtu/ů
z jiných účtů vedených Bankou pro Uživatele služby s výjimkou firemních/podnikatelských účtů vedených Bankou, kde
příjem z těchto účtů je do kreditních obratů započítán.
– Měsíční příjem se počítá jako3 měsíční průměr měsíčních součtů kreditních transakcí dle výše uvedených pravidel.
Pravidla výpočtu depozitního kritéria:
– Při výpočtu depozitního kritéria se počítá s:

– kreditními zůstatky vykazovanými ke konci dotčených kalendářních měsíců na produktech vedených pro Uživatele
služby i na produktech vedených ve všech dceřiných společnostech, včetně Pojišťovny České spořitelny, a. s., Vienna
Insurance Group a fondů České spořitelny, a. s., a ostatních zahraničních podílových fondů a objem prostředků, za které
byly nakoupeny spořící státní dluhopisy, které se do tohoto zůstatku započítávají).
– Počítá se pouze s kreditními zůstatky na produktech poskytovaných pro fyzické osoby-občany, tj. nebudou zahrnuty
produkty vedené Bankou pro fyzickou osobu-podnikatele.
– Výsledná výše dosaženého depozitního zůstatku se pro daný kalendářní měsíc vždy vypočte jako průměrný zůstatek
Uživatele služby za poslední předcházející 3 kalendářní měsíce.
– Měsíční příjem/kreditní zůstatek na produktech vedených v cizí měně bude zohledněn ve výpočtu plnění shora uvedených
kritérií po přepočtu na CZK kurzem deviza – střed podle platného kurzovního lístku ČNB k ultimu měsíce.
Pravidla výpočtu bilančního kritéria:
– Při výpočtu bilančního kritéria se počítá s:
– kreditními zůstatky vykazovanými ke konci dotčených kalendářních měsíců na produktech vedených pro Uživatele
služby a na produktech vedených ve všech jeho dceřiných společnostech, včetně Pojišťovny České spořitelny, a. s.,
Vienna Insurance Group a fondů České spořitelny, a.s. a ostatních zahraničních podílových fondů a objem prostředků,
za které byly nakoupeny spořící státní dluhopisy, které se do tohoto zůstatku započítávají)
– absolutní hodnotou zůstatků vykazovaných ke konci dotčených kalendářních měsíců na úvěrových produktech vedených
pro Uživatele služby v Bance t i na produktech vedených v dceřiných společnostech Stavební spořitelna České
spořitelny, a. s. a Leasing České spořitelny, a.s. a Autoleasing, a. s
– Počítá se pouze se zůstatky na produktech poskytovaných pro fyzické osoby-občany, tj. nebudou zahrnuty produkty
vedené Bankou pro fyzickou osobu-podnikatele.
– Výsledná výše dosaženého bilančního zůstatku se pro daný kalendářní měsíc vždy vypočte jako průměrný zůstatek
Uživatele služby za poslední předcházející 3 kalendářní měsíce.

5. Cenové podmínky Služby Erste Premier
Za Službu Erste Premier a služby spojené s produkty poskytovanými v rámci Služby Erste Premier platí Uživatel služby ceny
podle Ceníku České spořitelny, a. s., pro bankovní obchody (dále jen „Ceník“).
Neplní-li Uživatel služby kritéria uvedená v bodě 4 Sdělení, je Banka oprávněna mu účtovat cenu za každý měsíc neplnění
těchto kritérií dle Ceníku.

Vyzkoušení Služby Erste Premier zdarma
Banka umožní Uživateli služby na jeho žádost, aby si vyzkoušel zdarma Službu Premier, a to po dobu prvních 6 měsíců od
založení Služby Premier. Pokud bude Uživateli služby během této lhůty Služba Premier na jeho žádost ukončena či zanikne
z důvodu zániku jediného, tj. posledního, Osobního účtu Premier, nebude mu účtována cena za Službu Premier. Uživatel
služby je povinen plnit kriteria pro poskytování Služby Premier, jak je uvedeno výše v bodu 4.
Vyúčtování cen Služby Premier
Vyúčtování probíhá na vrub Osobního účtu Premier vedeného Uživateli služby. Pokud má Uživatel služby více Osobních
účtů Premier, je vyúčtování prováděno na vrub Osobního účtu Premier s nejstarším datem vzniku.
Cena za vedení Běžného účtu Premier v cizí měně
Cena za vedení každého Běžného účtu Premier v cizí měně nad rámec stanovený Ceníkem pro vedení zdarma je
účtována k tíži Osobního účtu Premier vedeného Uživateli služby (pokud má Uživatel služby více Osobních účtů Premier,
účtuje se taková cena k tíži účtu vedeného v režimu Osobní účet Premier nejdéle).

6. Zřízení a vedení Služby Erste Premier pro klienty, kteří mají účet
u Banky
Banka poskytne Uživateli služby Službu Erste Premier na základě akceptace jeho žádosti.
Majitelé účtů České spořitelny mohou písemně požádat Banku o zřízení Služby Erste Premier a zároveň o ukončení vedení
stávajících účtů dle podmínek pro takový účet a jeho další vedení dle podmínek Smlouvy o Osobním účtu Premier. Ke
změně obsahu smlouvy platí následující podmínky:
– Akceptací žádosti Bankou se ve lhůtě tří obchodních dnů po podání žádosti mění podmínky Smlouvy o účtu České
spořitelny na podmínky Smlouvy o Osobním účtu Premier. Bance zaniká povinnost plnit dříve sjednané podmínky pro

vedení účtu a nastupuje povinnost vést účet podle podmínek platných pro Osobní účet Premier, Je-li ke dni účinnosti
změny Smlouvy o účtu evidován na účtu kontokorent s roční periodicitou vyúčtování úroků, ode dne účinnosti změny
smlouvy se mění periodicita vyúčtování úroků z takového kontokorentu z roční na měsíční s tím, že tyto úroky budou
splatné k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a Banka je oprávněna je tentýž den připsat k jistině příslušného
kontokorentu. Byl-li v případě Osobního účtu České spořitelny sjednán režim speciálního úročení Spořicí plán, pojistné
programy Pojištění schopnosti hradit pravidelné výdaje pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti, resp. ztráty
zaměstnání, právní ochrana pro majitele soukromých bankovních účtů vedených u České spořitelny, a. s., resp. výlučně
formou právní porady, v právních vztazích vyplývajících z kupní smlouvy k movité věci, resp. v právních vztazích, jejichž
předmětem je movitá nebo nemovitá věc nebo služba, Cestovní pojištění, Úrazové pojištění či Asistenční služba, zaniká
takové ujednání ke dni bezprostředně předcházejícímu dni účinnosti smlouvy o Osobním účtu Premier.
Nadále zůstávají zachovány veškeré úkony (dispozice dle podpisového vzoru k účtu, udělené příkazy apod.), číslo a měna
účtu a ostatní služby související s účtem, pokud nebude sjednáno jinak.
V případě, že klient v době změny obsahu smlouvy o účtu má vydanou standardní debetní kartu České spořitelny, bude mu
v nejbližší době vyrobena nová karta takto:
– Namísto standardní debetní karty bude vydána karta MC World Elite nebo VISA Infinite
– Karta s vlastním obrázkem bude v rámci automatické výměny převydána na kartu Erste Premier bez vlastního obrázku.
– V rámci automatické výměny budou vždy zachovány transakční limity z původní karty.
– ostatní karty bez loga Erste Premier budou zpoplatněny dle platného Ceníku.
V případě, že klient po uzavření smlouvy ke kartovému účtu ke kreditní kartě Visa Infinite nesplní alespoň jedno z kritérií
uvedených v bodě 4 Sdělení, je Banka oprávněna pozastavit vydání kreditní karty Infinite klientovi do doby, než klient splní
alespoň jedno z kritérií uvedených v bodě 4 Sdělení. Tímto nejsou dotčeny ostatní body Sdělení.
Po dobu trvání Služby Erste Premier je Uživatel služby oprávněn požádat Banku o produkty Premier a doplňkové produkty
uvedené v bodě 3 Sdělení. Tyto produkty jsou poskytovány dle typu produktu na základě samostatné smlouvy nebo na
základě dohody uzavřené akceptací žádosti Uživatele služby o produkt.
Uživatel služby – majitel stávajícího běžného účtu v cizí měně nebo Spoření České spořitelny – může požádat Banku
o ukončení vedení těchto účtů za stávajících podmínek a jejich další vedení dle podmínek Smlouvy o Běžném účtu Premier
v cizí měně/Spoření PREMIER. Ke změně obsahu stávajících smluv platí následující podmínky:
– Akceptací žádosti Bankou ve lhůtě tří obchodních dnů po podání žádosti se mění podmínky stávajících smluv na
podmínky smlouvy o shora uvedených produktech Premier. Bance zaniká povinnost plnit dříve sjednané podmínky pro
vedení účtu a nastupuje povinnost vést účet dle podmínek platných pro produkty Premier. Nadále však zůstávají
zachovány veškeré úkony (dispozice dle podpisového vzoru – byl-li k účtu zřízen –, udělené příkazy apod.) a služby
související s účtem, číslo a měna účtu.
Klient/Uživatel služby může podat žádost ve smyslu tohoto bodu Sdělení a Banka ji může přijmout i mimo prostory
vybraných poboček Banky, a to na základě výslovné žádosti klienta/Uživatele služby. Nebude-li taková žádost takto
akceptována Bankou, je Uživatel služby povinen se na telefonickou výzvu Banky dostavit v dohodnutém dni a čase do
zvoleného obchodního místa Banky k podpisu smluv o zvolených finančních službách. Nedostaví-li se k podpisu smluv ani
po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů od sjednaného termínu a s Bankou si nesjedná jinak, nebudou Služba Erste Premier
ani jiné produkty Bankou poskytnuty.

7. Ukončení účinnosti dohody o poskytování Služby Erste Premier
Dohoda o poskytování Služby Erste Premier pozbývá účinnosti z těchto důvodů:
a) pro neplnění kritérií uvedených v bodě 4 Sdělení ze strany Uživatele služby, a to ke dni sdělenému Uživateli služby
Bankou;
b) z důvodu zániku jediného, tj. posledního, Osobního účtu Premier vedeného Uživateli služby, a to ke dni zániku uvedeného
účtu;
c) na základě podané žádosti Uživatele služby, nejpozději ve lhůtě tří obchodních dnů ode dne akceptace žádosti Bankou;
d) z podnětu Banky (např. z důvodu vyřazení Služby Premier z obchodní nabídky Banky) ke dni sdělenému Uživateli služby.
Zánikem Služby Erste Premier se mění podmínky smluv o produktech Premier, Bance zaniká povinnost plnit dříve
sjednané podmínky pro vedení a správu produktů Premier a nastupuje povinnost vést je, pokud nebudou na žádost
Uživatele služby také zrušeny, dále dle podmínek platných pro produkty, na jejichž smluvní režim přejdou, takto:
7.1

Zanikají podmínky pro vedení Osobního účtu Premier. Účet a služby v rámci něho poskytované je dále veden podle
podmínek stanovených Bankou pro tento účet. Nadále zůstávají zachovány veškeré úkony (dispozice dle podpisového
vzoru k účtu, udělené příkazy apod.), číslo a měna účtu.

7.2

Pokud nebude s klientem dohodnuto jinak, bude mu při ukončení Osobního účtu Premier vyrobena platební karta
vydávaná v rámci účtu České spořitelny, a to se standardními limity pro daný typ karty a charakter účtu.

7.3

Dochází ke změně výše úrokové sazby úvěru na Osobním účtu Premier (kontokorent) a nadále se na tento úvěr
použije úroková sazba vyhlašovaná Bankou v Ceníku pro obdobný produkt (kontokorent). Zanikají podmínky pro
vedení Běžného účtu Premier v cizí měně a účet je dále veden dle podmínek stanovených Bankou pro standardní
běžný účet v cizí měně. Nadále zůstávají zachovány veškeré úkony (dispozice dle podpisového vzoru k účtu, udělené
příkazy apod.), číslo a měna účtu.

7.4

Zanikají podmínky pro vedení účtu Spoření PREMIER a účet je dále veden dle podmínek stanovených Bankou pro
Spoření České spořitelny. Zanikne zmocnění udělené jiné osobě klientem na podpisovém vzoru ke spořicímu účtu.
Nadále zůstávají zachovány veškeré úkony (udělené příkazy apod.), číslo a měna účtu.

7.5

Smlouva o vkladovém účtu Premier s obnovováním (revolvingem) se v nejbližší den splatnosti po zániku Služby
Erste Premier ukončuje, tj. neprodlužuje se (neobnovuje se) účinnost smlouvy do dalšího dne splatnosti vkladu.
Nadále zůstávají zachovány do doby ukončení účinnosti smlouvy veškeré úkony (dispozice dle podpisového vzoru
k účtu, udělené příkazy apod.), číslo a měna účtu.

7.6

Smlouva o vkladovém účtu Premier bez obnovování (revolvingu) zaniká po skočení sjednané doby uložení
vkladu. Nadále zůstávají zachovány do doby ukončení účinnosti smlouvy veškeré úkony (dispozice dle podpisového
vzoru
k účtu, udělené příkazy apod.), číslo a měna účtu.

7.7

Kartový účet s kreditní kartou VISA Infinite majitele účtu a dalších karet ke stejnému účtu – končí účinnost
smlouvy, na jejímž základě je Bankou pro klienta veden kartový účet s kreditní kartou VISA Infinite, a klient je povinen
splatit veškeré své závazky vyplývající z této smlouvy.

7.8

Majetkový účet nadále pokračuje za původních podmínek.

7.9

Úvěr Premier nadále pokračuje za původních podmínek do konce splatnosti.

7.10 U Hypotéky Premier bude zachována aktuální úroková sazba do konce fixace úrokové sazby.

Pokud nebude s klientem sjednáno jinak, bude správa produktů dosud vedených na obchodních místech s obsluhou Služba
Erste Premier převedena Bankou na obchodní místo nejbližší místu adresy obchodního místa Banky s typem obsluhy Služby
Erste Premier a klient o tom bude informován.
Sdělení nabývá účinnosti dnem 1.7.2016 a je platné pro klienty, kteří od tohoto data do Služby Erste Premier vstoupili.

Česká spořitelna, a. s.

