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Sdělení klientům České spořitelny, a. s. 
Specifika pro Službu ERSTE Premier a pro produkty 
v jejím rámci poskytované (dále jen „Sdělení“) 

 

 

 

 

1. Úvodní ustanovení 
 

Česká spořitelna, a. s. (dále jen „Banka“), stanovuje tato Specifika pro Službu ERSTE Premier a pro produkty v jejím rámci 
poskytované (dále jen „Specifika“). Původní název služby byl Služba Česká spořitelna Premier. 

 

Pokud není těmito Specifiky 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“). 

 

 

 

2. Charakteristika Služby ERSTE Premier 
 

Služba ERSTE Premier (dále jen „Služba Premier“) je nový koncept obsluhy klientů Banky, jenž je nastaven pro potřeby aktivních 
klientů s vyššími příjmy, kteří plní dále uvedená kritéria. 

 

Služba Premier nabízí komplexní bankovní servis na vysoké úrovni zahrnující nejen nabídku speciálních produktů a služeb pro 
Premier klienty, ale i profesionální servis a pomoc osobního Premier bankéře. 

 

Banka poskytuje Službu Premier z důvodů shora uvedených jen ve vybraných obchodních místech Banky s typem obsluhy Služba 
Premier (aktuální seznam těchto obchodních míst viz www.erstepremier.cz). 

 

Na standardních obchodních místech Banky je klient se sjednanou Službou Premier oprávněn realizovat vybrané transakce  
u produktů poskytnutých v rámci Služby Premier, např. zadání platebního příkazu, hotovostní výběry a další standardní úkony, 
které Banka poskytuje. 

 

Služba Premier, jakož i produkty v jejím rámci poskytované, nejsou určeny k podnikání. 
 

 

 

3. Obecná ustanovení 
 

Na poskytnutí Služby Premier a na uzavření smluv o produktech Premier není právní nárok a Banka je oprávněna žádost o zřízení 
Služby Premier odmítnout. 

 
Pro fyzickou osobu, které Banka po akceptaci žádosti poskytne Službu Premier, je ve Sdělení dále používán pojem „Uživatel 
služby“. 

 
Do Služby Premier mohou být zařazeny i další osoby (manžel/manželka/registrovaný partner/registrovaná 
partnerka/druh/družka), a to na základě žádosti Uživatele služby. Tyto další osoby se pak podílejí na plnění podmínek Služby 
Premier. Mezi tyto osoby nemůže být zahrnuta osoba, která je majitelem kartového účtu ke kreditní kartě Infinite, neboť taková 
osoba je samostatným Uživatelem služby a plní kritéria pro poskytování Služby Premier uvedená v bodech 5 a 6 Sdělení 
samostatně. 

 
 

Banka je oprávněna podmínky Specifik měnit, pokud změnu klientovi oznámí nejméně 2 měsíce přede dnem účinnosti změny. Vůči 
klientovi je taková změna závazná pokud ji  písemně v této lhůtě  neodmítne. V případě, že klient se změnou nebude souhlasit může 
smlouvy o platebním účtu, o platební kartě a internetovém bankovnictví vypovědět s okamžitou účinností, ostatní nabízené služby, tj. 
majetkový účet a úvěr na Osobním účtu Premier (kontokorent) písemně vypovědět ve výpvědní době 1 měsíce. 
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4. Přehled produktů poskytovaných v rámci Služby Premier 
 

Podmínkou pro z řízení Služby Premier je:  
– Osobní ú čet 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 6 Sdělení jsou účtovány k tíži 
nejdéle vedeného účtu v režimu Osobní účet Premier. 

 

V rámci Služby 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). 
– Spořící účet Premier v měně CZK (od 1.8.2015 se již nenabízí)  
– Spoření PREMIER v měně CZK 
– Majetkový účet (účet určená pro evidence investičních produktů) 
– Karta s multiměnovou funkcí – služba o zpracování kartových transakcí 
 
(Dále jen „produkty Premier“.) 

Vedle shora uvedených produktů Premier může Uživatel služby využívat za standardních obchodních a cenových podmínek tyto 
dopl ňkové produkty : 
– asistenční služba Premier a Premier Plus, 
– pojištění karty a osobních věcí včetně notebooku. 

 

Informace o jednotlivých produktech jsou k dispozici zejména v příslušných smlouvách o produktech a navazujících obchodních 
podmínkách nebo v rámcové smlouvě sjednané k danému produktu mezi Bankou a příslušnou pojišťovnou nebo jiným poskyto- 
vatelem produktu, přičemž pro režim produktu je vždy platná poslední verze rámcové smlouvy. 

 

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. 

 

 

 

5. Kritéria Banky pro poskytování Služby Premier 
 

Banka může Uživateli služby poskytovat Službu Premier za podmínky, že bude splňovat alespoň jedno z těchto kritérií: 
 

a) příjmové kritérium , tj. ke konci každého kalendářního měsíce bude po provedení dále uvedeného výpočtu vykazovat tzv. 
měsíční příjem na účtu/účtech minimálně v aktuální výši 100 000 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 1 000 000 CZK na produktech Banky a subjektů definovaných dále v textu 
nebo  
c) bilan ční kritérium , tj. že ke konci každého kalendářního měsíce bude po  provedení dále uvedeného výpočtu vykazovat 

uložení depozit a úvěrových produktů minimálně v aktuální výši 2 500 000 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 
Premier. 

 

Po zřízení Služby 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 Premier Bankou. 

 

Nesplnění podmínek pro poskytování Služby Premier může mít za následek ukončení poskytování Služby Premier ze strany Banky 
s dopady na vedení produktů Premier uvedenými v bodě 8 Sdělení. 
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Pravidla výpo čtu tzv. m ěsíčního p říjmu na ú čtu/ú čtech pro p říjmové 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, a také 
na žádost Uživatele služby i na všech Osobních účtech Premier a všech Běžných účtech Premier v cizí měně, kde je majitelem 
účtu jeho manžel/registrovaný partner/druh. 

– 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 či jeho manžela/registrovaného partnera/druha. 
– Měsíční příjem se počítá jako 6 měsíční medián měsíčních součtů kreditních transakcí (tj. jako průměr mezi třetí a čtvrtou 

nejvyšší sumou) dle výše uvedených pravidel. 
 

Pravidla výpo čtu depozitního kritéria:  
– Při výpočtu depozitního kritéria se počítá s kreditními zůstatky vykazovanými ke konci dotčených kalendářních měsíců 

na produktech vedených pro Uživatele služby a na jeho žádost i na produktech vedených pro jeho manžela/registrovaného 
partnera/druha v Bance a ve všech jejích dceřiných společnostech, včetně Pojišťovny České spořitelny, a. s., Vienna Insurance 
Group a fondů České spořitelny, a. s., a ostatních zahraničních podílových fondů objem prostředků, za které byly nakoupeny 
spořící státní dluhopisy, které se do tohoto zůstatku započitávají). 

– 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 výpo čtu bilan čního kritéria:  
– Při výpočtu bilančního kritéria se počítá s: 

– kreditními zůstatky vykazovanými ke konci dotčených kalendářních měsíců na produktech vedených pro Uživatele služby 
a na jeho žádost i na produktech vedených pro jeho manžela/registrovaného partnera/druha v Bance a ve všech jejích 
dceřiných společnostech, včetně Pojišťovny České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group a fondů České spořitelny, a. s.,  
a ostatních zahraničních podílových fondů. 

– absolutní hodnotou zůstatků vykazovaných ke konci dotčených kalendářních měsíců na úvěrových produktech vedených pro 
Uživatele služby a na jeho žádost i na produktech vedených pro jeho manžela/registrovaného partnera/druha v Bance 
a v dceřiných společnostech Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. a Leasing České spořitelny, a. s. a sAutoleasing, 
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. 

 

 

 

6. Cenové podmínky Služby Premier 
 

Za Službu Premier a služby spojené s produkty poskytovanými v rámci Služby Premier platí Uživatel služby ceny podle Sazebníku 
České spořitelny, a. s., pro bankovní obchody (dále jen „Ceník“). 

 

a) Cena za Službu Premier  
Za Službu Premier je Uživateli služby účtována měsíční cena dle Ceníku platném v daném kalendářním měsíci. 

 

Měsíční ceny za Službu Premier Banka eviduje a jsou Uživateli služby vyúčtovány po zohlednění ceny podle bodu 6/b, a to vždy 
jednou za 12 kalendářních měsíců. 

 

První lhůta počíná dnem zřízení Služby Premier Uživateli služby a je ukončena/vyhodnocena po uplynutí 12 kalendářních měsíců 
počítaných od 1. kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci zřízení Služby Premier. Poté začíná ihned navazovat 
běh 2. lhůty, která má délku 12 kalendářních měsíců; stejné pravidlo se uplatní i pro běh dalších 12 měsíčních lhůt. Pokud 
Uživatel služby využije dále uvedenou možnost vyzkoušení Služby Premier zdarma, posouvá se počátek běhu první 12 měsíční 
lhůty o 6 kalendářních měsíců. 

 

Slevy z ú čtování ceny za Službu Premier:  
Z úhrnné sumy ceny za Službu Premier může Uživatel služby dostat slevu dle aktuálně platného Ceníku, a to podle plnění 
obratového a bilančního kritéria. 

 

Pravidla výpo čtu obratového kritéria:  
– 1. lhůta počíná dnem zřízení Služby Premier Uživateli služby a je ukončena/vyhodnocena po uplynutí 12 kalendářních měsíců 

počítaných od 1. kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci zřízení Služby Premier. Poté začíná ihned navazovat 
běh 2. lhůty, která má délku 12 kalendářních měsíců; stejné pravidlo se uplatní i pro běh dalších 12 měsíčních lhůt. 
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– Do plnění obratového kritéria se zahrnují pouze debetní obraty zrealizované prostřednictvím platební/ch karty/karet 
vydané/ých k Osobnímu/Osobním účtu/účtům Premier vedeného/ých Uživateli služby a všech kreditních karet Infinite 
vydaných ke kartovému účtu vedenému Uživateli služby (tj. včetně dodatkových karet) u obchodních partnerů akceptujících tyto 
karty k platbě zboží/služeb. 

– Na žádost Uživatele služby lze do plnění obratového kritéria zahrnout i debetní obraty provedené prostřednictvím platebních 
karet vydaných k Osobnímu účtu/Osobním účtům Premier vedeném/ých jeho manželovi/registrovanému partnerovi/druhovi. 

 

Informace o plnění obratového a bilančního kritéria, a tedy možnosti zjištění výše slevy, jakož i o uplynutí lhůty pro splnění 
obratového kritéria, sdělí Banka Uživateli služby na obchodních místech Banky s typem obsluhy Premier. Informace o plnění 
obratového kritéria jsou též uvedeny na výpise z Osobního účtu Premier, který je určen k zatížení roční cenou, stanovenou dle 
níže uvedeného pravidla. 

Výjimky z ú čtování ceny za Službu Premier: 

Vyzkoušení Služby Premier zdarma  
Banka umožní Uživateli služby na jeho žádost, aby si vyzkoušel zdarma Službu Premier, a to po dobu prvních 6 měsíců od zalo- 
žení 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 podmínky pro poskytování Služby Premier, jak je uvedeno výše v bodu 5. 

 

b) Cena za nepln ění příjmového/depozitního/bilan čního kritéria Služby Premier  
Neplní-li Uživatel služby kritéria uvedená v bodě 5 Sdělení, je Banka oprávněna mu účtovat cenu za každý měsíc neplnění těchto 
kritérií dle Ceníku. 

 

c) Celkové vyú čtování cen Služby Premier  
Celkové 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. Pokud se na plnění obratového 
kritéria podílejí ve smyslu bodu 6 další osoby, kterým jsou také vedeny Osobní účty Premier, je vyúčtování prováděno na vrub 
Osobního účtu Premier, který je v režimu Osobní účet Premier veden nejdéle. 

 

Od výše ročně evidované celkové sumy cen za Službu Premier se před zaúčtováním Uživateli služby odečítají případně zaplacené 
měsíční ceny za neplnění příjmového/depozitního/bilančního kritéria služby Premier ve stejné lhůtě 12 měsíců. 

 

Výše veškerých cen uvedených v bodech a a b nemůže přesáhnout celkovou sumu měsíčních cen za 12 měsíční lhůtu. 
 

Pokud Služba Premier zanikne před uplynutím aktuálně probíhající 12 měsíční lhůty, bude k datu ukončení Služby Premier prove- 
den výpočet bilančního kritéria a poměrného plnění obratového kritéria pro určení výše případné slevy a bude mu vyúčtována 
poměrná  část. 

 

Cena za vedení B ěžného ú čtu Premier v cizí m ěně 
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). 

 

 

 

7. Specifika pro zřízení a vedení Služby Premier 
 

Banka poskytne Uživateli služby službu Premier na základě akceptace jeho žádosti o takovou službu. 
 

Majitelé sporožirového účtu nebo Osobního účtu České spořitelny mohou písemně požádat Banku o zřízení Služby Premier 
a zároveň o ukončení vedení uvedeného účtu dle podmínek pro citovaný účet a jeho další vedení dle podmínek Smlouvy    
o Osobním účtu Premier. Ke změně obsahu smlouvy platí následující podmínky: 

– Akceptací takové žádosti Bankou se ve lhůtě tří obchodních dnů po podání žádosti mění podmínky Smlouvy o Osobním účtu 
České spořitelny/Smlouvy o sporožirovém účtu 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, 
včetně podmínky pro úročení peněžních prostředků na Osobním účtu Premier. Je-li ke dni účinnosti změny Smlouvy o sporoži- 
rovém účtu evidován na sporožirovém 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 kontoko- 
rentu. Byly-li v případě sporožirového účtu sjednány Program Student+, Výhodný program, Komplexní program, účet Senior 
či Exclusive konto a v případě Osobního účtu České spořitelny 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 
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(dispozice dle podpisového vzoru k účtu, udělené příkazy apod.), číslo a měna účtu a ostatní služby související s účtem, 
pokud nebude sjednáno jinak. 

– Na Osobní účet Premier se nevztahují specifika pro zřízení a vedení Osobního účtu České spořitelny, Osobního účtu České 
spořitelny Absolvent, Osobního účtu České spořitelny Student, Osobního účtu České spořitelny Junior a pro poskytování 
souvisejících produktů a služeb. 

 

V případě, že klient v době změny obsahu smlouvy o účtu má vydanou standardní debetní kartu České spořitelny, bude mu 
v nejbližší automatické výměně vyrobena následující karta takto: 

– Za kartu Visa Electron/Visa Electron Student/Visa Classic Partner/Visa Gold Partner se mu v automatické výměně vyrobí 
Visa Classic Premier. 

– Za kartu Maestro/MC Standard Partner/MC Gold Partner se mu v automatické výměně vyrobí MC World  Elite. 
– Karta s individuálním designem bude v rámci automatické výměny převydána na kartu Premier bez individuálního designu. 
– V rámci automatické výměny budou vždy zachovány transakční limity z původní karty. 
– Karty Visa Gold Partner/MC Gold Partner/Visa Gold Exclusive 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 5 Sdělení, je Banka oprávněna pozastavit vydání kreditní karty Infinite klientovi do doby, než klient splní 
alespoň jedno z kritérií uvedených v bodě 5 Sdělení. Tímto nejsou dotčeny ostatní body Sdělení. 

 

Po dobu trvání Služby Premier je Uživatel služby oprávněn požádat Banku o produkty Premier a doplňkové produkty uvedené  
v bodě 4 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/spo ř í c ího úč tu Internetového spo ření  České spo ř i te lny  
neboSpoření 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 Premier ani jiné produkty Bankou poskytnuty. 

 

 

 

8. Ukončení účinnosti dohody o poskytování Služby Premier 
 

Dohoda o poskytování Služby Premier pozbývá účinnosti z těchto důvodů: 
a) pro neplnění kritérií uvedených v bodě 5 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 žádosti Uživatele služby akceptované Bankou nejpozději ve lhůtě tří obchodních dnů ode dne podání takové 

žádosti; 
d) z podnětu Banky (např. z důvodu vyřazení Služby Premier z obchodní nabídky Banky) ke dni sdělenému Uživateli služby 

v dostatečném časovém předstihu před zánikem Služby Premier. 
 

Zánikem Služby Premier se mění podmínky smluv o produktech Premier, Bance zaniká povinnost plnit d říve sjednané podmínky  
pro vedení a správu produkt ů Premier a nastupuje povinnost vést je, pokud nebud ou na žádost Uživatele služby také zrušeny,  
dále dle podmínek platných pro produkty, na jejichž  smluvní režim p řejdou , takto: 

 

8.1   Zanikají podmínky pro vedení Osobního ú čtu Premier a účet je dále veden podle podmínek stanovených Bankou pro 
služby BLUE a Osobního konta České spo řitelny  nebo podle podmínek pro Osobní  účet České spo řitelny II a 
služby v rámci nich poskytované. . Nadále zůstávají zachovány veškeré úkony (dispozice dle podpisového vzoru k účtu, 
udělené příkazy apod.), číslo a měna účtu. 

8.2.  Pokud nebude s klientem dohodnuto jinak, bude mu při nejbližší automatické výměně vyrobena platební karta vydávaná 
v rámci služby BLUE nebo k Osobnímu účtu České spořitelny II, a to se standardními limity pro daný typ karty a 
charakter účtu. Pokud bude v takové automatické výměně vyrobena karta Visa Gold Exclusive, budou Bankou účtovány 
ceny dle platného Ceníku. 
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8.3 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) na Osobním účtu České spořitelny II 
nebo ve službě BLUE. 

8.4 Zanikají podmínky pro vedení Běžného ú čtu Premier v cizí m ěně a účet je dále veden dle podmínek stanovených Bankou 
pro standardní b ěžný účet v cizí m ěně. Nadále zůstávají zachovány veškeré úkony (dispozice dle podpisového vzoru 

k účtu, udělené příkazy apod.), číslo a měna účtu. 

8.5 Zanikají podmínky pro vedení Spořícího účtu Premier nebo Spo ření PREMIER a účet je dále veden dle podmínek stanovených 
Bankou pro Spoření České spo řitelny . Zanikne zmocnění udělené jiné osobě klientem na podpisovém vzoru ke Spoři- 
címu účtu. Pro účet platí pouze čtvrtletní frekvence vyhotovení elektronických výpisů a původně jinak sjednané 
frekvence (měsíční, pololetní, roční) zaniknou. Klient je oprávněn provádět pouze tyto operace: jednorázové příkazy k 
úhradě s výjim- kou jednorázových příkazů k úhradě v rámci zahraničního platebního styku zadaný prostřednictvím 
služby SERVIS 24, a to pouze na kontaktní účet sjednaný v původní smlouvě (toto pravidlo se neuplatní v případě 
výplaty zůstatku zrušeného účtu). Vklady a výběry hotovosti nejsou nadále přípustné a rovněž nelze nadále provádět 
příkazy k úhradě prostřednictvím obchodních míst Banky. Nadále zůstávají zachovány veškeré úkony (udělené příkazy 
apod.), číslo a měna účtu. 

8.6 Smlouva o vkladovém ú čtu Premier s obnovováním (revolvingem) se v nejbližší den splatnosti po zániku 
Služby Premier ukon čuje , 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. 

8.7 Smlouva o vkladovém ú čtu 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. 

8.8 Kartový ú čet s kreditní kartou Infinite majitele ú čtu a dalších karet ke stejnému ú čtu – pokud nebude s klientem 
dohodnuto jinak, končí účinnost smlouvy, na jejímž základě je Bankou pro klienta veden kartový účet s kreditní kartou 
Infinite, a klient je povinen splatit veškeré své závazky vyplývající z této smlouvy. 

8.9 Majetkový účet nadále pokračuje za původních podmínek. 

8.10 Smlouva o službě SERVIS 24 jakož i Smlouva o službě Vyšší zabezpečení a Smlouva o zůstatkových SMS bez služby 
Servis 24 zůstávají beze změny. 

 

 

Pokud Služba Premier zanikne před uplynutím aktuální 12 měsíční lhůty, bude k datu ukončení Služby Premier, jak je uvedeno 
v bodě 6 Sdělení, proveden výpočet poměrného plnění obratu a v případě neplnění obratového kritéria vyúčtována Uživateli 
služby poměrná výše roční ceny. 

 

Pokud nebude s klientem sjednáno jinak, bude správa produktů dosud vedených na obchodních místech s obsluhou Služba 
Premier převedena Bankou na obchodní místo nejbližší místu adresy obchodního místa Banky s typem obsluhy Služby Premier 
a klient o tom bude informován na nejbližším výpise k danému produktu. 

 

Sdělení nabývá účinnosti dnem 1.1.2016 a nahrazuje Sdělení platné do 1.8.2015  

 

Česká spořitelna, a. s. 


