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OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ A SPOŘICÍ ÚČTY
Část I. Úvodní ustanovení
(1) Tyto Obchodní podmínky pro běžné a spořicí účty (dále jen
„Podmínky“) stanoví závazná pravidla pro užívání běžných
a spořicích účtů na základě smlouvy (dále jen „Smlouva
o účtu“) uzavřené mezi Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen „Banka“)
a klientem Banky (dále jen „Klient“).
(2) V případě, že jsou v textu Podmínek užity pojmy s velkým
počátečním písmenem v Podmínkách nedefinované, jsou
tyto pojmy užívány ve významu určeném v části třetí
článku I/ Definice pojmů Všeobecných obchodních podmínek.

Článek I/ Pojmy podle jednotného názvosloví
(1) Odchozí úhrada – Banka převede peníze na základě pokynu Klienta z jeho účtu na jiný účet, a to bez ohledu na jeho
vlastnictví.
(2) Příchozí úhrada – Banka připíše Klientovi na jeho účet
peníze převedené z jiného účtu.
(3) Výběr hotovosti – Klient vybere hotovost z účtu
(4) Inkaso – Klient umožní příjemci, aby dal Bance pokyn
(příkaz) k převodu peněz z účtu Klienta na účet příjemce.
Banka pak na základě tohoto pokynu (příkazu) převede
peníze příjemci, a to k datu/datům dohodnutým mezi
Klientem a příjemce. Jednotlivé částky se můžou lišit. Pod
pojmem Inkaso se rozumí také SIPO platba.
(5) Trvalý příkaz – Banka provádí pravidelné převody pevně
stanovené částky peněz z účtu Klienta na jiný účet na základě pokynu (příkazu) Klienta.

Článek II/ Pojmy nad rámec jednotného názvosloví
(1) Vklad hotovosti – Klient vloží hotovost na účet.
(2) Platební příkaz – je pokyn Klienta k provedení Odchozí
úhrady, k Inkasu, k Vkladu a Výběru hotovosti.
(3) SEPA platba – SEPA platbou se rozumí:
a)

Standardní odchozí úhrada v měně EUR v rámci SEPA
prostoru (EHP a další přidružené země), zadaná na
SEPA platebním příkazu, přičemž transakce musí obsahovat jedinečný identifikátor (IBAN), název příjemce
a poplatky jsou sdílené mezi plátcem a příjemcem platby (tzv. SHA). Podmínkou pro realizaci je SEPA dostupnost banky příjemce.

b)

Příchozí úhrada v měně EUR přijatá ze SEPA prostoru
(EHP a další přidružené země), s metodou zpoplatnění
SHA, přijata v SEPA XML formátu.

c)

Trvalý příkaz v měně EUR v pevně stanovené výši a pravidelně prováděný v rámci SEPA prostoru (EHP a další
přidružené země), přičemž transakce musí obsahovat
jedinečný identifikátor (IBAN), název příjemce, s metodou zpoplatnění SHA. Podmínkou pro realizaci je SEPA
dostupnost banky příjemce.

(4) Regulovaná EUR platba – regulovanou EUR platbou se
rozumí:
a)

Standardní nebo urgentní odchozí úhrada v měně EUR
v rámci EU / EHP prostoru, zadaná jako zahraniční
platební příkaz, přičemž transakce musí obsahovat
jedinečný identifikátor (IBAN) a název účtu příjemce.
Úhrada je zpracovaná s typem poplatku SHA, tzn. poplatky jsou sdílené mezi plátcem a příjemcem.
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V případě standardní Regulované EUR platby má banka
právo takovou úhradu zpracovat jako SEPA.
b)

Příchozí úhrada v měně EUR přijatá z EU / EHP prostoru, s metodou zpoplatnění SHA, přijata ve swiftovém
formátu.

(5) Platební transakce – pojem zahrnuje Vklady hotovosti,
Výběry hotovosti, Příchozí úhrady, Odchozí úhrady, provedená Inkasa a provedené Odchozí úhrady na základně
Trvalého příkazu. Platební transakce se rozlišují na tuzemské, zahraniční , SEPA platby, Regulované EUR platby.

Část II. Účty
Článek I/ Zřizování a vedení účtu
(1) Banka zřizuje a vede účty (běžné a spořicí, dále jen „Účty“)
tuzemců a cizozemců, a to fyzických i právnických osob.
Tyto Účty jsou vedeny v českých korunách nebo v měně
uvedené v Kurzovním lístku v souladu s mezinárodními
smlouvami a platnými právními předpisy České republiky.
(2) Smlouvou o účtu se Banka zavazuje za sjednaných podmínek zřídit a vést Účet pro Majitele účtu a Majitel Účtu
je povinen uhradit za služby poskytované Bankou sjednanou cenu. Banka může stanovit minimální výši vkladu,
minimální výši zůstatku nebo minimální obrat na Účtu.
(3) Banka převede veškeré transakce obdržené ve prospěch
Účtu do měny, v níž je daný Účet veden.
(4) Smrtí Majitele účtu Smlouva o účtu zaniká Bankovním
pracovním dnem následujícím po dni, kdy se o smrti Majitele účtu Banka věrohodným způsobem dozví, v těchto
případech:
a)

Účet vykazuje nepovolený debetní zůstatek,

b)

Účet vykazuje nulový zůstatek, nebo

c)

po věrohodném oznámení smrti Majitele účtu vznikne
na Účtu nepovolený debetní zůstatek nebo nulový zůstatek a z jiné Smlouvy s Bankou nevyplývá povinnost
vést v Bance Účet.

V ostatních případech smrtí Majitele účtu Smlouva o účtu
nezaniká. Jestliže se Banka hodnověrně dozví, že Majitel
účtu zemřel, zastaví následujícím dnem pouze ty Platební
transakce z Účtu, u kterých tak Majitel účtu výslovně stanovil, a v provádění ostatních platebních transakcí na základě
příkazů Majitele účtu a osob jím zmocněných Banka pokračuje. Je-li Bance hodnověrně doloženo, že byl ustanoven
správce pozůstalosti nebo povolán vykonavatel závěti, který je oprávněn spravovat Účet zemřelého Majitele účtu,
má tato osoba práva a povinnosti Majitele účtu a Banka
se řídí jejími příkazy. Po ukončení dědického řízení Banka
naloží s Účtem v souladu s pravomocným rozhodnutím
soudu o dědictví.
(5) Klient není oprávněn bez předchozího souhlasu Banky
zřídit odkaz k Účtu ani ke Smlouvě o účtu.
(6) Banka si za své služby účtuje odměny podle Sazebníku
poplatků platného v den poskytnutí služby. Banka a Klient
se mohou dohodnout na zvláštních podmínkách při účtování poplatků (včetně výše poplatků a podmínek jejich
účtování), a to i telefonicky nebo pomocí Internetového
bankovnictví a dalších prostředků elektronické komunikace. Nabídnout uzavření dohody dle předchozí věty je
oprávněna pouze Banka, která je rovněž oprávněna stanovit její formu a způsob jejího přijetí Klientem.
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Článek II/ Nakládání s Účtem a s peněžními prostředky
na Účtu

(6) Není-li s Majitelem účtu dohodnuto jinak, Banka disponentům nezasílá výpisy z Účtu ani jinou korespondenci.

(1) Majitel účtu je oprávněn plně nakládat s Účtem a peněžními prostředky na něm. Jiná osoba než Majitel účtu může
nakládat s Účtem jen na základě zvláštní plné moci udělené
Majitelem účtu, na které je jeho podpis úředně ověřen.
Úřední ověření se nevyžaduje, je-li plná moc udělena před
pracovníkem Banky. Ustanovení tohoto odstavce se neuplatní, pokud Klient ke dni uzavření Smlouvy o účtu dosud
nenabyl zletilosti a plné svéprávnosti. V takovém případě je
nakládání omezeno v souladu s částí V. těchto Podmínek.

(7) Banka poskytne Majiteli účtu – Spotřebiteli nejpozději do
konce února přehled o úplatě za služby spojené s Účtem za
předchozí kalendářní rok stejným způsobem, jako je Majiteli účtu zaslán výpis z tohoto Účtu.

(2) Disponovat s peněžními prostředky na Účtu jsou oprávněny osoby uvedené a podepsané v podpisovém vzoru, který
tvoří nedílnou součást Smlouvy o účtu, pokud je vyhotoven. Dále jsou oprávněny disponovat s peněžními prostředky na Účtu osoby zmocněné Majitelem účtu k nakládání s peněžními prostředky na Účtu Smlouvou o účtu
nebo zvláštní plnou mocí s úředně ověřeným podpisem
Majitele účtu. Úřední ověření se nevyžaduje, je-li plná moc
udělena před pracovníkem Banky. Za pravost podpisů disponentů odpovídá Majitel účtu.
(3) Podpisový vzor musí být vyhotoven na formuláři Banky
a podepsán Majitelem účtu i disponentem za přítomnosti
pracovníka Banky. Podpisové vzory, jejich změny a zrušení
jsou pro Banku závazné od následujícího Bankovního pracovního dne po jejich vyhotovení, změně, či zrušení, pokud
Majitel účtu nedohodne s Bankou jiný termín účinnosti.
Oprávnění disponenta smrtí Majitele účtu nezaniká, pokud
z obsahu podpisového vzoru nebo Smlouvy o účtu nevyplývá, že má toto oprávnění trvat pouze za života Majitele
účtu.

Článek III/ Výpisy z Účtu
(1) Banka informuje Majitele účtu o zůstatku na každém Účtu
a o všech provedených platebních transakcích a o pojištění
vkladu na Účtu formou výpisu z Účtu, který mu poskytuje či
zpřístupňuje způsobem a ve lhůtách sjednaných ve Smlouvě.
(2) Standardním způsobem zaslání výpisů z Účtu Majiteli
účtu je jejich poskytování elektronicky prostřednictvím
Elektronického archivu Internetového bankovnictví případně jiného produktu přímého bankovnictví a rovněž
zpřístupňování přes Infoterminál. V případě sjednání
jiného způsobu zaslání výpisů z Účtu je takový způsob
považován za nadstandardní a může být Bankou zpoplatněn v souladu se Sazebníkem poplatků. Pokud je
sjednáno zasílání výpisů prostřednictvím Internetového
bankovnictví či jiného produktu přímého bankovnictví
a dojde k ukončení takové Smlouvy, budou následně
výpisy předávány Bankou Klientovi poštou.
(3) Nepodaří-li se Bance doručit Majiteli účtu písemný výpis
z Účtu prostřednictvím držitele poštovní licence, je Banka oprávněna změnit způsob zasílání výpisů a předávat
je při zachování sjednané frekvence prostřednictvím
Elektronického archivu Internetového bankovnictví.
(4) Není-li s Majitelem účtu dohodnuto jinak, jsou výpisy z Účtu
vyhotovovány Bankou se zůstatkem vždy k poslednímu
Bankovnímu pracovnímu dni příslušného období, za které
je výpis vyhotovován.
(5) Pokud nedošlo v období, za které je vyhotovován výpis
z Účtu, k žádné Platební transakci ani k jinému pohybu na
Účtu, výpis není Bankou vyhotoven.
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Článek IV/ Zúčtování na Účtech
(1) Banka odepisuje peněžní prostředky z Účtu především
na základě Platebního příkazu Klienta nebo na základě
Inkasa, a to v souladu s Obchodními podmínkami platebního styku. Banka je dále oprávněna odepsat prostředky
z Účtu v případě:
a)

započtení nebo inkasa pohledávek Banky vůči Majiteli účtu, a to zejména z důvodů:
aa) úhrady cen za poskytnuté bankovní služby, úhrady nákladů a úroků, vyrovnání splatných pohledávek Banky vzniklých z jiných titulů,
ab) vyrovnání pohledávek vzniklých z nepovoleného
debetu na Účtu,
ac) vyrovnání pohledávek vzniklých v důsledku
úhrady finančních prostředků za Klienta Bankou třetí osobě z titulu poskytnuté bankovní
záruky (ručení), převzetí dluhů nebo přistoupení
k nim apod.,

b)

opravného zúčtování Banky nebo jiného peněžního
ústavu dle platných právních předpisů,

c)

obdržené žádosti ze strany banky plátce o vrácení
částky autorizovaného inkasa,

d)

pravomocného a vykonatelného rozhodnutí oprávněného orgánu,

e)

dalších skutečností předpokládaných Smlouvou
nebo platnými právními předpisy.

Článek V/ Informace o odmítnutí provedení platebního
příkazu
(1) Oznámení o odmítnutí provedení Platebního příkazu Banka
předává Klientovi způsobem sjednaným ve Smlouvě. Infoterminál umožňuje tisk oznámení o neprovedeném Platebním příkazu z důvodu nedostatečného finančního krytí na
Účtu nebo z důvodu blokace na Účtu. Ostatní typy oznámení o neprovedeném Platebním příkazu jsou tedy Klientovi
zasílány poštou i v případě, že je sjednáno předávání prostřednictvím Infoterminálu nebo prostřednictvím Internetového bankovnictví případně jiného produktu přímého
bankovnictví. Oznámení o odmítnutí provedení Platebního
příkazu předaného Bance prostřednictvím Internetového
bankovnictví či jiného produktu přímého bankovnictví jsou
bez ohledu na sjednaný způsob předání oznámení vždy
předávány prostřednictvím uvedeného elektronického přístupu. Oznámení o odmítnutí nepřímo daného Platebního
příkazu jsou Klientovi předávána prostřednictvím Internetového bankovnictví, ve kterém Klient spravuje oprávnění
poskytovatelů služeb nepřímého dání Platebního příkazu.

Článek VI/ Úročení zůstatku na běžných a spořicích
účtech
(1) Není-li sjednáno jinak, úročí Banka peněžní prostředky na
Účtech úrokovou sazbou, vyhlášenou Bankou v Úrokových
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nou měnu, produkt a případně výši zůstatku na Účtu. Aktuální Úrokové podmínky vkladů jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.sberbank.cz. Banka a Klient
se mohou dohodnout na zvláštních podmínkách úročení
zůstatku na Účtu, a to i telefonicky nebo pomocí Internetového bankovnictví nebo jiných prostředků elektronické
komunikace. Nabídnout uzavření dohody dle předchozí věty
je oprávněna pouze Banka, která je rovněž oprávněna
stanovit její formu a způsob přijetí Klientem.

Článek VII/ Zánik Smlouvy o účtu a zrušení Účtu
(1) Smlouva o účtu zaniká především:
a)

uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena,

b)

dohodou smluvních stran,

c)

na základě písemné výpovědi jedné ze smluvních stran,

d)

odstoupením od Smlouvy s okamžitou účinností ze
strany Banky,

e)

smrtí Majitele účtu za podmínek uvedených v části II.
článku I/ Zřizování a vedení Účtu odstavci (4) těchto
Podmínek.

(2) Majitel účtu je oprávněn kdykoli i bez udání důvodu Smlouvu písemně vypovědět. Je-li k Účtu poskytnuta debetní
karta, prostřednictvím které lze realizovat Platební transakce pouze na tomto Účtu, činí výpovědní doba 1 měsíc
a počíná běžet ode dne doručení výpovědi Bance, nebylo-li
ve výpovědi určeno pozdější datum její účinnosti. V ostatních případech zaniká Smlouva o účtu následující Bankovní
pracovní den po dni doručení výpovědi Bance, nebylo-li ve
výpovědi určeno pozdější datum její účinnosti. Příkazy a dispozice, které mají být provedeny do dne předcházejícího
dni zániku Smlouvy o účtu, zůstávají v platnosti a budou
provedeny, nebude-li dohodnuto mezi Bankou a Klientem
jinak.
(3) Banka je oprávněna Smlouvu o účtu uzavřenou na dobu
neurčitou písemně vypovědět. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po jejím doručení Majiteli účtu.
(4) Banka je oprávněna odstoupit od Smlouvy o účtu s okamžitou účinností, porušuje-li Majitel účtu podmínky vedení Účtu, nebo pokud se Majitel účtu dopustí závažného
jednání, v důsledku kterého dojde k narušení důvěry mezi
ním a Bankou (neplnění finančních povinností a dluhů vůči
Bance, podstatné porušení jiných Smluv uzavřených s Bankou, předložení odcizených, padělaných či nezákonně upravených dokladů, předložení nepravdivých písemných prohlášení a dokumentů, porušení obecně závazných předpisů
nebo smluvních povinností, nedostatek součinnosti či výsledky analýzy Banky apod.). Odstoupením Banky od Smlouvy o účtu příslušná Smlouva o účtu zaniká k okamžiku
účinnosti tohoto odstoupení.
(5) Zánikem Smlouvy o účtu se veškeré nesplatné pohledávky
Banky vzniklé z uvedené Smlouvy o účtu stávají okamžitě
splatnými, není-li dohodnuto jinak. Banka po zániku Smlouvy o účtu vypořádá bez zbytečného odkladu pohledávky
a dluhy týkající se Účtu, zejména zaúčtuje Platební transakce provedené prostřednictvím debetních karet a šeků,
pokud byly použity do dne zániku Smlouvy o účtu. Banka
je oprávněna započítat si své pohledávky, které má vůči
Majiteli účtu. Majitel účtu je naproti tomu povinen vrátit
Bance všechny nepoužité tiskopisy šeků, Token, všechny
poskytnuté debetní karty k Účtu, karty k Infoterminálu
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a programové či jiné vybavení k Internetovému bankovnictví či jiným produktům přímého bankovnictví. Případné
Příchozí úhrady ve prospěch Účtu po zániku Smlouvy o účtu
vrátí Banka plátci.
(6) Po vypořádání pohledávek a dluhů týkajících se Účtu Banka
tento Účet zruší. Kreditní zůstatek zrušeného Účtu Banka
převede na účet určený Majitelem účtu. Bude-li zůstatek
zrušeného Účtu nižší než 1 CZK (pro účty vedené v CZK)
nebo zůstatek zrušeného Účtu zcela nepokryje poplatek
za Odchozí úhradu v cizí měně do jiné tuzemské banky
nebo do zahraničí dle Sazebníku poplatků (pro účty vedené
v cizí měně), stává se takový zůstatek zrušeného Účtu ke
dni zániku Smlouvy o účtu majetkem Banky. Je-li na Účtu
ponechán vyšší zůstatek, eviduje Banka finanční částku
do okamžiku uplynutí promlčecí lhůty práva na její vydání
a tuto částku neúročí. Po vypořádání pohledávek a dluhů
týkajících se Účtu Banka tento Účet zruší. S kreditním zůstatkem ze zrušeného Účtu Banka naloží podle písemné
dispozice Majitele účtu. Neurčí-li Majitel účtu, jak naložit
se zůstatkem, eviduje Banka finanční částku do okamžiku
uplynutí promlčecí lhůty práva na její vydání a tuto částku
neúročí. Banka Majiteli účtu neoznamuje datum zrušení
Účtu, není-li dohodnuto jinak.
(7) Zánikem Smlouvy o účtu nezaniká povinnost Majitele účtu
uhradit veškeré dluhy vzniklé z předmětné Smlouvy o účtu
a současně není dotčeno a nezaniká ustanovení o úročení
nepovoleného debetního zůstatku na Účtu.
(8) Zánikem Smlouvy o účtu zanikají rovněž Smlouvy, jejichž
předmětem je pouze poskytování služeb spojených nebo
určených pro zanikající Účet. V případě, že se taková Smlouva vztahuje rovněž k jiné Smlouvě o účtu, zaniká tato jen
v části vztahující se k zanikajícímu Účtu.
(9) Pro vztahy mezi Bankou a Klientem se nepoužije § 1978
odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, tj. marné uplynutí dodatečné lhůty nemá za následek automatické odstoupení od Smlouvy,
pokud tak Banka výslovně neuvede.

Článek VIII/ Specifické produkty k Účtům
(1) Na základě zvláštních smluv jsou Majiteli účtu k jeho Účtu
poskytovány další produkty (např. debetní karty, šekové
knížky, Depešový klíč, Internetové bankovnictví či jiné
produkty přímého bankovnictví). Ke spořicímu účtu Banka
neposkytuje debetní karty. Konkrétní pravidla pro poskytování těchto služeb jsou obsažena v příslušné Smlouvě
a ve zvláštních obchodních podmínkách Banky.

Část III. Varianta běžného účtu a typ spořicího
účtu
(1) Klient je povinen při uzavření Smlouvy o běžném účtu vždy
zvolit jednu z aktuálně nabízených variant běžného účtu,
které určují výši poplatků účtovaných Bankou v rámci takové Smlouvy o účtu za tuzemský platební styk a za
transakce debetní kartou. Klient je povinen hradit poplatky sjednané varianty dle Sazebníku poplatků.
(2) Klient je povinen při uzavření Smlouvy o spořicím účtu vždy
zvolit jeden z typů spořicího účtu, které určují výši úrokové
sazby pro předmětnou měnu, produkt a případně výši zůstatku na spořicím účtu. Podrobnosti ohledně podmínek
jednotlivých typů spořicích účtů jsou v Úrokových podmínkách vkladů. Klient je dle jeho zařazení do příslušného
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segmentu oprávněn zřídit jeden spořicí účet od každého
typu spořicího účtu uvedeného v Úrokových podmínkách
vkladů a měny. Toto pravidlo se nevztahuje na spořicí účty,
jejichž název byl změněn Bankou.

(2) Pro účely smluvní dokumentace k Základnímu účtu je Základní účet považován za běžný účet. Pro účely úvěrové
smluvní dokumentace není Základní účet považován za
běžný účet.

(3) Klient má právo kdykoliv bezplatně změnit zvolenou variantu nebo typ běžného či spořicího účtu, a to pouze u některých typů Účtu. Změna je účinná od 1. kalendářního
dne následujícího měsíce po jejím provedení. Na změně
varianty nebo typu běžného či spořicího účtu se Klient
s Bankou mohou dohodnout i telefonicky nebo pomocí
Internetového bankovnictví či jiných prostředků elektronické komunikace. Nabídnout uzavření dohody dle předchozí věty je oprávněna pouze Banka, která je rovněž
oprávněna stanovit její formu a způsob přijetí Klientem.

(3) K Základnímu účtu není Klient oprávněn určit disponenta,
ani zřídit jakékoli jiné disponentské nebo uživatelské oprávnění pro třetí osobu, včetně takového oprávnění prostřednictvím Internetového bankovnictví či jiného produktu
přímého bankovnictví.

(4) Pokud je součástí zvolené varianty běžného účtu možnost
odpuštění poplatku za vedení Účtu při splnění podmínek
definovaných Sazebníkem poplatků, dojde k vrácení tohoto poplatku první pracovní den následujícího měsíce po
jeho zaúčtování.

Část IV. Ustanovení vztahující se
k nezpoplatněným nadměrným výběrům
hotovosti z bankomatů
(1) V případě nadměrného využívání služeb je Banka
oprávněna přistoupit nejpozději následující kalendářní
měsíc ke změně sjednané varianty na variantu se zpoplatněnými Výběry hotovosti z bankomatů. Za nadměrné využívání služeb se považují opakované a časté
výběry hotovosti z bankomatů v počtu převyšujícím 20
výběrů hotovosti v průběhu kalendářního měsíce jednou
poskytnutou debetní kartou vydanou dle Smlouvy.
V případě, že Banka přistoupí ke změně varianty, zašle
Klientovi oznámení o takové změně prostřednictvím
Internetového bankovnictví či jiného produktu přímého
bankovnictví, případně poštou, pokud Klient nemá Internetové bankovnictví či jiný produkt přímého bankovnictví sjednán. Změna nabude účinnosti od počátku
kalendářního měsíce následujícího po dni doručení takového oznámení.

(4) K Základnímu účtu lze poskytnout debetní kartu pouze
jednu, a to pro Majitele účtu.
(5) Na Základní účet nelze navázat žádný úvěrový produkt
nabízený Bankou.
(6) Po dobu trvání smlouvy o Základním účtu není Banka povinna uzavřít s Klientem smlouvu o dalším Základním účtu
nebo běžném či spořicím účtu, ani doplnit takový Účet do
stávající smlouvy k Základnímu účtu.
(7) Klient je oprávněn smlouvu o Základním účtu ukončit výpovědí bez udání důvodu. Klient může vypovědět smlouvu
o Základním účtu s okamžitou účinností v případě, že
k Základnímu účtu nebyla poskytnuta debetní karta. V případě poskytnutí debetní karty je výpovědní doba 1 měsíc
a počíná běžet následující den po doručení výpovědi Bance.
(8) Banka je oprávněna smlouvu o Základním účtu vypovědět
z následujících důvodů:
a)

ze Základního účtu nebyla provedena žádná Platební
transakce po dobu delší než 24 měsíců,

b)

Klient není osobou oprávněně pobývající v členském
státě EU,

c)

Klient je majitelem jiného platebního účtu vedeného
v České republice,

d)

Klient odmítne návrh na změnu smlouvy k Základnímu
účtu,

e)

Banka přestane být bankou.

Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po jejím doručení.
(9) Banka je oprávněna od smlouvy o Základním účtu odstoupit z následujících důvodů:

Část V. Zvláštní ustanovení pro vedení Účtu
nezletilým Klientům

a)

Klient dosáhl založení Základního účtu úmyslným poskytnutím nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů,

(1) V případě, že Klient ke dni uzavření Smlouvy o účtu dosud nenabyl zletilosti a plné svéprávnosti, je nakládání
s běžnými a spořicími účty a s prostředky na Účtech vedených Bankou dle Smlouvy o účtu omezeno způsobem
uvedeným ve Smlouvě o účtu.

b)

Klient porušil smlouvu k Základnímu účtu podstatným
způsobem,

c)

trvání smlouvy o Základním účtu je v rozporu s právním
předpisem,

d)

Základní účet byl použit v rozporu s právním předpisem.

(2) Klient je oprávněn Banku požádat o úpravu omezení
sjednaných ve Smlouvě o účtu v případě, že dosáhne
věku, ve kterém je nakládání omezeno jiným způsobem.

Část VI. Zvláštní ustanovení pro Základní účet
(1) Pokud je Klient oprávněn požadovat založení Základního
účtu, Banka mu na jeho žádost předloží návrh textu smlouvy o Základním účtu nejpozději do 10 pracovních dnů.
Banka je tímto návrhem vázána 5 pracovních dnů od předání Klientovi. Pokud Klient Bance v této lhůtě sdělí, že
návrh přijímá, Banka Základní účet Klientovi založí. Banka
je však oprávněna odmítnout založení Základního účtu
nebo vydání návrhu textu smlouvy o Základním účtu za
podmínek stanovených Zákonem o platebním styku.

Účinné od 15. 12. 2019

(10) Bližší informace o Základním účtu jsou uvedeny v Infolistu
k Základnímu účtu, který je zveřejněn na internetových
stránkách Banky www.sberbank.cz a je k dispozici i na
Obchodních místech Banky.

Část VII. Změna Účtu
(1) Spotřebitel je oprávněn na formuláři Banky požádat Banku
o změnu Účtu mezi jednotlivými poskytovateli platebních
služeb. V tomto formuláři Spotřebitel určí detaily změny
Účtu.
(2) Banka není povinna provést změnu Účtu, pokud jsou účty,
kterých se změna týká, vedeny v různých měnách.
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(3) Bližší informace o změně Účtu jsou uvedeny v dokumentu
Mobilita, který je zveřejněn na internetových stránkách
Banky www.sberbank.cz a je k dispozici i na Obchodních
místech Banky.

Část VIII. Závěrečná ustanovení
(1) Obsahují-li tyto Podmínky úpravu odlišnou od Všeobecných
obchodních podmínek, uplatní se ustanovení těchto Podmínek přednostně.
(2) Banka je oprávněna změnit tyto Podmínky v souladu s částí
třetí, článkem III/ Změny Podmínek Všeobecných obchodních podmínek.
(3) Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 12. 2019 a nahrazují znění těchto Podmínek ze dne 15. 11. 2018.
(4) Smlouva o účtu podléhá českému právu a lze ji měnit písemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky. Smlouvu
o účtu lze dále měnit způsobem stanoveným ve Všeobecných obchodních podmínkách.
(5) Klient je oprávněn řešit spotřebitelský spor ze Smlouvy
mimosoudně prostřednictvím f inančního arbitra se
sídlem na adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1,
www.finarbitr.cz.

Část IX. Důležitá ustanovení
Se Smlouvou o účtu a Podmínkami se Klient řádně seznámil
a zejména výslovně přijímá ujednání Podmínek označená
tučně.

Účinné od 15. 12. 2019
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