INFOLIST

Základní účet
Základní účet je základním platebním účtem, jehož nabízení nám ukládá ustanovení § 124q – § 124x zákona č. 284/2009 Sb.,
o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Zákon“).

1. Komu je produkt určen
Spotřebiteli (fyzická osoba), který:
Je osobou oprávněně pobývající v členském státě EU.
Není majitelem žádného jiného platebního účtu na území ČR (Čestné prohlášení).
Nebyl majitelem Základního účtu nebo jiného platebního účtu vedeného Sberbank CZ, a.s. (dále také jako „Banka“)
a Banka v posledních 12 měsících od příslušné smlouvy neodstoupila nebo ji nevypověděla.
Splňuje zákonné podmínky upravující opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Splňuje další podmínky stanovené právními předpisy.

2. Charakteristika a popis produktu
Jedná se o běžný základní platební účet, který je veden v CZK.
Zdarma zřízení a vedení účtu, tuzemské příchozí platby a Sberbank Online banking. Vedení platební karty, výběry hotovosti
z bankomatu, odchozí platby a ostatní doplňkové služby jsou zpoplatněny dle platného Sazebníku poplatků.

3. Základní operace s produktem
Zřízení a vedení účtu.
Hotovostní výběry a vklady.
Tuzemské i zahraniční jednorázové i trvalé příkazy k úhradě, svolení k inkasu, SIPO, včetně platebních příkazů zadaných
debetní platební kartou.
Vydání a správa debetní karty
Výběry z bankomatu, platby u obchodníků i přes internet.
Sberbank Online banking (přímé bankovnictví).
Doplňkově lze sjednat pouze pojištění platební karty. K účtu není možné zřídit kontokorent. V případě schválené žádosti
o jiný úvěrový produkt (hypotéka, spotřebitelský úvěr, kreditní karta) bude Základní účet nahrazen odpovídajícím FÉR účtem
z aktuální nabídky. Majiteli Základního účtu neumožňujeme zřídit jiný platební nebo depozitní produkt. Veškeré poplatky
k Základnímu účtu jsou uvedeny v Sazebníku poplatků dostupném na webu banky i všech pobočkách Sberabank CZ, a.s.
Zůstatek Základního účtu je úročen roční úrokovou sazbou 0,01 % p. a.

4. Doklady a listiny potřebné k založení
Doklady prokazující totožnost:
Občan ČR – průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
Občan EU – cestovní pas, ID card nebo Povolení k pobytu v ČR.
Občan jiného státu – cestovní pas a doložení legálnosti pobytu v případě vízové povinnosti nebo samostatné Povolení
k pobytu v EU / Schengenském prostoru.
Čestné prohlášení
Podepsáním Čestného prohlášení spotřebitel stvrzuje, že není majitelem platebního účtu podle §124 q odstavce 3 písm. a)
Zákona. Majiteli Základního účtu není umožněno zřídit ani další platební účet (běžný nebo spořicí).
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5. Způsob založení Základního účtu
Základní účet lze sjednat na všech pobočkách Sberbank CZ, a.s.
Banka předloží spotřebiteli návrh smluvních podmínek anebo v souladu se zákonem návrh smluvních podmínek předložit
spotřebiteli odmítne, a to bez zbytečného odkladu nejpozději však do 10 dnů poté, co ji spotřebitel vyzval k založení Základního
účtu a splnil zákonem stanovené podmínky. Návrh smluvních podmínek je vždy platný po dobu 5 pracovních dnů ode dne jejich
předložení spotřebiteli a Banka jej nemůže po tuto dobu změnit ani odvolat, pokud nevyšly během této doby najevo okolnosti,
které Zákon předvídá ve svých ustanoveních. Do 5 dnů po předložení návrhu smluvních podmínek spotřebitel může sdělit,
že s návrhem souhlasí a žádá o uzavření smlouvy k Základnímu účtu s těmito podmínkami, v případě, že k uzavření nedojde
okamžitě (návrhem je v tomto případě samotná smlouva). V takovém případě Banka bez zbytečného odkladu se spotřebitelem
uzavře smlouvu k Základnímu účtu.
V případě změny, odvolání, odmítnutí předložení návrhu smluvních podmínek sdělí Banka bez zbytečného odkladu písemně
spotřebiteli důvody odmítnutí, změny nebo odvolání spolu s informací o způsobu mimosoudního řešení sporů mezi spotřebitelem
a Bankou, informací o možnosti podat stížnost orgánu dohledu. Spotřebitel se může na Banku v uvedené věci kdykoliv obrátit
v rámci reklamačního řízení, které se řídí Reklamačním řádem uveřejněným na internetových stránkách Banky.
Důvody odmítnutí, změny nebo odvolání, nebudou spotřebiteli sděleny, pokud by tím ze strany Banky došlo k porušení ustanovení
zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo jiného právního předpisu.

6. Neexistence vázané nabídky
Smlouvu o Základním účtu lze uzavřít a Základní účet využívat bez nutnosti zpoplatněného využívání dodatečných vázaných
služeb ve smyslu § 124r Zákona.

7. Informace o způsobech mimosoudního řešení sporu
Spory ze smlouvy o Základním účtu lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím finančního arbitra se sídlem na adrese
Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 (www.finarbitr.cz). Řízení před finančním arbitrem se řídí zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním
arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů. Případně je možné podat stížnost orgánu dohledu, kterým je Česká národní banka,
IČO 48136450, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 nebo přímo Sberbank CZ, a.s. na adresu U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 Jinonice.

Informace obsažené v tomto materiálu nejsou veřejnou nabídkou, výzvou k podávání nabídek ani nabídkou na uzavření smlouvy. K získání
a využívání služeb Sberbank je nutné nejdříve uzavřít příslušnou smlouvu a splnit podmínky v ní uvedené. Kompletní nabídku služeb a produktů
naleznete na www.sberbankcz.cz nebo na kterékoliv pobočce.
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