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1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1
Úvod
1.1.1 Tyto Obchodní podmínky pro Richee účet (dále jen „OP“) vydává Banka v souladu se Všeobecnými obchodními
podmínkami Banky (dále jen „VOP“) a v návaznosti na Obchodní podmínky pro platformu Richee. Tyto OP představují
Obchodní podmínky ve smyslu VOP.
1.1.2 Tyto OP stanovují další konkrétní pravidla a podmínky upravující vztahy mezi Bankou a Klientem související se zřízením
a vedením účtu (dále jen „Richee účet“). Skutečnosti týkající se Richee účtu, které nejsou v těchto OP upravené, se řídí
příslušnými ustanoveními VOP, Sdělení k platebním službám a provádění platebního styku (dále jen „Sdělení“),
Občanského zákoníku a dalších souvisejících právních předpisů.
1.1.3 Tyto OP tvoří v souladu s § 1751 Občanského zákoníku na základě odkazu část obsahu každé Smlouvy (Rámcové
smlouvy o poskytování Finančních služeb), na základě které byl pro Klienta zřízen a je Bankou veden Richee účet (dále jen
„Rámcová smlouva“), a tudíž jsou její nedílnou součástí. Klient je povinen se s těmito OP seznámit a dodržovat je.
1.2
Vymezení pojmů a výkladová pravidla
1.2.1 Pokud z kontextu těchto OP nevyplývá něco jiného, mají pojmy s velkým počátečním písmenem či jiné pojmy používané
v těchto OP, které se vztahují na jednotná i množná čísla těchto pojmů, nevyplývá-li z kontextu jinak, význam stanovený ve
VOP nebo jinde v textu těchto OP nebo význam níže stanovený:
„platforma Richee“ se rozumí mobilní aplikace, prostřednictvím které může Klient agregovat a získávat informace o svých
Platebních účtech vedených pro něj Bankou a jinými finančními institucemi, využívat a/nebo sjednávat Finanční služby
a využívat další funkčnosti, kterými jsou zejména poskytování přehledu o stavu finančních prostředků Klienta, umožnění
Klientovi práce se získanými daty, jejich třídění, sledování a porovnávání, sledování historického stavu a vývoje transakcí.
1.2.2 Výkladová pravidla Smluvních dokumentů vydávaných Bankou, tj. zejména VOP, OP, Sdělení a Sazebníku, jsou stanovena
v odstavci 1.4 VOP.
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RICHEE ÚČET

2.1
Zřízení a vedení účtu
2.1.1 Banka zřizuje a vede Richee účet v jedné z měn nabízených Bankou v rámci Oznámení o úrokových sazbách fyzickým
osobám nepodnikajícím na základě Rámcové smlouvy uzavřené mezi Bankou a Majitelem účtu na dobu neurčitou. Klient si
může zřídit nejvýše 1 (jeden) Richee účet.
2.1.2 Rámcová smlouva k Richee účtu je uzavírána prostřednictvím platformy Richee, případně jiným způsobem, na kterém se
Klient s Bankou individuálně dohodne (např. prostřednictvím Pobočky). Uzavření Rámcové smlouvy prostřednictvím
platformy Richee se považuje za Distanční způsob založení a uplatní se příslušná ustanovení odstavce 1.10 VOP jako pro
uzavření Smlouvy prostřednictvím Internetového bankovnictví.
2.1.3 Měnu, ve které je Richee účet zřízen a veden a účel, pro který je veden, nelze, nebude-li dohodnuto jinak, měnit.
2.1.4 Richee účet je v souladu s příslušnými právními předpisy Platebním účtem a Banka na něm zajišťuje, nebude-li dohodnuto
jinak, poskytování Finančních služeb v rozsahu uvedeném v kapitole 3 těchto OP, zejména Platebních služeb a provádění
platebního styku, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve Sdělení.
2.1.5 Peněžní prostředky na Richee účtu jsou volně disponibilní za předpokladu, že je Banka neblokuje v souladu s příslušnými
právními předpisy nebo na základě dohody s Klientem či jiných skutečností, které ji k tomu opravňují.
2.1.6 K Richee účtu není možné zřídit oprávnění k nakládání s Peněžními prostředky pro Disponenta.
2.1.7 Banka poskytne Majiteli účtu informaci o zůstatku Peněžních prostředků na Richee účtu ke konci kalendářního roku
bilančním výpisem z účtu zaslaným Majiteli účtu po skončení kalendářního roku emailem.
2.1.8 Na Richee účet mohou být navázány další Finanční služby (např. termínované vklady, úvěry), jejichž poskytování Banka
v souladu s příslušnými Obchodními podmínkami podmiňuje zřízením a vedením Richee účtu. K Richee účtu může být mezi
Bankou a Klientem sjednán cenový program nabízený Bankou, a to v souladu s příslušnými Obchodními podmínkami
takovéhoto cenového programu.
2.2
Úročení
2.2.1 Richee účet je úročen pohyblivou úrokovou sazbou v souladu s aktuálně účinným Oznámením o úrokových sazbách.
2.2.2 Úroky jsou připisovány na Richee účet v souladu s VOP. Úročení Richee účtu se řídí pravidly uvedenými ve VOP.
2.3
Ukončení a vypořádání
2.3.1 Závazky z Rámcové smlouvy mohou být ukončeny způsoby v souladu s podmínkami stanovenými ve VOP.
2.3.2 Po ukončení závazků z Rámcové smlouvy Banka Richee účet zruší a případný zůstatek Peněžních prostředků na něm
vypořádá v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP a ve Sdělení. Richee účet Banka nezruší dříve, než budou řádně
ukončeny Finanční služby, které jsou na něj navázané.
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ROZSAH FINANČNÍCH SLUŽEB A SAZEBNÍK POPLATKŮ

3.1.1 Rozsah základních Finančních služeb poskytovaných Bankou v rámci Richee účtu, úplata za tyto Finanční služby a ostatní
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Finanční služby poskytované v rámci Richee účtu, úplata za ně, případně sankce související s Richee účtem jsou uvedeny
v příslušném Sazebníku Banky.
3.1.2 Klient si může způsobem umožněným Bankou aktivovat automatizovanou dispozici s Peněžními prostředky mezi Richee
účtem a Spořicím účtem (dále jen „Pohodlné spoření“). Každý Klient může využívat pouze jedno Pohodlné spoření,
Pohodlné spoření není možno aktivovat k (i) Richee účtu, ke kterému je již využíván jiný způsob automatizované dispozice,
(ii) Investičnímu účtu a (iii) Běžnému účtu pro složení základního kapitálu (do doby vzniku Klienta a doložení této
skutečnosti Bance). Pohodlné spoření je možné aktivovat mezi právě jedním Richee účtem a právě jedním Spořicím účtem
zvolenými Klientem a vedenými pro Klienta jako Majitele účtu. Aktivací Pohodlného spoření dává Klient Bance pokyn k
provádění automatizovaných Platebních příkazů mezi Richee účtem a Spořicím účtem dle limitů nastavených Klientem a
tyto Platební příkazy autorizuje, a to do budoucna. Aktivace/deaktivace Pohodlného spoření a změna limitů požadovaných
zůstatků je výlučným způsobem pro nastavení a autorizaci automatických Platebních příkazů mezi Richee účtem a
Spořicím účtem v rámci Pohodlného spoření.
Při aktivaci Pohodlného spoření Klient nastaví Optimální zůstatek, Minimální zůstatek a Maximální zůstatek Běžného účtu,
přičemž tato nastavení může v průběhu využívání služby Pohodlného spoření měnit v Bankou umožněném rozsahu a
Bankou umožněným způsobem. V případě, že Disponibilní zůstatek (bez zohlednění případného sjednaného debetního
limitu) Richee účtu dosáhne nastaveného Minimálního zůstatku Richee účtu (či bude nižší), budou na Richee účet ze
Spořicího účtu převedeny Peněžní prostředky v takové výši, aby Disponibilní zůstatek (bez případného sjednaného
debetního limitu) na Richee účtu dosáhl Optimálního zůstatku Richee účtu. Pokud Disponibilní zůstatek (bez případného
sjednaného debetního limitu) na Richee účtu dosáhne Maximálního zůstatku (či jej překročí), budou z Richee účtu na
Spořicí účet převedeny Peněžní prostředky v takové výši, aby Disponibilní zůstatek (bez případného sjednaného debetního
limitu) Richee účtu dosáhnul Optimálního zůstatku.
K automatizovanému zadání příslušného Platebního příkazu k převodu Peněžních prostředků v rámci Pohodlného spoření
dochází kdykoli, když dojde k naplnění sjednaných podmínek; takový Platební příkaz se pro účely určení lhůt k provedení a
připsání Peněžních prostředků považuje za Platební příkaz podaný prostřednictvím Internetového bankovnictví, a to i v
případě, že jej Klient nemá zřízeno. Převod Peněžních prostředků ze Spořicího účtu na Richee účet je možný jen do výše
Disponibilního zůstatku Spořicího účtu.
Aktivovat, rušit či nastavovat Pohodlné spoření může pouze Majitel účtu.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1

Zrušovací ustanovení
Tyto OP v den nabytí své účinnosti ruší a nahrazují OP pro Richee účet účinné od 1. 10. 20183. 8. 2020
Přechodná ustanovení
Neuplatňují se.
Účinnost
Tyto OP nabývají účinnosti dne 3. 8. 20201. 1. 2021.
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