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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Úvod 

1.1.1 Tyto Obchodní podmínky pro službu Creditas API (dále jen „OP“) vydává Banka v souladu se Všeobecnými obchodními 

podmínkami Banky (dále jen „VOP“). Tyto OP představují Obchodní podmínky ve smyslu VOP. 

1.1.2 Tyto OP tvoří na základě jejich akceptace způsobem dle bodu 2.1.1 těchto OP část obsahu každé Smlouvy, na základě které 

jsou Bankou Klientovi poskytovány služby Přímého bankovnictví, 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, Sdělení nebo jinde v textu těchto OP nebo význam níže uvedený: 

„službou Creditas API“ se rozumí služba umožňující přístup k produktům Klienta v Bance v jím specifikovaném rozsahu 

prostřednictvím automatizovaného online rozhraní zpřístupňujícího datový kanál určený pro propojení bankovního systému 

Banky s aplikacemi provozovanými třetí stranou (např. účetní programy) bez nutnosti přihlášení do aplikace IB Banky. Jedná 

se o službu Přímého bankovnictví. 

„Bezpečnostním klíčem“ se rozumí jedinečný alfanumerický identifikační kód vygenerovaný Klientem v aplikaci IB Banky, 

pomocí něhož Klient, resp. systémy nebo aplikace na straně Klienta přistupují vzdáleně k produktům Klienta v Bance využitím 

služby Creditas API, a to v rozsahu operací a oprávnění definovaných Klientem pro konkrétní bezpečnostní klíč, přičemž 

platí, že pro každý jednotlivý produkt Klienta v Bance musí být vygenerován samostatný bezpečnostní klíč.  

„Manuálem ke Creditas API“ se rozumí jakýkoliv manuál či příručka, nebo jinak nazvaný materiál vydaný či připravený 

Bankou v jakékoliv formě (např. ve formátu *.pdf nebo formou videa) v souvislosti se službou Creditas API, zejména za 

účelem instruování Klienta, jak správně postupovat při využívání služby Creditas API, a upozornění na základní bezpečností 

zásady související s využíváním služby Creditas API. Manuál ke Creditas API Banka zveřejňuje na svých Internetových 

stránkách a není Smluvním dokumentem ve smyslu VOP, tudíž je Banka oprávněna jej kdykoliv měnit.  

 „Smlouvou PB“ se rozumí Smlouva o zřízení a vedení Přímého bankovnictví, kterou Banka uzavřela s Klientem. 

1.2.2 Výkladová pravidla Smluvních dokumentů vydávaných Bankou, tj. zejména VOP, Obchodních podmínek, Sdělení 

a Sazebníku, jsou stanovena v odstavci 1.4 VOP. 

2 SLUŽBA CREDITAS API 

2.1 Obecné podmínky využívání služby Creditas API 

2.1.1 Banka umožní Klientovi, resp. osobě disponující Bezpečnostním klíčem, využívat službu Creditas API na základě akceptace 

těchto OP Klientem. Klient má možnost akceptovat tyto OP v rámci procesu generování Bezpečnostního klíče v aplikaci IB 

Banky. Akceptací těchto OP se tyto stávají nedílnou součástí Smlouvy PB.  

2.1.2 Přístup pomocí Bezpečnostního klíče prostřednictvím služby Creditas API zahrnuje zejména oprávnění získat informace o 

produktech, zůstatcích na produktech, transakční historii, zadávat Platební příkazy (avšak bez možnosti takové Platební 

příkazy prostřednictvím služby Creditas API autorizovat) nebo činit jiné úkony, pokud to Banka umožňuje. 

2.1.3 Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k ukončení závazků ze Smlouvy PB uzavřené mezi Bankou a Klientem, Banka automaticky 

zruší možnost využívání služby Creditas API, a to nejpozději do konce následujícího Obchodního dne, pokud nebude 

v konkrétním případě mezi Bankou a Klientem dohodnuto jinak. 

2.2 Bezpečnostní klíč 

2.2.1 Klient je oprávněn vygenerovat Bezpečnostní klíč v aplikaci IB Banky, a to k produktům, ke kterým to Banka umožňuje. 

2.2.2 Platnost každého vygenerovaného Bezpečnostního klíče je 90 dní. Jednotlivý Bezpečnostní klíč umožňuje přístup k jednomu 

produktu Klienta. Klient je oprávněn ke každému produktu vygenerovat neomezený počet Bezpečnostních klíčů, přičemž tyto 

se mohou navzájem lišit rozsahem oprávnění. 

2.2.3 Klient je oprávněn v aplikaci IB Banky jakýkoliv platný Bezpečnostní klíč kdykoliv zrušit. 

2.2.4 Veškeré informace o službě Creditas API a jejich využití mají důvěrný charakter a Klient se zavazuje tyto nepoužít v rozporu 

s účelem, ke kterému mu byly poskytnuty. 

2.3 Základní bezpečnostní zásady a rizika  

2.3.1 Klient je povinen chránit Bezpečnostní klíč proti jeho zneužití, zejména proti jeho odcizení, okopírování a ztrátě. 

2.3.2 Klient je povinen na své náklady provést taková opatření za účelem zajištění bezpečnosti Bezpečnostního klíče, která jsou 

s ohledem na obvyklá rizika porušení ochrany důvěrných informací technicky možná a přiměřená, zejména se zavazuje 

dodržovat následující preventivní a bezpečnostní opatření: 

a) uchovávat Bezpečnostní klíč pouze na zabezpečeném místě, na kterém si může být s dostatečnou mírou jist, že je chráněn 

proti možným hrozbám plynoucím z připojení k datové síti, přičemž v této souvislosti vždy zabezpečí své zařízení, ve kterém 
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uchovává Bezpečnostní klíč, antivirovou a antispyware ochranou, jakož i firewallem, a tyto pravidelně aktualizuje; 

b) neuchovávat Bezpečnostní klíč na místech volně přístupných třetím osobám; 

c) neprodleně Bance hlásit ztrátu, odcizení nebo zneužití Bezpečnostního klíče, přičemž v takovém případě je Klient povinen 

neprodleně příslušný Bezpečnostní klíč v aplikaci IB Banky zrušit; 

d) nakládat s Bezpečnostním klíčem opatrně a obezřetně, zejména jej využívat jen v prověřených a zabezpečených systémech 

a aplikacích, přičemž pokud pro účely využití Bezpečnostního klíče v příslušném systému či aplikaci Bezpečnostní klíč 

zpřístupní třetí osobě, je Klient vždy odpovědný za způsobenou škodu v souvislosti s použitím Bezpečnostního klíče a služby 

Creditas API třetí osobou. 

2.3.3 Klient bere na vědomí, že zneužití Bezpečnostního klíče a služby Creditas API mu může způsobit škodu. 

2.3.4 Klient je povinen využívat službu Creditas API v souladu s těmito OP a Manuálem ke Creditas API, případně dalšími pokyny 

Banky. 

2.3.5 Nedodržení opatření a zásad uvedených v odstavci 2.3 těchto OP může vést k zneužití důvěrných informací či 

Bezpečnostního klíče a ke vzniku újmy Klientovi či třetí osobě. Nedodržení těchto opatření a zásad je Banka oprávněna 

považovat za hrubou nedbalost, resp. podstatné porušení Smlouvy PB. V důsledku této nedbalosti Klient odpovídá v plné 

výši za veškeré újmy způsobené jemu či třetí osobě do okamžiku nahlášení ztráty, odcizení či zneužití Bezpečnostního klíče 

nebo dalších důvěrných informací Bance. 

3 SAZEBNÍK POPLATKŮ 

3.1.1 Úplata za službu Creditas API je uvedena níže v odstavci 3.2 těchto OP. 

3.2 Fyzické osoby nepodnikající, fyzické osoby podnikající a právnické osoby 

 

Služba Creditas API Poplatky 

Zřízení / vedení / zrušení  zdarma 

Obsluha Finančních služeb Banky prostřednictvím služby Creditas API*  zdarma 

* Nebude-li v rámci Obchodních podmínek či Sazebníku k příslušné Finanční službě Banky uvedeno pro konkrétní operaci uskutečněnou v rámci její 

obsluhy prostřednictvím služby Creditas API jinak. 

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

4.1 Zrušovací ustanovení  

4.1.1 Neuplatňují se. 

4.2 Přechodná ustanovení  

4.2.1 V případě, že Klient a Banka uzavřeli Smlouvu o službě CreditasAPI PILOT (dále jen „Smlouva PILOT“), akceptací těchto 

OP Klientem zaniká Smlouva PILOT, avšak účinky jakéhokoli vygenerovaného Tokenu na základě Smlouvy PILOT zůstávají 

zachovány za původních podmínek do doby ukončení jeho platnosti, případně do doby jeho zrušení Klientem.   

4.3 Účinnost  

4.3.1 Tyto OP nabývají účinnosti dne 4. 10. 2017.  

 

 


