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Banka CREDITAS a.s.,  
se sídlem Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00,  
IČO: 634 92 555,  
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10892 

V Olomouci dne 15. června 2018 

NÁVRH ZMĚN RÁMCOVÉ SMLOUVY O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH 

Vážená paní, vážený pane, 

rádi bychom Vás informovali o připravovaných změnách podmínek poskytování našich služeb. Dovolujeme si Vám proto oznámit, 
že s účinností od 1. 9. 2018 měníme v souladu s čl. 1.9.2 VOP Smluvní dokumenty Banky CREDITAS a.s. - Všeobecné obchodní 
podmínky („VOP“), příslušné Obchodní podmínky („OP“), Sdělení a Sazebníky, jak jsou níže vyjmenovány v tomto dokumentu. 

Informace o Vašich právech 

V souladu s čl. 1.9.3 VOP platí, pokud nejpozději v poslední Obchodní den před navrhovaným dnem účinnosti změn nedoručíte 
Bance písemné odmítnutí navrhovaných změn, že jste navrhovanou změnu přijal/a s účinností od navrženého dne. Změny se týkají 
jak nových, tak dříve poskytovaných Finančních služeb, pokud Banka nestanoví jinak. 

V souladu s čl. 1.9.4 VOP platí, pokud bude Bance nejpozději v poslední Obchodní den před navrhovaným dnem účinnosti změn 
doručeno z Vaší strany písemné odmítnutí navrhovaných změn, můžete závazek ze Smlouvy písemně vypovědět, a to s účinností 
ke dni doručení výpovědi Bance, nebo v jiné výpovědní době Vámi uvedené ve výpovědi, která však musí uplynout nejpozději 
v poslední Obchodní den před navrhovaným dnem účinnosti změn. Tato Vaše výpověď musí být doručena Bance nejpozději 
v poslední Obchodní den před navrhovaným dnem účinnosti změn. Navrhovanou změnu můžete písemně odmítnout a případně 
bezúplatně a s okamžitou účinností písemně vypovědět závazek ze Smlouvy v souladu s uvedeným pouze v případě, kdy se 
navrhovaná změna dotýká Finančních služeb, které jsou Vám ze strany Banky poskytovány. Pokud v souladu s uvedeným písemně 
odmítnete navrhovanou změnu, ale závazek ze Smlouvy v souladu s výše uvedeným nevypovíte, platí, že Banka tento závazek ze 
Smlouvy vypověděla v den, kdy Vám poskytla informace o navrhované změně.  

Důvod změny 

Ke změně vyjmenovaných Smluvních dokumentů přistupujeme zejména v souvislosti s/se: 
a) změnou sídla Banky,
b) úpravou poskytování platebních služeb,
c) aplikací jednotného označení služeb podle vyhlášky České národní banky č. 74/2018 Sb.,
d) úpravou sjednávání některých Finančních služeb Distančním způsobem a zároveň odebráním možnosti sjednat některé

Finanční služby Korespondenčním způsobem,
e) sjednocením sazebníků v současnosti roztříštěných v jednotlivých OP a vytvoření Sazebníku k depozitním produktům

a souvisejícím službám pro fyzické osoby nepodnikající (dále jen „Sazebník FON“) a Sazebníku poplatků k depozitním
produktům a souvisejícím službám pro fyzické osoby podnikající a pro právnické osoby (dále jen „Sazebník FOP, PO“),

Další informace 

V souvislosti se změnou sídla Banky, kdy se sídlo Banky přemisťuje z Olomouckého kraje (Olomouce) do Prahy na adresu Praha 8 – 

Karlín, Sokolovská 675/9, PSČ 186 00, dojde po zapsání změny sídla do Obchodního rejstříku také k postoupení spisu z působnosti 
Krajského soudu v Ostravě do působnosti Městského soudu v Praze, přičemž dojde ke změně spisové značky. Vzhledem k tomu, 
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že nelze dopředu předvídat, kdy k této změně dojde a jaká bude nová spisová značka, bude o tuto informaci Smluvní dokumentace 
doplněna až po změně spisové značky způsobem v souladu s čl. 1.9.6 VOP. 

Současně se změnou rámcové smlouvy o platebních službách provádíme další změny Smluvní dokumentace spočívající ve 
sjednocování používaných termínů a zkratek, opravě chyb v psaní a dalších obdobných nedostatků v souladu s čl. 1.9.6 VOP, které 
nejsou uvedeny v tomto dokumentu. V tomto oznámení změn rámcové smlouvy o platebních službách jsou uvedeny pouze ta 
ustanovení Smluvních dokumentů, která jsou měněna. Úplné znění Smluvních dokumentů je Vám k dispozici na www.creditas.cz 
nebo na kterékoli Pobočce. 

V souvislosti s aplikací Vyhlášky ČNB č. 74/2018 Sb. o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné 
označení dochází k pojmovým změnám, kterými jsou Bankou používané pojmy nahrazeny jednotným označením dle citované 
vyhlášky, nedochází tím však ke změně rámcové smlouvy.  

Jednotné označení služeb 

a) vedení účtu
b) Internetové bankovnictví (dříve „Přímé bankovnictví“)
c) odchozí úhrada (dříve „odchozí platba“)
d) příchozí úhrada (dříve „příchozí platba“)
e) trvalý příkaz
f) inkaso
g) poskytnutí debetní karty (dříve „platební karty“)
h) výběr hotovosti
i) zaslání informační SMS
j) zaslání výpisu

Vysvětlivky 

Podtrženě jsou zvýrazněná ustanovení, která se nově vkládají do Smluvních dokumentů. 

Škrtnutím jsou zvýrazněná ustanovení, která se ze Smluvních dokumentů vypouštějí. 

V případě rušení nebo přesunu celých ustanovení nebo celých částí Smluvních dokumentů, nebo v jiných vhodných případech, je 
toto níže vyjádřeno slovním popisem. 

Změny VOP  

VOP Banky účinné od 13. 1. 2018 se mění s účinností od 1. 9. 2018 následovně: 

1.1.1 Základní údaje Banky 
Obchodní firma: Banka CREDITAS a.s. 
Sídlo: Olomouc, tř. Svobody 1194/12Praha 8 – Karlín, Sokolovská 675/9, PSČ 779186 00 
IČO: 634 92 555 
DIČ: CZ63492555 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10892 
Kód Banky pro tuzemský platební styk: 2250 
BIC / SWIFT kód Banky pro zahraniční platební styk: CTASCZ22 

1.1.4 Orgán dohledu nad Bankou 
Název: Česká národní banka 
Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03 
Webová stránka: http://www.cnb.cz 
Banka je zapsána v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu vedeném ČNB, který je seznamem 
poskytovatelů platebních služeb dle ZOPS. Tento seznam je přístupný z webové stránky ČNB. Banku je v tomto seznamu možné 
identifikovat dle názvu a IČO. 

Do čl. 1.2.1 se vkládá nové pojmy nebo se stávající upravují následovně: 
„GDPR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

„IB“ se rozumí webová aplikace internetového bankovnictví Banky v rámci Přímého Internetového bankovnictví. 

http://www.creditas.cz/
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„Identifikačními údaji“ se rozumí identifikační údaje ve smyslu Zákona AML: 

(i) u fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý
nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení,
sídlo a identifikační číslo osoby;
(ii) u právnické osoby obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo osoby
nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u osob, které jsou její Jednající osobou, údaje podle písmene (i) uvedeného výše.fyzické
osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, údaje ke zjištění a ověření její totožnosti;
(iii) u Svěřenského fondu jeho označení a identifikační údaje jeho svěřenského správce (resp. všech svěřenských správců, je-li jich
více) v rozsahu, v jakém jsou tyto údaje vyžadovány u fyzické/právnické osoby.

„Jednající osobou“ se rozumí člen statutárního orgánu právnické osoby, případně členové statutárního orgánu právnické osoby, 
kteří můžou dle zakladatelského právního jednání zastupovat právnickou osobu (jednat za ni) a podepisovat za právnickou osobu, 
pokud je pro právní jednání za právnickou osobu požadovaná písemná forma navenek, případně jiné osoby, které můžou v souladu 
s právními předpisy zastupovat právnickou osobu a podepisovat za právnickou osobu, pokud je pro právní jednání za právnickou 
osobu požadovaná písemná forma (např.(např. likvidátor). U Svěřenského fondu se Jednající osobou rozumí osoba svěřenského 
správce (resp. svěřenských správců) který může v souladu s právními předpisy Svěřenský fond zastupovat (jednat na jeho účet) 
navenek, případně jiné osoby, které můžou v souladu s právními předpisy zastupovat Svěřenský fond (např. insolvenční správce). 

„Klientem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, případně Svěřenský fond, která vstoupila do jednání s Bankou ohledně 
uzavření Smlouvy, nebo která je ve smluvním vztahu s Bankou na základě takové již uzavřené Smlouvy, nebo má s Bankou jiný 
smluvní vztah, případně vztah obdobný či jiný vztah související s poskytováním Finančních služeb (např. osoba, která je 
Disponentem, Zmocněncem či Jednající osobou), případně jiný subjekt splňující uvedené. 

„Korespondenčním způsobem“ se rozumí způsob uzavření Smlouvy o vybraných Finančních službách mezi Bankou 
a Spotřebitelem a zajištění podpisu dokumentů či formulářů s ní souvisejících v tištěné podobě bez současné fyzické přítomnosti 
smluvních stran prostřednictvím využití poskytovatele poštovních služeb, a to na základě Žádosti na dálku. 

„MB“ se rozumí mobilní aplikace mobilního internetového bankovnictví Banky v rámci Přímého Internetového bankovnictví. 

„Podpisovým vzorem“ se rozumí vzorový podpis Klienta (tj. zejména Majitele účtu, Jednající osoby či Disponenta), fyzické osoby 
(člověka), na příslušném formuláři Banky, kde je zachycena jeho grafická podoba (případně i další údaje, pokud jde o tzv. dynamický 
biometrický podpis používaný se souhlasem Klienta)  a který je akceptovaný ze strany Banky a slouží k identifikaci Klienta zejména 
pro účely nakládání s Peněžními prostředky na Účtu či podávání písemných příkazů nebo žádostí Bance či provedení jiných 
obdobných právních jednání, na které má Klient vůči Bance právo. Nebude-li dohodnuto jinak, Banka umožňuje evidenci pouze 
jednoho Podpisového vzoru pro jednu fyzickou osobu (člověka). 

„Přímým Internetovým bankovnictvím“ se rozumí Finanční služba poskytovaná Bankou Klientovi spočívající v možnosti obsluhy 
Účtů či jiných produktů, resp. jiných Finančních služeb nabízených Bankou, Klientem a kontaktu Klienta s Bankou pomocí prostředků 
komunikace na dálku (např. prostřednictvím IB a MB), a to v souladu s příslušnými Obchodními podmínkami a dalšími dokumenty 
vydanými Bankou upravujícími podmínky poskytování Přímého Internetového bankovnictví. 

„Svěřenským fondem“ se rozumí svěřenský fond, který vzniknul v souladu s Občanským zákoníkem a který je řádně zapsán 
v evidenci svěřenských fondů vedené Ministerstvem spravedlnosti České republiky, na jehož účet vlastním jménem jedná svěřenský 
správce. Jinému svěřenskému fondu, než je Svěřenský fond, Banka Finanční služby neposkytuje. 

„ZOOU“ se rozumí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

„ZOPS“ se rozumí zákon o platebním styku, který s účinností od 13. 1. 2018 nahrazuje zákon č. 284/2009 č. 370/2017 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

„Žádostí na dálku“ se rozumí žádost Spotřebitele, který je novým Klientem, jenž tímto vstupuje do jednání o uzavření Smlouvy 
o vybraných Finančních službách s Bankou Korespondenčním Distančním způsobem učiněná v souladu s odstavcem 1.10 těchto
VOP.1.5.3 Klient je povinen poskytnout Bance vše, co po něm požaduje za účelem identifikace a kontroly Klienta, dále jakékoliv
další Bankou požadované údaje nezbytné k řádnému plnění jejích zákonných povinností a poskytování Finančních služeb a před
vstupem do smluvního vztahu, na základě kterého mu vzniká nebo může vzniknout peněžitý dluh vůči Bance, a kdykoliv v době
trvání takového smluvního vztahu, předložit Bance na její žádost aktuální doklady a informace o svých příjmech, závazcích a dluzích
a další informace a dokumenty případně požadované Bankou zejména z důvodu obezřetného podnikání Banky. Na základě žádosti
Banky je Klient v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Zákonem AML, povinen Bance taktéž prokázat a doložit původ
a zdroj Peněžních prostředků, jakož i sdělit Bance veškeré informace a prokázat skutečnosti, které je Banka povinna zjišťovat, včetně
doložení účelu a povahy Klientem požadované či využívané Finanční služby nebo daňové rezidence Klienta. Banka je oprávněna
kdykoli v době trvání smluvního či jiného obdobného vztahu se Svěřenským fondem, jakož i před jeho vznikem, požadovat předložení
mj. jeho statutu, výpisu z evidence svěřenských fondů (veřejného rejstříku), listin, jimiž jsou určeny osoby svěřenského správce,
obmyšleného či osob oprávněných vykonávat dohled nad správou Svěřenského fondu, a to i v originálech či ověřených kopiích.
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1.6 Ochrana Osobních údajů a dalších údajů Klienta 

1.6.1 Banka je povinna v souladu s právními předpisy zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím Osobní údaje a další údaje 
o Klientovi a Finančních službách poskytnutých mu Bankou, a to i po ukončení smluvního vztahu či jakéhokoliv vztahu na něj
navazujícího. Takové získané Osobní a další údaje může Banka poskytnout třetím subjektům pouze v případech a rozsahu
vyplývajícím z právních předpisů nebo, smluvních ujednání s Klientem nebo na základě uděleného souhlasu Klienta.

1.6.2. Klient akceptací těchto VOP bere na vědomí a souhlasí s tím, že Banka může osobní údaje, které se týkají Klienta, včetně 
jeho úplné identifikace, které jsou předmětem ochrany podle právních předpisů a mohou být zpřístupněny zpřístupnit osobám, které 
se z titulu svých vlastnických nebo jiných práv podílí na řízení a obchodním či metodickém vedení Banky, dále zaměstnancům Banky 
a osobám spolupracujícím se s Bankou na plnění jejích povinností včetně realizace práv a povinností ze Smluv uzavřených 
s Klientem. 

1.6.3 Klient akceptací těchto VOP uděluje Bance oprávnění Banka je oprávněna zpřístupnit výše uvedené Osobní údaje o Klientovi 
a další údaje Klienta též při jednání o postoupení pohledávky za Klientem nebo její části nebo při jednání o poskytnutí syndikovaného 
úvěru, popř. jiných obchodních případech týkajících se Klienta, nebo pro případy výměny informací mezi Bankou a subjektem, který 
zprostředkoval navázání smluvního vztahu mezi Bankou a Klientem. 

1.6.4 Klient akceptací VOP dává Bance svolení, aby k Banka může při provádění platebního styku sdělovala jeho sdělovat bankovní 
spojení a identifikační Osobní údaje a další údaje Klienta jiným bankám a jiným subjektům zúčastněným na provádění platebního 
styku. Klient uděluje Bance zvláštní souhlas s tím, aby Banka sdílela výše uvedené údaje o Klientovi a využívala bankovní a 
nebankovní registry, tj. registry, jichž se účastní i jiné osoby než banky, a které slouží k posouzení bonity a důvěryhodnosti Klienta 
a ochrany práv Banky, a to v tomto rozsahu. 

1.6.5 Banka je povinna pro účely poskytování Finančních služeb zjišťovat a zpracovávat Osobní údaje a další údaje Klienta. 
Zpracování Osobních údajů probíhá plně v souladu se ZOOU. s GDPR a další související právní úpravou jak na evropské, tak 
tuzemské úrovni. Banka zpracovává Osobní údaje a další údaje v rozsahu poskytnutém Klientem a pouze na základě jeho souhlasu 
nebo (či oprávněně získané jinak) v souladu s právními předpisy, za účelem plnění Smlouvy nebo na základě souhlasu. V případě, 
že Klient odmítne Osobní údaje a další údaje Bance poskytnout, může Banka poskytnutí Finančních služeb odmítnout.  

1.6.6. Osobní a další údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům Banky, zpracovatelům, kteří pro Banku provádějí zpracování 
Osobních údajů a dalších údajů na základě příslušné smlouvy o zpracování Osobních údajů či jiných údajů, subjektům, které se 
podílejí na plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvních ujednání s Klientem, subjektům, které k tomu mají právo na základě 
právních předpisů a dalším osobám dle souhlasu Klienta. 

1.6.7 Klient akceptací VOP potvrzuje, že byl ze strany Banky poučen o veškerých nezbytných informacích ohledně zpracování jeho 
Osobních Banka Klienty (a další subjekty údajů a s tím souvisejících nárocích Klienta, a to prostřednictvím informačního dokumentu 
podrobněji informuje o zpracování Osobních údajů zpřístupněného Klientům v Obchodních dnech a souvisejících zásadách, právech 
a povinnostech prostřednictvím příslušných provozních hodinách na Pobočkách a nepřetržitě informačních dokumentů, které jsou 
dostupné na Internetových stránkách a na Pobočkách. 

1.9.6 Banka může odchylně od bodů 1.9.2 až 1.9.5 těchto VOP provést s okamžitou účinností jednostrannou změnu VOP, pokud 
a) je tato změna výhradně ve prospěch Klienta nebo povinnost jejího provedení vyplývá z příslušných právních předpisů či rozhodnutí
orgánů, které Banku zavazují;
b) se tato změna týká údajů, které jsou čistě informativního charakteru a nejsou určeny dohodou smluvních stran, resp. nemají vliv
na práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy, nebo není Bance dána zákonná povinnost tyto informace Klientovi
poskytovat postupem uvedeným v bodě 1.9.2 těchto VOP;
c) jsou na základě této změny upraveny jasné chyby v psaní a počtech, případně pokud jde o formulační změny, které nemají vliv
na práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy;
s tím, že informace o navrhované změně VOP ve formátu neumožňujícím změnu jejich obsahu Banka Klientům poskytne na
Pobočkách a Internetových stránkách v případě písm. a) poskytne způsobem uvedeným v bodě 1.9.2 těchto VOP, v případě písm.
b) a c) zpřístupní na Internetových stránkách a na vyžádání poskytne na Pobočkách před dnem účinnosti navrhovaných změn,
včetně informace o navrhovaném dni účinnosti těchto změn VOP a navrhovaného znění takto změněných VOP.

1.8.7 Závazek Klienta, který je právnickou osobou, vyplývající ze Smlouvy zanikne, v případě jeho zániku bez právního nástupce. 
Závazek Klienta, který je Svěřenským fondem, vyplývající ze Smlouvy zanikne v případě jeho zániku. 

1.10 Vznik, změny a ukončení smluvního závazku Korespondenčním způsobem, Distančním způsobem a mimo 

obchodní prostory Banky 

1.10.1 Banka nabízí Spotřebitelům Klientům, kteří jsou občany České republiky mají zřízené Internetové bankovnictví, možnost 
uzavření Smlouvy o vybraných Finančních službách Korespondenčním Distančním způsobem, prostřednictvím Internetového 
bankovnictví, pokud to v rámci které dané Finanční služby Banka jedná v souladu s těmito umožňuje, přičemž Banka dodržuje 
postupy a plní povinnosti stanovené jí příslušnými právními předpisy. Při postupu dle tohoto bodu se nepoužijí body 1.10.2 až 1.10.8 
těchto VOP s tím, že 

1.10.2 Banka nabízí Spotřebitelům, kteří jsou občany České republiky, možnost uzavření Smlouvy o vybraných Finančních službách 
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Distančním způsobem na základě Žádosti na dálku, pokud to v rámci dané Finanční služby Banka umožňuje, přičemž Banka 
dodržuje postupy a plní povinnosti stanovené jí příslušnými právními předpisy.  

1.10.2 1.10.3 Spotřebitel sdělí Bance své rozhodnutí uzavřít s ní Smlouvu o vybrané Finanční službě Korespondenčním Distančním 
způsobem tak, že postupně vyplní do příslušného formuláře Žádosti na dálku umístěného na Internetových stránkách údaje potřebné 
pro uzavření vybrané Smlouvy o poskytování Finančních služeb, které Banka požaduje a tuto Žádost na dálku odešle Bance. Takto 
odeslaná Žádost na dálku je Bance doručena v tentýž den, pokud je tento den Obchodním dnem nebo v nejbližším Obchodním dni 
následujícím po dni, ve kterém byla Žádost na dálku Spotřebitelem odeslána, a tuto Žádost na dálku následně dokončí způsobem 
a podle pokynů uvedených Bankou v průběhu vyplňování Žádosti na dálku. 

1.10.3 1.10.4 Před odesláním dokončením Žádosti na dálku a podepsáním Smlouvy o vybraných Finančních službách je Spotřebitel 
povinen se seznámit se Smlouvou a se všemi dalšími Smluvními dokumenty relevantními pro poskytování vybrané Finanční služby, 
jež budou tvořit nedílnou součást Smlouvy uzavírané Korespondenčním Distančním způsobem (zejména VOP, Obchodními 
podmínkami, Sdělením), které mu Banka v průběhu vyplňování Žádosti na dálku poskytne v textové podobě ve formátu 
neumožňujícím změnu jejich obsahu, a zajistit si jejich uchování tak, aby je mohl použít kdykoliv, kdy to bude potřebovat v průběhu 
využívání Finančních služeb poskytovaných mu ze strany Banky (např. uložením na pevný disk osobního počítače).  

1.10.4 Banka do 5 Obchodních dnů od doručení Žádosti na dálku vypracuje příslušnou smluvní dokumentaci, ve které bude uveden 
Jedinečný identifikátor Účtu zřizovaného na jméno Spotřebitele, případně jiný Jedinečný identifikátor k Finanční službě zřizované 
pro Spotřebitele na základě Smlouvy uzavírané Korespondenčním způsobem, a další potřebné formuláře, a to na základě údajů 
sdělených Bance Spotřebitelem v Žádosti na dálku, a odešle je doporučeně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb 
Spotřebiteli. 

1.10.5 Spotřebitel je povinen dokumenty zaslané mu ze strany Banky prostudovat, a to v návaznosti na a společně se Smluvními 
dokumenty, které mu Banka poskytla v průběhu vyplňování Žádosti na dálku, jež budou tvořit nedílnou součást Smlouvy uzavírané 
Korespondenčním způsobem, a na důkaz souhlasu s obsahem všech těchto dokumentů dokumenty zaslané mu ze strany Banky na 
příslušném místě datovat a podepsat a následně je prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či obdobným způsobem na své 
náklady spočívající v úhradě poplatků za příslušné poštovní či obdobné služby doručit Bance nejpozději, nebude-li dohodnuta jiná 
lhůta, do 45 dnů ode dne odeslání Žádosti na dálku. V případě, že v dokumentech zaslaných Spotřebiteli ze strany Banky 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb budou některé údaje vyplněny chybně, je Spotřebitel povinen neprodleně vyzvat 
Banku k opravě těchto chybně vyplněných údajů, a to nejpozději, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, do 45 dnů ode dne odeslání Žádosti 
na dálku Bance. V tomto případě se lhůty pro splnění všech povinností Spotřebitele stanovené odstavcem 1.10. těchto VOP 
přiměřeným způsobem prodlužují. 

1.10.6 1.10.5Vedle dokumentace datované a podepsané Spotřebitelem v souladu s bodem 1.10.5 těchto VOP, je Spotřebitel povinen 
nejpozději ve stejné lhůtě doručit Bance: Spotřebitel je povinen nejpozději do 30 dní ode dne podpisu Smlouvy o vybraných 
Finančních službách doručit Bance: 
a) doklad potvrzující existenci Registrovaného účtu; takovýmto dokladem může být výpis z Registrovaného účtu nebo jeho kopie,
smlouva o vedení Registrovaného účtu nebo potvrzení o vedení Registrovaného účtu ze strany instituce, která jej vede; a
b) kopii jeho průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit Identifikační údaje Spotřebitele
a dále druh a číslo průkazu totožnosti, stát, případně orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti s tím, že kopie těchto dokladů musí
být pořízeny takovým způsobem, aby příslušné údaje byly čitelné a obsahovaly i kopii vyobrazení Spotřebitele v takové kvalitě, aby
umožňovala případné ověření shody podoby, a zároveň tak, aby Banka mohla tyto kopie uchovávat po dobu stanovenou příslušnými
právními předpisy (min. 10 let);
a to na své náklady spočívající v úhradě poplatků za příslušné poštovní či obdobné služby a nákladů na pořízení požadovaných
dokumentů případně jejich kopií.

1.10.7 1.10.6 Spotřebitel je dále povinen z důvodu nutnosti jeho identifikace ze strany Banky vyžadované příslušnými právními 
předpisy, zejména Zákonem AML, zajistit, aby byly první Peněžní prostředky na Účet zřízený pro Spotřebitele na základě Smlouvy 
uzavřené Korespondenčním způsobem Žádosti na dálku připsány, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, do 45 dnů ode dne odeslání 
Žádosti na dálku podpisu Smlouvy o vybraných Finančních službách, a to z Registrovaného účtu, jehož existenci doložil Spotřebitel 
Bance výše uvedeným způsobem. 

1.10.8 1.10.7 Banka do 5 Obchodních dnů ode dne splnění všech povinností Spotřebitele uvedených pod body 1.10.5, 1.10.6 
a 1.10.76 těchto VOP, zašle Klientovi vždy jedno vyhotovení smluvního dokumentu, který jí Spotřebitel v souladu s bodem 1.10.5 
těchto VOP doručil datované odsouhlasí jejich splnění Spotřebiteli emailem a podepsané ze své strany, dopodepsané ze strany 
Banky. Smlouva aktivuje Spotřebiteli využívání sjednaných Finančních služeb v plném rozsahu dle uzavřené Smlouvy o vybraných 
Finančních službách uzavíraná se Spotřebitelem Korespondenčním způsobem, která tímto nabývá své účinnosti. dnem jejího 
podpisu ze strany Banky. 

1.10.9 1.10.8 Pokud Spotřebitel v požadované lhůtě ode dne odeslání Žádosti na dálku podpisu Smlouvy o vybraných Finančních 
službách nesplní povinnosti uvedené pod body 1.10.5, 1.10.6 a 1.10.76 těchto VOP, má se za to, že od Žádosti na dálku Smlouvy 
o vybraných Finančních službách odstoupil, a tedy původně požadovanou Smlouvu uzavřít nechce, nebylo-li dohodnuto jinak.
V tomto případě, Banka postupuje ve vtahu vztahu k Osobním údajům Spotřebitele získaným na základě podání Žádosti na dálku
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uzavření Smlouvy o vybraných Finančních službách v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ZOOUGDPR. 

1.10.10 Spotřebitel dává podpisem příslušné Smlouvy o poskytování Finančních služeb uzavírané Korespondenčním způsobem 
Bance výslovný souhlas s tím, aby začala plnit Smlouvu neprodleně po nabytí její účinnosti, tj. již ve lhůtě pro odstoupení od této 
Smlouvy. 

1.10.11 1.10.9 Spotřebitel nemůže při uzavírání Smlouvy Korespondenčním Distančním způsobem zmocňovat Disponenty s tím, že 
tak může učinit dodatečně na jakékoliv Pobočce.  

1.10.12 Pokud Banka nabízí Klientům, možnost uzavření Smlouvy o vybraných Finančních službách Distančním způsobem (např. 
prostřednictvím Přímého bankovnictví), dodržuje při tom postupy a plní povinnosti stanovené jí příslušnými právními předpisy. 

1.10.13 1.10.10 Uzavřením Smlouvy o vybraných Finančních službách Distančním způsobem dává Spotřebitel Bance výslovný 
souhlas s tím, aby tuto Smlouvu začala plnit neprodleně po nabytí její účinnosti, tj. již ve lhůtě pro odstoupení od této Smlouvy. 
Spotřebiteli, se kterým uzavřela Banka Smlouvu o vybraných Finančních službách Distančním způsobem, poskytne Banka Smlouvu 
i všechny Smluvní dokumenty, které se stanou jejími nedílnými součástmi na základě odkazu, v textové podobě s tím, že na jeho 
žádost mu kdykoliv poskytne smluvní podmínky v tištěné podobě a změní způsob komunikace na dálku, pokud to neodporuje povaze 
poskytovaných Finančních služeb ani uzavřené Smlouvě. 

Stávající čl. 1.10.14 nově nese označení 1.10.11, stávající čl. 1.10.15 nově nese označení 1.10.12, stávající čl. 1.10.16 nově nese 
označení 1.10.13, stávající čl. 1.10.17 nové nese označení 1.10.14, stávající čl. 1.10.18 nově nese označení 1.10.15, stávající čl. 
1.10.19 nově nese označení 1.10.16, stávající čl. 1.10.20 nově nese označení 1.10.17, stávající čl. 1.10.21 nově nese označení 
1.10.18, stávající čl. 1.10.22 nově nese označení 1.10.19, stávající čl. 1.10.23 nově nese označení 1.10.20. 

1.11.5 Nebude-li dohodnuto či v příslušném Sazebníku nebo jiném Smluvním dokumentu stanoveno jinak, platí pro Svěřenský fond 
poplatky a jiné úplaty stanovené pro právnické osoby. 

1.14.10 Zásilky doručované prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, Banka zasílá Klientovi primárně na kontaktní adresu 
uvedenou ve Smlouvě nebo kontaktní adresu, kterou Klient Bance následně písemně sdělil. Pokud Klient Bance kontaktní adresu 
nesdělí, doručuje Banka Klientovi Zásilky na adresu jeho trvalého bydliště, pokud je Klientem fyzická osoba, sídla, pokud je Klientem 
právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající. Pokud Klient Svěřenský fond Bance kontaktní adresu nesdělí, doručuje Banka 
Klientovi Svěřenskému fondu na adresu svěřenského správce. V případě, že je svěřenských správců více, doručuje Banka na adresu 
libovolného svěřenského správce, a to i v případě, že k jednání za Svěřenský fond jsou oprávněni a/nebo povinni 2 (dva) nebo více 
svěřenských správců současně; považuje-li se Zásilka za doručenou svěřenskému správci (byť i jednomu v případě, že má 
Svěřenský fond více svěřenských správců, a to i pro případ nutnosti společného jednání svěřenských správců), považuje se zároveň 
za doručenou Svěřenskému fondu a dalším svěřenským správcům se všemi právními účinky. V případě existence více svěřenských 
správců je svěřenský správce povinen bezodkladně o Zásilce a jejím obsahu zpravit další svěřenské správce, a to na své náklady. 

1.17.7 Banka neodpovídá Klientovi za škodu vzniklou v důsledku toho, že se včas a řádně nedověděla o zániku práva Oprávněné 
osoby právně jednat vůči Bance v stanoveném rozsahu za Klienta, byť by k takovému zániku došlo na základě právních předpisů a 
z důvodů zjistitelných z veřejných rejstříků; Banka není povinna tyto skutečnosti z vlastní iniciativy prověřovat. Banka dále neod-
povídá Klientovi za škodu vzniklou v důsledku tohoto, že se včas nedověděla o omezení Klientovi Klientovy svéprávnosti nebo o 
jiných omezeních oprávnění Klienta právně jednat ve vztahu k Bance.2.1.9 Banka Účet zruší a případný zůstatek Peněžních 
prostředků vyplatí Majiteli účtu bez zbytečného odkladu poté, kdy došlo k zániku závazku ze Smlouvy o účtu a vypořádání 
pohledávek a dluhů týkajících se Účtu, zejména provedení veškerých Platebních transakcí na Účtu uskutečněných do dne zániku 
závazku ze Smlouvy o účtu, včetně jejich zaúčtování. Banka Majitele účtu písemně vyrozumí o tom, ke kterému dni byl Účet zrušen. 

Změny OP pro Běžný účet 

OP Banky pro Běžný účet účinné od 9. 7. 2017 se mění s účinností od 1. 9. 2018 následovně: 

2.1.2 Rámcová smlouva k Běžnému účtu je uzavírána  
a) prostřednictvím Pobočky;
b) prostřednictvím Přímého Internetového bankovnictví nebo na základě Žádosti na dálku (tj. Distančním způsobem v souladu
s VOP), pokud to v rámci této Finanční služby Banka umožňuje; 
c) mimo obchodní prostory Banky v souladu s VOP, bylo-li to s Klientem dohodnuto.
d) Korespondenčním způsobem v souladu s VOP, pokud to Banka umožňuje.

3.1.1 Rozsah základních Finančních služeb poskytovaných Bankou v rámci Běžného účtu, a úplata za tyto Finanční služby a jsou 
uvedeny níže v kapitole 3 těchto OP. ostatní Finanční služby poskytované v rámci Běžnému účtu, úplata za ně, případně sankce 
související s Běžným účtem jsou uvedeny v příslušném Sazebníku Banky. 

Články 3.1.2 a 3.2 (obsahující sazebník) se ruší, přičemž jejich upravené znění nově obsahují Sazebník FON a Sazebník FOP, PO, 
které jsou přiloženy k tomuto oznámení změn.  
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Změny OP pro Termínovaný vklad 

OP Banky pro Termínovaný vklad účinné od 9. 7. 2017 se mění s účinností od 1. 9. 2018 následovně: 

2.1.2 Smlouva o TV je uzavírána  
a) prostřednictvím Pobočky; 
b) prostřednictvím Přímého Internetového bankovnictví (tj. Distančním způsobem v souladu s VOP), pokud to v rámci této Finanční 
služby Banka umožňuje; 
c) mimo obchodní prostory Banky v souladu s VOP, bylo-li to s Klientem dohodnuto. 
d) Korespondenčním způsobem v souladu s VOP, pokud to Banka umožňuje. 

2.3.1 Termínovaný vklad končí:  
a) v případě, že je zřízen jako jednorázový, uplynutím posledního dne sjednaného období jeho trvání;  
b) v případě, že je zřízen jako opakovaný, uplynutím posledního dne aktuálně běžícího období pro trvání Termínovaného vkladu, 
v průběhu kterého bylo ukončeno jeho automatické opakování; 
c) v případě úmrtí Klienta, pokud Termínovaný vklad zdědí více dědiců, k prvnímu Obchodnímu dni následujícímu po dni, kdy 
kterýkoli z dědiců předloží doklad o nabytí pozůstalosti.    
 
3.1.1 Rozsah základních Finančních služeb poskytovaných Bankou v rámci Termínovaného vkladu, a úplata za tyto Finanční služby 
a jsou uvedeny níže v kapitole 3 těchto OP. Ostatní Finanční služby poskytované v rámci Termínovaného vkladu, úplata za ně, 
případně sankce související s Termínovaným vkladem jsou uvedeny v příslušném Sazebníku Banky. 

Články 3.1.2 a 3.2 (obsahující sazebník) se ruší, přičemž jejich upravené znění nově obsahují Sazebník FON a Sazebník FOP, PO, 
které jsou přiloženy k tomuto oznámení změn. 

Změny OP pro Běžný účet pro složení základního kapitálu 

OP Banky pro Běžný účet pro složení základního kapitálu účinné od 1. 1. 2017 se mění s účinností od 1. 9. 2018 následovně: 

3.1.1 Rozsah Finančních služeb poskytovaných Bankou v rámci Běžného účtu ZK a úplata za tyto poskytované Finanční služby jsou 
uvedeny níže v kapitole 3 těchto OP v příslušném Sazebníku Banky. 

Článek 3.2 (obsahující sazebník) se ruší, přičemž jeho upravené znění nově obsahují Sazebník FON a Sazebník FOP, PO, které 
jsou přiloženy k tomuto oznámení změn. 

Změny OP pro Spořící účet 

OP Banky pro Spořící účet účinné od 9. 7. 2017 se mění s účinností od 1. 9. 2018 následovně: 

2.1.2 Smlouva o SÚ je uzavírána  
a) prostřednictvím Pobočky; 
b) prostřednictvím Přímého Internetového bankovnictví nebo na základě Žádosti na dálku (tj. Distančním způsobem v souladu 
s VOP), pokud to v rámci této Finanční služby Banka umožňuje; 
c) mimo obchodní prostory Banky v souladu s VOP, bylo-li to s Klientem dohodnuto. 
d) Korespondenčním způsobem v souladu s VOP, pokud to Banka umožňuje. 

3.1.1 Rozsah základních Finančních služeb poskytovaných Bankou v rámci Spořicího účtu, a úplata za tyto Finanční služby a jsou 
uvedeny níže v kapitole 3 těchto OP. ostatní Finanční služby poskytované v rámci Spořicího účtu, úplata za ně, případně sankce 
související se Spořicím účtem jsou uvedeny v příslušném Sazebníku Banky. 

Článek 3.2 (obsahující sazebník) se ruší, přičemž jeho upravené znění nově obsahují Sazebník FON a Sazebník FOP, PO, které 
jsou přiloženy k tomuto oznámení změn. 

Změny OP pro (Přímé) Internetové bankovnictví 

OP Banky pro Přímé bankovnictví účinné od 13. 1. 2018 mění název na OP Banky pro Internetové bankovnictví a mění se s účinností 
od 1. 9. 2018 následovně: 
Do čl. 1.2.1 se vkládá nový pojem: „Nepřímým dáním platebního příkazu“ se rozumí podání Platebního příkazu Klientem Bance 
prostřednictvím třetí strany – oprávněného poskytovatele služby nepřímého dání platebního příkazu; nebo podání Platebního příkazu 
pro jiný Platební účet Klienta, než který je vedený Bankou, Klientem prostřednictvím Banky jako poskytovatele služby nepřímého 
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dání platebního příkazu. 

Do čl. 1.2.1 se vkládá nový pojem: „Informováním o platebním účtu“ se rozumí předávání informací o Platebním účtu Klientovi 
prostřednictvím třetí strany – oprávněného poskytovatele služby informování o platebním účtu; nebo předávání informací o jiném 
Platebním účtu Klienta, než který je vedený Bankou, Klientovi prostřednictvím Banky jako poskytovatele služby Informování 
o platebním účtu.

2.1.15 Smlouva o IB může být ze strany Banky vypovězena s okamžitou účinností, pokud Banka nebude Klientovi poskytovat žádnou 
jinou Finanční službu a současně nebude-li Klient disponovat žádným Dispozičním oprávněním, které může vykonávat 
prostřednictvím Internetového bankovnictví. 

2.2.2 Aplikace IB je Uživatelům přístupná prostřednictvím Internetových stránek Banky po provedení příslušné autentizace Uživatele 
ze strany Banky, tj. ověření a potvrzení totožnosti Uživatele Bankou, prostřednictvím zadání následujících personalizovaných 
bezpečnostních prvků: 
a) přihlašovacího jména Uživatele:
přihlašovací jméno pro první přihlášení Uživatele do aplikace IB je uvedeno ve Smlouvě o IB; Uživatel je povinen si toto přihlašovací 
jméno po prvním přihlášení do aplikace IB v jejím prostředí změnit; přihlašovací jméno musí být Uživatelem nastaveno v souladu 
s Manuálem k IB; Uživatel je oprávněn své přihlašovací jméno kdykoliv prostřednictví aplikace IB změnit; a 
b) přihlašovacího hesla Uživatele:
přihlašovací heslo pro první přihlášení Uživatele do aplikace IB odešle Banka Uživateli na Registrované ČMT neprodleně po uzavření 
Smlouvy o IB; Uživatel je povinen si toto přihlašovací heslo po prvním přihlášení do aplikace IB v jejím prostředí změnit; přihlašovací 
heslo musí být Uživatelem nastaveno v souladu s Manuálem k IB; Uživatel je oprávněn své přihlašovací heslo kdykoliv prostřednictví 
aplikace IB změnit; a 
c) přihlašovacího SMS kódu zaslaného Uživateli na Registrované ČMT:
přihlašovací SMS kód je unikátní kód, který Banka zasílá Uživateli na Registrované ČMT po zadání přihlašovacího jména
a přihlašovacího hesla Uživatele v rámci prostředí Internetových stránek Banky určeného pro přihlášení do aplikace IB; platnost
přihlašovacího SMS kódu je 3 minuty od jeho doručení na Registrované ČMT; po pátém nesprávně zadaném přihlašovacím SMS
kódu musí Uživatel opsat do příslušného pole unikátní pětimístný kód, který se mu objeví v internetovém prohlížeči; po desátém
nesprávně zadaném přihlašovacím SMS kódu se zablokuje IP adresa na osobním počítači; pokud to Banka umožňuje, může být
přihlašovací SMS kód nahrazen jiným personalizovaným bezpečnostním prvkem dle volby Uživatele (např. MPIN nebo TouchID
biometrický údaj – např. otisk prstu, obličej Uživatele, přičemž předpokladem možnosti zadání uvedených prvků je aktivní aplikace
MB Uživatele).

2.2.3 K provedení některých požadavků Uživatele zadaných prostřednictvím aplikace IB Banka vyžaduje speciální autorizaci, 
tj. výslovný souhlas Uživatele s provedením požadované operace, která probíhá zadáním autorizačního SMS kódu do příslušného 
pole určeného v rámci aplikace IB. Banka zašle Uživateli autorizační SMS kód na Registrované ČMT neprodleně poté, co je v rámci 
aplikace IB zadán požadavek vyžadující autorizaci Uživatele. Platnost autorizačního SMS kódu je 3 minuty od jeho doručení na 
Registrované ČMT. Klient si je vědom toho, že autorizační SMS kódy jsou zasílány Bankou formou běžné, nešifrované SMS zprávy, 
a souhlasí s tím. Pokud to Banka umožňuje, může být autorizační SMS kód nahrazen jiným personalizovaným bezpečnostním 
prvkem určeným k autorizaci dle volby Uživatele (např. MPIN nebo biometrický údaj – např. otisk prstu, obličej Uživatele, přičemž 
předpokladem možnosti zadání uvedených prvků je aktivní aplikace MB Uživatele). 

2.2.6 Pro autentizaci přístupu do aplikace MB, tj. pro ověření a potvrzení totožnosti Uživatele, je Bankou vyžadováno zadání MPIN 
nebo TouchID biometrických údajů Uživatele (např. otisk prstu, obličej Uživatele). 

2.2.7 Pro autorizaci některých požadavků Uživatele zadaných prostřednictvím aplikace MB je Bankou vyžadováno zadání MPIN. Po 
třetím nesprávně zadaném MPIN se deaktivuje přístup Uživatele k aplikaci MB. Pokud to Banka umožňuje, může být MPIN nahrazen 
jiným personalizovaným bezpečnostním prvkem určeným k autorizaci dle volby Uživatele (např. biometrický údaj – např. otisk prstu, 
obličej Uživatele). 

Články 2.3 a 2.3.1 se ruší, články 2.3.2 až 2.3.5 se přesunují do čl. 4. 

Stávající článek 3 nově nese označení čl. 5.  

Stávající článek 3.2 (obsahující sazebník) se ruší, přičemž jeho upravené znění nově obsahují Sazebník FON a Sazebník FOP, PO, 
které jsou přiloženy k tomuto oznámení změn. 

Stávající čl. 3.1.1 nově nese označení 5.1.1 a dále se mění následovně: 5.1.1 Rozsah základních Finančních služeb poskytovaných 
Bankou v rámci Přímého Internetového bankovnictví vyplývá z ustanovení bodu 2.2.17, a 2.2.18 a 3.3 těchto OP. 

Stávající čl. 3.1.2 nově nese označení 5.1.2 a dále se mění následovně: 5.1.2 Úplata za Finanční služby poskytované v rámci 
Přímého Internetového bankovnictví, je uvedena níže v kapitole 3 těchto OP. ostatní Finanční služby poskytované v rámci Přímého 
Internetového bankovnictví, úplata za ně, případně sankce související s Přímým Internetovým bankovnictvím jsou uvedeny 
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v příslušném Sazebníku Banky. 

Nově se vkládá čl. 3 SLUŽBY NEPŘÍMÉ DÁNÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU A INFORMOVÁNÍ O PLATEBNÍM ÚČTU 

3.1.1 Banka Uživateli v rámci Internetového bankovnictví dále umožňuje: 
a) využívání služby Nepřímého dání platebního příkazu a/nebo Informování o platebním účtu, poskytované třetí stranou –
oprávněným poskytovatelem těchto služeb, k Platebnímu účtu Klienta vedeného u Banky; 
b) poskytování služeb Nepřímého dání platebního příkazu a/nebo Informování o platebním účtu Bankou jako oprávněným
poskytovatelem, k Platebním účtům Klienta vedeným u třetích stran, které umožňují poskytnutí těchto služeb. 

3.1.2 Nepřímé dání platebního příkazu a/nebo Informování o platebním účtu je k dispozici pouze pro Platební účty, které mohou být 
obsluhovány prostřednictvím Internetového bankovnictví, respektive jsou přístupné prostřednictvím internetu. Prostředky 
komunikace mezi stranami a technické požadavky na vybavení Uživatele jsou totožné jako u využívání Internetového bankovnictví. 

3.1.3 K využití Nepřímého dání platebního příkazu a/nebo Informování o platebním účtu prostřednictvím třetí strany musí Uživatel 
udělit souhlas v rámci rozhraní mezi Bankou a příslušným poskytovatelem dané služby, respektive mezi Bankou jako poskytovatelem 
dané služby a třetí stranou, která vede Klientovi Platební účet. 

3.1.4 Dojde-li z jakéhokoli důvodu k ukončení závazků ze Smlouvy o IB uzavřené mezi Bankou a Klientem, Banka automaticky zruší 
možnost využívání služby Nepřímého dání platebního příkazu a/nebo Informování o platebním účtu, a to současně s ukončením 
přístupu do aplikace IB a MB.  

3.2 Služby poskytované třetí stranou – oprávněným poskytovatelem 

3.2.1 Poskytování služeb Nepřímého dání platebního příkazu a/nebo Informování o platebním účtu Banka umožní pouze třetí straně, 
která je oprávněným poskytovatelem těchto platebních služeb podle zákona o platebním styku. 

3.2.2 K propojení bankovního systému Banky s aplikací provozovanou třetí stranou slouží online rozhraní Banky. K získání přístupu 
k Platebnímu účtu prostřednictvím tohoto rozhraní je nutné vygenerování bezpečnostního klíče. K vygenerování bezpečnostního 
klíče dojde primárně automaticky pomocí aplikace třetí strany, která provede přesměrování do prostředí Banky, kde Uživatel udělí 
souhlas s napojením aplikace třetí strany pomocí zadání přihlašovacích personalizovaných bezpečnostních prvků do aplikace IB, 
pokud není ve vztahu k třetí straně uplatňován jiný způsob získání přístupu. Podrobný postup a způsob propojení (přístupu) je 
popsán v příslušném Manuálu k IB, který Banka zpřístupňuje na svých Internetových stránkách. 

3.2.3 Pro Platební příkazy zadané nepřímo prostřednictvím oprávněné třetí strany dále platí náležitosti jako pro Platební příkazy 
podané prostřednictvím Internetového bankovnictví uvedené ve Sdělení k PS.  

3.2.4 Na Nepřímé dání platebního příkazu prostřednictvím třetí strany se vztahují limity pro Internetové bankovnictví (IB) a takto 
zadaný Platební příkaz je pro účely limitů považován za příkaz daný prostřednictvím Internetového bankovnictví (IB). 

3.2.5 Při využití služby Nepřímého dání platebního příkazu předá Banka oprávněnému poskytovateli této služby rovněž informaci ve 
smyslu čl. 2.9.3 VOP. 

3.2.6 Prostřednictvím služby Informování o platebním účtu poskytované Uživateli třetí stranou, na základě souhlasu Uživatele 
poskytnutého Bance, Banka předá informace o Platebním účtu v rozsahu určeném Uživatelem, maximálně však ve stejném rozsahu, 
v jakém jsou přístupné Uživateli prostřednictvím služby Internetového bankovnictví. 

3.2.7 Souhlas pro poskytování služby Informování o platebním účtu uděluje Uživatel při elektronické komunikaci mezi Bankou, 
Uživatelem a poskytovatelem služby Informování o platebním účtu. Souhlas je platný po dobu 90 dnů ode dne jeho udělení, přičemž 
po dobu platného souhlasu sděluje Banka Uživateli prostřednictvím poskytovatele informace o platebním účtu Klienta. Po uplynutí 
této doby musí Uživatel udělit tento souhlas opětovně, pokud není dále stanoveno jinak. Uživatel je oprávněn jej kdykoli odvolat. 
Nepřímým dáním platebního příkazu prostřednictvím poskytovatele služby Informování o platebním účtu dochází automaticky 
k prodloužení souhlasu pro poskytování služby Informování o platebním účtu na 90 dnů od tohoto okamžiku ve vztahu k takovému 
poskytovateli. 

3.2.8 Banka je oprávněna požadavek na sdělení informací poskytovateli služby Informování o platebním účtu odmítnout v případě, 
že: 
a) má podezření na neoprávněné nebo podvodné použití Platebního prostředku nebo personalizovaných bezpečnostních prvků
Klienta; 
b) poskytovatel, který žádá o sdělení informací, není oprávněn poskytovat službu Informování o platebním účtu;
c) poskytovatel služby Informování o platebním účtu neosvědčil Bance svoji totožnost.

3.2.9 Informaci o odmítnutí sdělení informací Banka zpřístupní v rámci služby Internetového bankovnictví, případně sdělí Uživateli 
na jeho žádost. 
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3.3 Služby poskytované Bankou jako poskytovatelem 

3.3.1 Banka je oprávněným poskytovatelem služeb Nepřímého dání platebního příkazu a/nebo Informování o platebním účtu podle 
zákona o platebním styku. 

3.3.2 Banka poskytuje službu Nepřímého dání platebního příkazu a/nebo Informování o platebním účtu prostřednictvím aplikace IB, 
která se se souhlasem Uživatele propojí se systémem provozovaným třetí stranou. Banka poskytuje Klientovi tyto služby pouze pro 
propojení s ověřenými třetími stranami, jejichž seznam průběžně aktualizuje.  

3.3.3 Pro Nepřímé dání platebního příkazu a Informování o platebním účtu se kromě ustanovení tohoto článku 3 dále uplatní 
příslušná ustanovení Sdělení k PS a VOP, kterými Banka plní svou informační povinnost vztahující se k poskytování těchto služeb. 

Nově se vkládá čl. 4 PRAVIDLA BEZPEČNÉHO VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB 

4.1.1 Banka provádí ve své sféře vlivu preventivní opatření omezující riziko zneužití důvěrných informací v rámci Internetového 
bankovnictví a poskytování služeb Nepřímého dání platebního příkazu a Informování o platebním účtu. 

4.1.2 Ustanovení tohoto článku shrnují základní pravidla bezpečného využívání služeb Internetového bankovnictví, Nepřímého dání 
platebního příkazu a Informování o platebním účtu.  

Stávající čl. 2.3.2 nově nese označení 4.1.3, stávající čl. 2.3.3 nově nese označení 4.1.4, stávající čl. 2.3.4 nově nese označení 
4.1.5, stávající čl. 2.3.5 nově nese označení 4.1.6. 

Změny OP pro Platební karty 

OP Banky pro Platební karty účinné od 13. 1. 2018 se mění s účinností od 1. 9. 2018 následovně: 

„Cash Back“ se rozumí služba společnosti Mastercard pro Držitele platebních karet, v rámci které lze u obchodníků v České 
republice označených nálepkou Cash Back nebo Mastercard Cash Back v rámci platby kartou v minimální výši 300 Kč současně 
vybrat hotovost, až do výše 1500 Kč jejíž maximální výše může být omezena; 

„debetní kartou“ se rozumí platební karta vydaná k Účtu, prostřednictvím které může Držitel karty disponovat s Peněžními 
prostředky na Účtu; 

 „Mastercard“, nebo „MC“ nebo „karetní společnost“ se rozumí mezinárodní karetní asociace společnost Mastercard® 
poskytující licenci pro vydávání a používání platebních karet; prostřednictvím MC je také zajištěno zúčtování karetních transakcí; 

„PB“ se rozumí Přímé bankovnictví dle VOP v souladu s Obchodními podmínkami pro PB; PB zahrnuje službu Internetového 
bankovnictví a Mobilního bankovnictví; některé funkce platebních karet lze spravovat pouze v Internetovém bankovnictví, proto tam, 
kde je v těchto OP uvedeno „PB“, může tím být dle aktuálně Bankou nabízených služeb myšleno jen Internetové bankovnictví. 

 „typem platební karty“ se rozumí platební karta s konkrétními parametry dle nabídky Banky. V současnosti Banka nabízí fyzickým 
osobám nepodnikajícím typ MC Standard, MC Gold, MC Virtual (virtuální karta) a MC Sticker (platební nálepka), a fyzickým osobám 
podnikajícím a právnickým osobám MC Business, MC Business Gold a MC Business Virtual Aktuální nabízené typy platebních karet 
jsou uvedeny na stránkách Banky www.creditas.cz Internetových stránkách, případně v těchto OP. Specifikace parametrů těchto 
typů karet je uvedena v tabulce sazebníku v závěru těchto OP. Banka může vydávat i jiné typy platebních karet na základě 
individuální Smlouvy PK, jejich specifikace a podmínky jejich užívání se řídí těmito OP, pokud není Smlouvou PK stanoveno jinak; 

2.1.6 Banka má právo předávat Osobní údaje Majitelů účtů a Držitelů karet, které jí byly jako správci sděleny v souvislosti s platebními 
kartami, třetím stranám, jež na smluvním základě zabezpečují služby tvořící nedílnou, popř. volitelnou součást platební karty (dále 
jen „Poskytovatel služeb“), za účelem jejich dalšího zpracování., a to za předpokladu, že bude zajištěna dostatečná ochrana těchto 
Osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 6 ZOOU.  

2.2.1 O vydání platební karty může požádat Majitel účtu, případně jím Zmocněná osoba:  
a) osobně na Pobočce;  
b) prostřednictvím Přímého Internetového bankovnictví, pokud to Banka umožňuje, a jen sama pro sebe, jakožto Držitele karty; 
c) nebo jiným způsobem, pokud to Banka umožňuje.  

2.5.4 Místa, kde lze platební kartu použít, jsou označena logem Mastercard nebo stejným logem jako PK Držitele karty. Banka si 
vyhrazuje právo odmítnout dát souhlas s provedením určitých typů karetních transakcí (především karetních transakcí bez fyzické 
přítomnosti platební karty – např. písemné poštovní, telefonické, tzv. MO/TO transakce), a to i v závislosti na typu platební karty. 
Banka má právo povolit pouze zabezpečené internetové karetní transakce. 

2.5.6 Vybrané typy platebních karet lze využít k bezhotovostním platbám u obchodníků bez zadání PIN přiložením platební karty 
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k platebnímu terminálu podporujícímu bezkontaktní platby specifikací MasterCard PayPass. 

2.8.1 Držitel karty, resp. Majitel účtu, je povinen informovat Banku o ztrátě, odcizení nebo zneužití platební karty, či prozrazení PIN 
nebo 3D Secure kódu, a to ihned poté, co uvedenou skutečnost zjistil nebo mohl zjistit s tím, že jedná-li se o podezření na zneužití 
platební karty, je povinen uvedené skutečnosti hlásit i Policii ČR. Pokud bylo hlášeno zneužití čísla platební karty, je Držitel karty 
povinen platební kartu neprodleně odevzdat Bance. Informaci (hlášení o ztrátě, odcizení nebo zneužití platební karty) podává Držitel 
karty, resp. Majitel účtu, primárně telefonicky na Karetní lince Banky, případně osobně na jakékoliv Pobočce Banky. Hlášení ztráty 
nebo odcizení platební karty může podat kromě Majitele účtu a Držitele karty i třetí osoba (uvedení dále jen společně „Hlásící osoba“). 
Kromě výše uvedeného postupu mohou navíc Majitel účtu i Držitel karty sami provést trvalou blokaci platební karty prostřednictvím 
Internetového bankovnictví ve svém MB nebo IB.  

Mezi stávající čl. 2.11.4 a 2.11.5 se vkládá nový čl. 2.11.5 ve znění: 2.11.5 Vypovídá-li Majitel účtu závazky ze Smlouvy, na základě 
které vede Banka Účet, k němuž byla vydána platební karta, jedná se automaticky taktéž o výpověď závazků ze Smlouvy PK. Taková 
výpověď závazků ze Smlouvy PK je účinná ke dni účinnosti výpovědi závazků ze Smlouvy, na základě které vede Banka Účet, 
k němuž byla vydána platební karta. Stávající čl. 2.11.5 nově nese označení čl. 2.11.6, stávající čl. 2.11.6 nově nese označení 
2.11.7, stávající čl. 2.11.7 nově nese označení 2.11.8, stávající čl. 2.11.8 nově nese označení 2.11.9. 

3.1.1 Typy platebních karet, jejichž vydání nabízí Banka k Účtům vedeným pro konkrétní typ Klientů, jsou uvedeny níže v kapitole 3 
těchto OP v Sazebníku Banky. 

3.1.2 Rozsah Finančních služeb poskytovaných Bankou v rámci jednotlivých typů platebních karet, a úplata za tyto poskytované 
Finanční služby a jsou uvedeny níže v kapitole 3 těchto OP. ostatní Finanční služby poskytované v rámci platebních karet, úplata za 
ně, případně sankce související s platebními kartami jsou uvedeny v příslušném Sazebníku Banky. 

Články 3.2, 3.3 a 3.4 (obsahující sazebník a týdenní limity) se ruší, přičemž jejich upravené znění nově obsahují Sazebník FON 
a Sazebník FOP, PO, které jsou přiloženy k tomuto oznámení změn.  

Změna Sdělení k platebním službám a provádění platebního styku 

Sdělení k platebním službám a provádění platebního styku účinné od 13. 1. 2018 se mění s účinností od 1. 9. 2018 následovně: 

V čl. 1.2.1 se nahrazuje původní vymezení pojmu Nepřímé dání platebního příkazu, které nově zní: „Nepřímým dáním platebního 

příkazu“ se rozumí podání Platebního příkazu Klientem Bance prostřednictvím třetí strany – oprávněného poskytovatele služby 
nepřímého dání platebního příkazu; nebo podání Platebního příkazu pro jiný Platební účet Klienta, než který je vedený Bankou, 
Klientem prostřednictvím Banky jako poskytovatele služby nepřímého dání platebního příkazu. 

V čl. 1.2.1 se nahrazuje původní vymezení pojmu Informování o platebním účtu, které nově zní: „Informováním o platebním účtu“ 

se rozumí předávání informací o Platebním účtu Klientovi prostřednictvím třetí strany – oprávněného poskytovatele služby 
informování o platebním účtu; nebo předávání informací o jiném Platebním účtu Klienta, než který je vedený Bankou, Klientovi 
prostřednictvím Banky jako poskytovatele služby Informování o platebním účtu. 

3.1.2 b) Smlouva o zřízení a vedení Přímého Internetového bankovnictví, na jejímž základě jsou Klientovi k vybraným Účtům 
poskytovány služby Přímého Internetového bankovnictví, které umožňují zejména (i) provádění Platebních transakcí v rámci 
tuzemského a zahraničního bezhotovostního platebního styku, jejichž výčet je uveden v příslušné Smlouvě, či Smluvních 
dokumentech, na které tato smlouva odkazuje a tvoří tedy část jejího obsahu, (ii) zjišťovat informace o zúčtování na Účtech, které je 
Banka povinna Klientovi poskytnout dle ZOPS, (iii) využívání služby Nepřímého dání platebního příkazu a/nebo služby Informování 
o platebním účtu, (iv) žádat Banku o poskytnutí dalších Finančních služeb, či jinak závazně komunikovat s Bankou.

3.3.12 Platební transakce, jejíž provedení je požadováno Platebním příkazem, považuje Banka za autorizovanou, jestliže k ní dala 
Oprávněná osoba souhlas, nestanoví-li právní předpis jinak. Oprávněná osoba dává Bance souhlas s provedením Platební transakce 
a) v případě Platebního příkazu podaného na papírovém nosiči, svým podpisem na Platebním příkazu dle Podpisového vzoru,
nebylo-li dohodnuto jinak; 
b) v případě Platebního příkazu podaného prostřednictvím Internetového bankovnictví, zadáním správného autorizačního,
certifikačního nebo jiného dohodnutého kódu, případně zadáním biometrických údajů (otisk prstu, obličej), pokud to Banka v daném 
případě umožňuje nebylo-li dohodnuto jinak; 
c) v případě Platebního příkazu podaného prostřednictvím platební karty, zadáním PIN nebo podpisem držitele platební karty
souhlasným s podpisem na zadní straně platební karty nebo jiným dohodnutým způsobem; 
d) v případě Nepřímého dání platebního příkazu zadáním správných personalizovaných bezpečnostních prvků, které budou předány
Bance, nebylo-li dohodnuto jinak; 
e) v případě jiného, než výše uvedeného podání Platebních příkazů, jiným dohodnutým způsobem.
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Článek 3.11 se ruší. 

Zrušení zbytkového Sazebníku k depozitním produktům a souvisejícím Finančním službám 

Sazebník k depozitním produktům a souvisejícím Finančním službám účinný od 9. 7. 2017 se zcela ruší, přičemž jeho sazebníkovou 
část v upravené podobě obsahují Sazebník FON a Sazebník FOP, PO, které jsou přiloženy k tomuto oznámení změn. 

Nové Sazebníky 

Sazebník k depozitním produktům a souvisejícím službám pro fyzické osoby nepodnikající („Sazebník FON“) a Sazebník poplatků 
k depozitním produktům a souvisejícím službám pro fyzické osoby podnikající a pro právnické osoby („Sazebník FOP, PO“) nabývají 
účinnosti 1. 9. 2018 a jsou přiloženy k tomuto oznámení změn. 

Další změny v již nenabízených produktech 

Dále jsou měněny obchodní podmínky pro již nenabízené produkty (Spořící účet CREDITAS, Spořící účet BENEFIT, Spořící vklad 
CREDITAS, Vkladní knížka CREDITAS) následovně: odchozí expresní tuzemskou platbu je možné zadat do 14:00 hod.  

Děkujeme, že využíváte naše služby, které se budeme snažit pro Vás i nadále zlepšovat. 

S přátelským pozdravem 

za Banku CREDITAS a.s. 

Ing. Vladimír Hořejší, MBA  Kamil Rataj, MBA 
předseda představenstva  místopředseda představenstva 
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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Úvod 

1.1.1 Tento Sazebník poplatků k depozitním produktům a souvisejícím službám pro fyzické osoby nepodnikající (dále jen 
„Sazebník“) vydává Banka v souladu s a v návaznosti na Všeobecné obchodní podmínky Banky (dále jen „VOP“). 
1.1.2 Tento Sazebník představuje Sazebník ve smyslu VOP a tedy stanovuje zejména výši úplaty (poplatků), jež náleží Bance za 
poskytované Finanční služby Klientům, kteří jsou fyzickými osobami nepodnikajícími a výši sankcí pro případ porušení smluvních 
povinností těchto Klientů, a který obsahuje výčet Platebních služeb poskytovaných Bankou v rámci dané Finanční služby, pokud jej 
neobsahují příslušné Obchodní podmínky k Finanční službě 
1.1.3 Veškeré poplatky uvedeny níže v Sazebníku jsou uváděny v měně CZK. Poplatky vztahující se k účtům v cizí měně jsou 
Bankou účtovány příslušným ekvivalentem v cizí měně dle aktuálně platného kurzu České národní banky v okamžik 
splatnosti/zaúčtování poplatku. 

2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 

Zřízení / vedení účtu / zrušení Běžného účtu Poplatky 

Zřízení / vedení účtu / zrušení zdarma 

Bezhotovostní tuzemský platební styk – úhrady přijaté a odeslané v CZK v rámci 

ČR a v jakékoliv měně nabízené Bankou v rámci Banky Poplatky 

Příchozí úhrada zdarma 

Odchozí úhrada zdarma 

Trvalý příkaz (včetně nastavení, změny či zrušení) zdarma 

Inkaso (včetně povolení inkasa a SIPO) zdarma 

Příplatek za podání jednorázového tuzemského platebního příkazu na Pobočce 10 Kč 

Příplatek za odchozí úhradu (expresní) zadanou do 14:00 hod. 50 Kč 

Nastavení/změna/zrušení jednorázového platebního příkazu zdarma 

Oznámení o neprovedení platebního příkazu 30 Kč 

Bezhotovostní zahraniční platební styk Poplatky 

Příchozí bezhotovostní zahraniční platební styk – úhrady přijaté ze zahraničí, úhrady přijaté v rámci ČR v cizí měně 

Příchozí úhrada s poplatkem SHA / BEN 50 Kč 

Příchozí úhrada SEPA 15 Kč 

Příchozí úhrada s poplatkem OUR zdarma 

Šetření o avizované úhradě 400 Kč 

Odchozí bezhotovostní zahraniční platební styk – odeslané úhrady do zahraničí, úhrady odeslané v rámci ČR v cizí 

měně 

Odchozí úhrada s poplatkem SHA / OUR 150 Kč 

Odchozí úhrada SEPA 50 Kč 

Odchozí úhrada s poplatkem BEN zdarma 

Příplatek za odchozí úhradu s poplatkem OUR 700 Kč 

Příplatek za odchozí úhradu (expresní) zadanou do 11:30 hod. 250 Kč 
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Nastavení/změna/zrušení jednorázového platebního příkazu před splatností zdarma 

Změna/zrušení zpracovaného jednorázového platebního příkazu (neodeslaného) 100 Kč 

Investigace úhrady/ /storno zpracovaného jednorázového platebního příkazu 
(odeslaného)* 400 Kč + náklady bank 

Swiftová zpráva 500 Kč 
* Storno již odeslané úhrady nelze garantovat, vrácení úhrady musí být odsouhlaseno příjemcem úhrady.

Hotovostní platební styk  Poplatky 

Vklad hotovosti do 375 000 Kč včetně nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně zdarma 

Vklad hotovosti nad 375 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně 0,05 % z vkládané částky 

Příplatek za vklad hotovosti nad 3 000 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí 
měně  0,1 % z vkládané částky 

Vklad hotovosti na účet osobou odlišnou od Majitele účtu a/nebo Disponenta 0,1 % z vkládané částky, min. 90 Kč 

Výběr hotovosti do 375 000 Kč včetně nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně 10 Kč 

Výběr hotovosti nad 375 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně 50 Kč 

Nevyzvednutí nahlášeného výběru hotovosti 
0,1 % z vybírané částky, min. 1 000 
Kč 

Ostatní Finanční služby Poplatky 

Výpis z Běžného účtu předaný na Pobočce zdarma 

Výpis z Běžného účtu zaslaný e-mailem z internetového bankovnictví zdarma 

Zaslání výpisu (z Běžného účtu zaslaný poštou v rámci ČR) 25 Kč 

Vystavení mimořádného výpisu z Běžného účtu 
(zaslaný poštou v rámci ČR nebo předaný na Pobočce) 75 Kč 

Zaslání informační SMS (odeslání informace o stavu Běžného účtu a o úhradách 
z internetového bankovnictví) 2 Kč 

Zaslání informačního e-mailu (odeslání informace o stavu Běžného účtu a o úhradách 
z internetového bankovnictví zdarma 

Odeslání potvrzení o transakci e-mailem zdarma 

3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 

Internetové bankovnictví Poplatky 

Zřízení / vedení / zrušení Zdarma 

Obsluha Finančních služeb Banky prostřednictvím Internetového bankovnictví* zdarma 

Poskytování / umožnění nepřímého dání Platebního příkazu zdarma 

Informování o Platebním účtu zdarma 
* Nebude-li v rámci Obchodních podmínek či Sazebníku k příslušné Finanční službě Banky uvedeno pro konkrétní operaci uskutečněnou v rámci její obsluhy 
prostřednictvím Internetového bankovnictví jinak.
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4 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PLATEBNÍ KARTY 

Typ platební karty 

Základní služby 

MC STANDARD 

Poplatky 
MC GOLD 

Poplatky 
MC VIRTUAL 

Poplatky 

MC STICKER 

Poplatky 

Vedení zdarma 200 Kč měsíčně* zdarma zdarma 

Poskytnutí debetní karty / 
zrušení zdarma zdarma zdarma zdarma 

Výběr hotovosti z 
bankomatu v ČR  

prvních 5 výběrů 
hotovosti v měsíci 
zdarma, každý další 
výběr hotovosti 20 Kč 

prvních 5 výběrů 
hotovosti v měsíci 
zdarma, každý další 
výběr hotovosti 20 Kč - 

prvních 5 výběrů 
hotovosti v měsíci 
zdarma, každý další 
výběr hotovosti 20 
Kč** 

Výběr hotovosti z 
bankomatu v zahraničí 30 Kč 30 Kč - 30 Kč** 

Platba zdarma zdarma zdarma zdarma 

Cash Back zdarma zdarma - zdarma 

Trvalá blokace zdarma zdarma zdarma zdarma 

Dočasná blokace zdarma zdarma zdarma zdarma 

Zrušení dočasné blokace zdarma zdarma zdarma zdarma 
* Za každý započatý kalendářní měsíc vedení platební karty.
** Pouze v případě bezkontaktního bankomatu.

Typ platební karty 

Ostatní služby 

MC STANDARD 

Poplatky 

MC GOLD 

Poplatky 

MC VIRTUAL 

Poplatky 

MC STICKER 

poplatky 

Změna PIN 
(v bankomatu, 
v Internetovém 
bankovnictví) zdarma zdarma - zdarma 

Žádost o opakované vydání 
PIN 75 Kč 75 Kč - 75 Kč 

Žádost o změnu limitu zdarma zdarma zdarma zdarma 

Žádost o expresní 
 poskytnutí debetní karty 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 

Žádost o nové poskytnutí 
debetní karty (předčasná 
obnova, nový plast*)  250 Kč 250 Kč 250 Kč 250 Kč 

Vyžádání dokladů o 
transakci v obchodním 
místě na žádost Klienta 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 

* Před vydáním nového plastu – duplikátu Platební karty, Banka původní Platební kartu zablokuje.

Typ platební karty 

Doplňková služba varianta* 

MC STANDARD 

Poplatek za vedení platební 

karty s pojištěním 

MC GOLD 

Poplatek za vedení platební 

karty s pojištěním 

Pojištění zneužití BASIC  
(limit 30.000 Kč) 10 Kč měsíčně** -
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Pojištění zneužití CLASSIC 
(limit 100.000 Kč) 20 Kč měsíčně** v ceně karty 

Cestovní pojištění FAMILY 85 Kč měsíčně** v ceně karty 
* Podmínky pro doplňkové služby mohou být upraveny v dalších smluvních dokumentech, na které odkazuje Smlouva PK nebo tyto OP.
** Za každý započatý kalendářní měsíc vedení platební karty s pojištěním; Banka má právo ukončit pojištění k platební kartě v případě, že Klient 2x po sobě poplatek
neuhradí, přičemž tuto skutečnost Klientovi neprodleně oznámí.

4.1 Týdenní limity k Platebním kartám 

4.1.1 Limity jsou týdenní v rámci kalendářního týdne, tedy pondělí až neděle a vždy o půlnoci z neděle na pondělí se obnovují. 
Jedná se o základní limity ke konkrétním typům karet, které jsou platné, pokud není individuálně nastaveno jinak. 

Limit pro výběr 

hotovosti z 

bankomatu 

a Cash Advance 

Limit pro platby 

u obchodníků

a Cash Back

Limit pro 

internetové 

platby 

s využitím 3D 

Secure 

Limit pro 

internetové 

platby 

bez využití 3D 

Secure, MO/TO 

Celkový limit 

karty 

MC STANDARD   30.000 Kč   80.000 Kč    80.000 Kč    30.000 Kč 100.000 Kč 

MC GOLD 100.000 Kč 250.000 Kč  250.000 Kč  100.000 Kč 250.000 Kč 

MC VIRTUAL  x  x    80.000 Kč    30.000 Kč   80.000 Kč 

MC STICKER   30.000 Kč   50.000 Kč   x  x   50.000 Kč 

Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank a směnáren, které tuto službu umožňují. 
Cash Back – výběr hotovosti při platbě kartou u obchodníka.  
3D Secure – pokud internetový obchodník podporuje zabezpečení plateb prostřednictvím protokolu 3D Secure, je platba realizována 
až po zadání kódu odeslaného na mobilní telefon. 
MO/TO - transakce – platby za zboží a služby objednané poštou, faxem nebo telefonem; jejich úhrada se provádí na základě uvedení 
údajů o platební kartě. 

5 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 

Zřízení / vedení účtu / zrušení Základního platebního účtu Poplatky 

Zřízení / vedení účtu / zrušení zdarma 

Bezhotovostní tuzemský platební styk – úhrady přijaté a odeslané v CZK v rámci 

ČR a v jakékoliv měně nabízené Bankou v rámci Banky Poplatky 

Příchozí úhrada zdarma 

Odchozí úhrada zdarma 

Trvalý příkaz (včetně nastavení, změny či zrušení) zdarma 

Inkaso (včetně povolení inkasa a SIPO) zdarma 

Příplatek za podání jednorázového tuzemského platebního příkazu na Pobočce 10 Kč 

Příplatek za odchozí úhradu (expresní) zadanou do 14:00 hod. 50 Kč 

Nastavení/změna/zrušení jednorázového platebního příkazu zdarma 

Oznámení o neprovedení platebního příkazu 30 Kč 
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Bezhotovostní zahraniční platební styk Poplatky 

Příchozí bezhotovostní zahraniční platební styk – úhrady přijaté ze zahraničí, úhrady přijaté v rámci ČR v cizí měně 

Příchozí úhrada s poplatkem SHA / BEN 50 Kč 

Příchozí úhrada SEPA 15 Kč 

Příchozí úhrada s poplatkem OUR zdarma 

Šetření o avizované úhradě 400 Kč 

Odchozí bezhotovostní zahraniční platební styk – odeslané úhrady do zahraničí, úhrady odeslané v rámci ČR v cizí 

měně 

Odchozí úhrada s poplatkem SHA / OUR 150 Kč 

Odchozí úhrada SEPA 50 Kč 

Odchozí úhrada s poplatkem BEN zdarma 

Příplatek za odchozí úhradu s poplatkem OUR 700 Kč 

Příplatek za odchozí úhradu (expresní) zadanou do 11:30 hod. 250 Kč 

Nastavení/změna/zrušení jednorázového platebního příkazu před splatností zdarma 

Změna/zrušení zpracovaného jednorázového platebního příkazu (neodeslaného) 100 Kč 

Investigace úhrady/ /storno zpracovaného jednorázového platebního příkazu 
(odeslaného)* 400 Kč + náklady bank 

Swiftová zpráva 500 Kč 
* Storno již odeslané úhrady nelze garantovat, vrácení úhrady musí být odsouhlaseno příjemcem úhrady.

Hotovostní platební styk  Poplatky 

Vklad hotovosti do 375 000 Kč včetně nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně zdarma 

Vklad hotovosti nad 375 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně 0,05 % z vkládané částky 

Příplatek za vklad hotovosti nad 3 000 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí 
měně  0,1 % z vkládané částky 

Vklad hotovosti na účet osobou odlišnou od Majitele účtu a/nebo Disponenta 0,1 % z vkládané částky, min. 90 Kč 

Výběr hotovosti do 375 000 Kč včetně nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně 10 Kč 

Výběr hotovosti nad 375 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně 50 Kč 

Nevyzvednutí nahlášeného výběru hotovosti 
0,1 % z vybírané částky, min. 1 000 
Kč 

Ostatní Finanční služby Poplatky 

Výpis z Běžného účtu předaný na Pobočce zdarma 

Výpis z Běžného účtu zaslaný e-mailem z internetového bankovnictví zdarma 

Zaslání výpis (z Běžného účtu zaslaný poštou v rámci ČR) 25 Kč 

Vystavení mimořádného výpisu z Běžného účtu 
(zaslaný poštou v rámci ČR nebo předaný na Pobočce) 75 Kč 
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Zaslání informační SMS (odeslání informace o stavu Běžného účtu a o úhradách 
z internetového bankovnictví) 2 Kč 

Zaslání informačního e-mailu (odeslání informace o stavu Běžného účtu a o úhradách 
z internetového bankovnictví) zdarma 

Odeslání potvrzení o transakci e-mailem zdarma 

6 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO SPOŘICÍ ÚČET 

Zřízení / vedení účtu / zrušení Spořicího účtu Poplatky 

Zřízení / vedení účtu / zrušení zdarma 

Bezhotovostní tuzemský platební styk – úhrady přijaté a odeslané v CZK v rámci 

ČR a v jakékoliv měně nabízené Bankou v rámci Banky Poplatky 

Příchozí úhrada zdarma 

Odchozí úhrada zdarma 

Trvalý příkaz (včetně nastavení, změny či zrušení) zdarma 

Inkaso (včetně povolení inkasa a SIPO) zdarma 

Příplatek za podání jednorázového tuzemského platebního příkazu na Pobočce 10 Kč 

Příplatek za odchozí úhradu (expresní) zadanou do 14:00 hod. 50 Kč 

Nastavení/změna/zrušení jednorázového platebního příkazu zdarma 

Oznámení o neprovedení platebního příkazu 30 Kč 

Hotovostní platební styk  Poplatky 

Vklad hotovosti do 375 000 Kč včetně nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně zdarma 

Vklad hotovosti nad 375 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně 0,05 % z vkládané částky 

Příplatek za vklad hotovosti nad 3 000 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí 
měně  0,1 % z vkládané částky 

Vklad hotovosti na účet osobou odlišnou od Majitele účtu a/nebo Disponenta 0,1 % z vkládané částky, min. 90 Kč 

Výběr hotovosti do 375 000 Kč včetně nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně 10 Kč 

Výběr hotovosti nad 375 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně 50 Kč 

Nevyzvednutí nahlášeného výběru hotovosti 
0,1 % z vybírané částky, min. 1 000 
Kč 

Ostatní Finanční služby Poplatky 

Výpis z Běžného účtu předaný na Pobočce zdarma 

Výpis z Běžného účtu zaslaný e-mailem z internetového bankovnictví zdarma 

Zaslání výpisu (z Běžného účtu zaslaný poštou v rámci ČR) 25 Kč 

Vystavení mimořádného výpisu z Běžného účtu 
(zaslaný poštou v rámci ČR nebo předaný na Pobočce) 75 Kč 
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Zaslání informační SMS – (odeslání informace o stavu Běžného účtu a o úhradách 
z internetového bankovnictví) 2 Kč 

Zaslání informačního e-mailu (odeslání informace o stavu Běžného účtu a o úhradách 
z internetového bankovnictví) zdarma 

Odeslání potvrzení o transakci e-mailem zdarma 

7 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO TERMINOVANÝ VKLAD 

Zřízení / vedení Termínovaného vkladu Poplatky 

Zřízení / vedení zdarma 

Operace na Termínovaném vkladu Poplatky 

Předčasný výběr 20 % z Termínovaného vkladu s převodem na navázaný Běžný účet zdarma 

Předčasné ukončení Termínovaného vkladu s převodem na navázaný Běžný účet 2 % z vybírané částky min. 1 000 Kč 

Převod Termínovaného vkladu a úroků z něho na navázaný Běžný účet zdarma 

8 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO JISTOTNÍ ÚČET 

Zřízení / vedení / zrušení Jistotního účtu* Poplatky 

Zřízení 0,2 % z uložené částky min. 5 000 Kč 

Vedení / zrušení zdarma 

Změna / dodatek Smlouvy o jistotním účtu z podnětu Klientů 3 000 Kč 

Ostatní související operace a služby zdarma 
* Podrobné podmínky zřízení, zrušení a vedení Jistotního účtu a poskytování s ním souvisejících Finančních služeb Banky jsou upraveny vždy individuálně ve Smlouvě
o Jistotním účtu uzavírané mezi Bankou a Klientem.

9 OSTATNÍ POPLATKY A SANKCE K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM FINANČNÍM SLUŽBÁM 

Ostatní služby Poplatky 

Nestandardní služby (šetření plateb, vyhledávání dokladů) a ostatní  
služby v Sazebníku či Obchodních podmínkách výslovně neuvedené 

75 Kč za každých započatých 15 min. 
práce  

Vystavení potvrzení k Účtům a jiným produktům (o vedení Účtu v Bance, o zůstatku na 
Účtu, kreditní/debetní avízo apod.) 

50 Kč 

Dohledání kopie dokumentace z archivu do následujícího pracovního dne od podání 
žádosti (k vyzvednutí na Pobočce) 375 Kč 

Dohledání kopie dokumentace z archivu do dvou pracovních dnů od podání žádosti (k 
vyzvednutí na Pobočce) 155 Kč 

Dohledání kopie dokumentace z archivu do následujícího pracovního dne od podání 
žádosti (následné zaslání doporučenou poštou) 415 Kč 

Dohledání kopie dokumentace z archivu do dvou pracovních dnů od podání žádosti 
(následné zaslání doporučenou poštou) 195 Kč 

1 strana kopie daného dokumentu vyhledaného z archivu 5 Kč 

Vystavení potvrzení pro účely auditu 1 500 Kč 
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Příplatek za odeslání dokumentace poštou do zahraničí 75 Kč 

Výměna bankovek nebo mincí každé nominální hodnoty do 100 ks včetně* zdarma 

Výměna bankovek nebo mincí každé nominální hodnoty nad 100 ks* 3 % z vkládané částky, min. 150 Kč 

Vklad mincí každé nominální hodnoty nad 100 ks* 5 % z vkládané částky, min. 150 Kč 
* V případě, že hotovost není roztříděna po jednotlivých nominálních hodnotách a u mincí vložena do sáčků či jiného obalového materiálu, připočítává se za každých
započtených 15 min. práce 75 Kč. Počet bankovek a mincí se ve vztahu k jednomu klientovi sčítá během jednoho pracovního dne.

Neplnění smluvních podmínek Poplatky / sankce 

Zaslání 1. upomínky při neplnění smluvních podmínek 150 Kč 

Zaslání 2. a každé další upomínky při neplnění smluvních podmínek 350 Kč 

Smluvní úrok z prodlení s úhradou nepovoleného debetu za každý započatý den 
prodlení  0,2 % z částky nepovoleného debetu 

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
10.1 Zrušovací ustanovení 

10.1.1 Tento Sazebník v den nabytí své účinnosti ruší: 
a) Zbytkový sazebník Banky CREDITAS a.s. k depozitním produktům a souvisejícím finančním službám účinný od 9. 7. 2017.
10.2 Přechodná ustanovení

10.2.1 Neuplatňují se. 
10.3 Účinnost  

10.3.1 Tento Sazebník nabývá účinnosti dne 1. 9. 2018 
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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Úvod 

1.1.1 Tento Sazebník poplatků k depozitním produktům a souvisejícím službám pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby 
(dále jen „Sazebník“) vydává Banka v souladu s a v návaznosti na Všeobecné obchodní podmínky Banky (dále jen „VOP“). 
1.1.2 Tento Sazebník představuje Sazebník ve smyslu VOP a tedy stanovuje zejména výši úplaty (poplatků), jež náleží Bance za 
poskytované Finanční služby Klientům, kteří jsou fyzickými osobami podnikajícími nebo právnickými osobami a výši sankcí pro 
případ porušení smluvních povinností těchto Klientů, a který obsahuje výčet Platebních služeb poskytovaných Bankou v rámci dané 
Finanční služby, pokud jej neobsahují příslušné Obchodní podmínky k Finanční službě 
1.1.3 Veškeré poplatky uvedeny níže v Sazebníku jsou uváděny v měně CZK. Poplatky vztahující se k účtům v cizí měně jsou 
Bankou účtovány příslušným ekvivalentem v cizí měně dle aktuálně platného kurzu České národní banky v okamžik 
splatnosti/zaúčtování poplatku. 

 

2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 
 

Zřízení / vedení účtu / zrušení Běžného účtu Poplatky 

Zřízení / vedení účtu / zrušení zdarma 

 

Bezhotovostní tuzemský platební styk – úhrady přijaté a odeslané v CZK v rámci  

ČR a v jakékoliv měně nabízené Bankou v rámci Banky Poplatky 

Příchozí úhrada zdarma 

Odchozí úhrada zdarma 

Trvalý příkaz zdarma 

Inkaso (včetně povolení inkasa a SIPO) zdarma 

Příplatek za podání jednorázového tuzemského platebního příkazu na Pobočce 10 Kč 

Příplatek za odchozí úhradu (expresní) zadanou do 14:00 hod. 50 Kč 

Nastavení/změna/zrušení jednorázového platebního příkazu, zdarma 

  

Oznámení o neprovedení platebního příkazu 30 Kč 

 

Bezhotovostní zahraniční platební styk  Poplatky 

Příchozí bezhotovostní zahraniční platební styk – úhrady přijaté ze zahraničí, úhrady přijaté v rámci ČR v cizí měně 

Příchozí úhrada s poplatkem SHA / BEN 50 Kč 

Příchozí úhrada SEPA  15 Kč 

Příchozí úhrada s poplatkem OUR zdarma 

Šetření o avizované úhradě 400 Kč 

Odchozí bezhotovostní zahraniční platební styk – odeslané úhrady do zahraničí, úhrady odeslané v rámci ČR v cizí 

měně 

Odchozí úhrada s poplatkem SHA / OUR 150 Kč 

Odchozí úhrada SEPA 50 Kč 

Odchozí úhrada s poplatkem BEN zdarma 

Příplatek za odchozí úhradu s poplatkem OUR 700 Kč 
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Příplatek za odchozí úhradu (expresní) zadanou do 11:30 hod. 250 Kč 

Nastavení/změna/zrušení jednorázového platebního příkazu před splatností zdarma 

Změna/zrušení zpracovaného jednorázového platebního příkazu (neodeslaného) 100 Kč 

Investigace úhrady/ /storno zpracovaného jednorázového platebního příkazu 
(odeslaného)* 400 Kč + náklady bank  

Swiftová zpráva 500 Kč 
* Storno již odeslané úhrady nelze garantovat, vrácení úhrady musí být odsouhlaseno příjemcem úhrady. 
 

Hotovostní platební styk  Poplatky 

Vklad hotovosti do 375 000 Kč včetně nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně zdarma 

Vklad hotovosti nad 375 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně  0,05 % z vkládané částky 

Příplatek za vklad hotovosti nad 3 000 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí 
měně  0,1 % z vkládané částky 

Vklad hotovosti na účet osobou odlišnou od Majitele účtu a/nebo Disponenta 0,1 % z vkládané částky, min. 90 Kč 

Výběr hotovosti do 375 000 Kč včetně nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně  10 Kč 

Výběr hotovosti nad 375 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně  50 Kč 

Nevyzvednutí nahlášeného výběru hotovosti 
0,1 % z vybírané částky, min. 1 000 
Kč 

 

Ostatní Finanční služby  Poplatky 

Výpis z Běžného účtu předaný na Pobočce zdarma 

Výpis z Běžného účtu zaslaný e-mailem z internetového bankovnictví zdarma 

Zaslání výpisu (z Běžného účtu zaslaný poštou v rámci ČR) 25 Kč 

Vystavení mimořádného výpisu z Běžného účtu  
(zaslaný poštou v rámci ČR nebo předaný na Pobočce) 75 Kč 

Zaslání informační SMS (odeslání informace o stavu Běžného účtu a o úhradách 
z internetového bankovnictví 2 Kč 

Zaslání informačního e-mailu (odeslání informace o stavu Běžného účtu a o úhradách 
z internetového bankovnictví) zdarma 

Odeslání potvrzení o transakci e-mailem zdarma 

3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 
 

Internetové bankovnictví Poplatky 

Zřízení / vedení / zrušení Zdarma 

Obsluha Finančních služeb Banky prostřednictvím Internetového bankovnictví* zdarma 

Poskytování / umožnění nepřímého dání Platebního příkazu  zdarma 

Informování o Platebním účtu zdarma 
* Nebude-li v rámci Obchodních podmínek či Sazebníku k příslušné Finanční službě Banky uvedeno pro konkrétní operaci uskutečněnou v rámci její obsluhy 
prostřednictvím Internetového bankovnictví jinak. 
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4 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PLATEBNÍ KARTY 
 

Typ platební karty 

Základní služby 

MC Business 

Poplatky 

MC Business GOLD 

Poplatky 

MC Business VIRTUAL 

Poplatky 

Vedení  zdarma 200 Kč měsíčně* zdarma 

Poskytnutí debetní karty / zrušení  zdarma zdarma zdarma 

Výběr hotovosti z bankomatu v 
ČR  

prvních 5 výběrů hotovosti v 
měsíci zdarma, každý další 
výběr hotovosti 20 Kč 

prvních 5 výběrů hotovosti v 
měsíci zdarma, každý další 
výběr hotovosti 20 Kč - 

Výběr hotovosti z bankomatu v 
zahraničí  30 Kč 30 Kč - 

Platba  zdarma zdarma zdarma 

Cash Back  zdarma zdarma - 

Trvalá blokace zdarma zdarma zdarma 

Dočasná blokace zdarma zdarma zdarma 

Zrušení dočasné blokace zdarma zdarma zdarma 
* Za každý započatý kalendářní měsíc vedení platební karty. 
 

Typ platební karty 

Ostatní služby 

MC Business 

Poplatky 

MC Business GOLD 

Poplatky 

MC Business VIRTUAL 

Poplatky 

Změna PIN  zdarma zdarma - 

Žádost o opakované vydání PIN    75 Kč   75 Kč - 

Žádost o změnu limitu  zdarma zdarma zdarma 

Žádost o expresní  
poskytnutí debetní karty 500 Kč 500 Kč 500 Kč 

Žádost o nové poskytnutí debetní 
karty (předčasná obnova, nový 
plast*)  250 Kč 250 Kč 250 Kč 

Vyžádání dokladů o transakci 
v obchodním místě na žádost 
Klienta 200 Kč 200 Kč 200 Kč 

* Před vydáním nového plastu – duplikátu Platební karty, Banka původní Platební kartu zablokuje. 
 

Typ platební karty 

Doplňková služba varianta*  

 

MC Business 

Poplatek za vedení platební 

karty s pojištěním  

MC Business GOLD 

Poplatek za vedení platební 

karty s pojištěním 

Pojištění zneužití BASIC (limit 30.000 CZK) 10 Kč měsíčně** - 

Pojištění zneužití CLASSIC (limit 100.000 CZK) 20 Kč měsíčně** v ceně karty 

Cestovní pojištění FAMILY 85 Kč měsíčně** v ceně karty 
* Podmínky pro doplňkové služby mohou být upraveny v dalších smluvních dokumentech, na které odkazuje Smlouva PK nebo tyto OP. 
** Za každý započatý kalendářní měsíc vedení platební karty s pojištěním; Banka má právo ukončit pojištění k platební kartě v případě, že Klient 2x po sobě poplatek 
neuhradí, přičemž tuto skutečnost Klientovi neprodleně oznámí. 
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4.1 Týdenní limity k Platebním kartám 

 
4.1.1 Limity jsou týdenní v rámci kalendářního týdne, tedy pondělí až neděle a vždy o půlnoci z neděle na pondělí se obnovují. 
Jedná se o základní limity ke konkrétním typům karet, které jsou platné, pokud není individuálně nastaveno jinak. 
 

 

Limit pro výběr 

hotovosti z 

bankomatu 

a Cash Advance 

Limit pro platby 

u obchodníků 

a Cash Back 

Limit pro 

internetové 

platby 

s využitím 3D 

Secure 

Limit pro 

internetové 

platby 

bez využití 3D 

Secure, MO/TO 

Celkový limit 

karty 

MC BUSINESS   80.000 Kč 200.000 Kč  200.000 Kč    80.000 Kč 200.000 Kč 

MC BUSINESS GOLD 120.000 Kč 250.000 Kč  250.000 Kč 100.000 Kč 300.000 Kč 

MC BUSINESS VIRTUAL                x                 x     200.000 Kč   80.000 Kč 200.000 Kč 

Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank a směnáren, které tuto službu umožňují. 
Cash Back – výběr hotovosti při platbě kartou u obchodníka  
3D Secure – pokud internetový obchodník podporuje zabezpečení plateb prostřednictvím protokolu 3D Secure, je platba realizována 
až po zadání kódu odeslaného na mobilní telefon. 
MO/TO - transakce – platby za zboží a služby objednané poštou, faxem nebo telefonem; jejich úhrada se provádí na základě uvedení 
údajů o platební kartě 

5 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO TERMINOVANÝ VKLAD 
 

Zřízení / vedení Termínovaného vkladu Poplatky 

Zřízení / vedení  zdarma 

 

Operace na Termínovaném vkladu Poplatky 

Předčasný výběr 20 % z Termínovaného vkladu s převodem na navázaný Běžný účet zdarma 

Předčasné ukončení Termínovaného vkladu s převodem na navázaný Běžný účet 2 % z vybírané částky min. 1 000 Kč 

Převod Termínovaného vkladu a úroků z něho na navázaný Běžný účet  zdarma 

6 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO JISTOTNÍ ÚČET 
 

Zřízení / vedení / zrušení Jistotního účtu* Poplatky 

Zřízení  0,2 % z uložené částky min. 5 000 Kč  

Vedení / zrušení  zdarma 

Změna / dodatek Smlouvy o jistotním účtu z podnětu Klientů  3 000 Kč 

Ostatní související operace a služby zdarma 
* Podrobné podmínky zřízení, zrušení a vedení Jistotního účtu a poskytování s ním souvisejících Finančních služeb Banky jsou upraveny vždy individuálně ve Smlouvě 
o Jistotním účtu uzavírané mezi Bankou a Klientem. 

7 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET PRO SLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 
 

Zřízení / vedení účtu / zrušení Běžného účtu pro složení základního kapitálu Poplatky 

Zřízení 500 Kč 

Vedení účtu zdarma 
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Zrušení / převod na standardní Běžný účet  zdarma 

 

Bezhotovostní tuzemský platební styk –úhrady přijaté a odeslané v CZK v rámci 

ČR Poplatky 

Příchozí úhrada zdarma 

Odchozí úhrada (jednorázová) zdarma 

Trvalý příkaz (včetně nastavení, změny či zrušení) zdarma 

Nastavení/změna/zrušení jednorázového platebního příkazu  zdarma 

 

Hotovostní platební styk – pouze v měně CZK Poplatky 

Vklad hotovosti zdarma 

Výběr hotovosti zdarma 

 

Ostatní Finanční služby Poplatky 

Výpis z Běžného účtu pro složení ZK zdarma 

Mimořádný výpis/kopie výpisu z Běžného účtu pro složení ZK zdarma 

Zaslání informační SMS (odeslání informace o stavu Běžného účtu pro složení ZK a o 
úhradách zdarma 

Zaslání informačního e-mailu (odeslání informace o stavu Běžného účtu pro složení ZK 
a o úhradách  zdarma 

 

8 OSTATNÍ POPLATKY A SANKCE K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM FINANČNÍM SLUŽBÁM 
 

Ostatní služby  Poplatky  

Nestandardní služby (šetření plateb, vyhledávání dokladů) a ostatní  
služby v Sazebníku či Obchodních podmínkách výslovně neuvedené  

75 Kč za každých započatých 15 min. 
práce  

Vystavení potvrzení k Účtům a jiným produktům (o vedení Účtu v Bance, o zůstatku na 
Účtu, kreditní/debetní avízo apod.)  

50 Kč  
 

Dohledání kopie dokumentace z archivu do následujícího pracovního dne od podání 
žádosti (k vyzvednutí na Pobočce) 375 Kč 

Dohledání kopie dokumentace z archivu do dvou pracovních dnů od podání žádosti (k 
vyzvednutí na Pobočce) 155 Kč  

Dohledání kopie dokumentace z archivu do následujícího pracovního dne od podání 
žádosti (následné zaslání doporučenou poštou) 415 Kč  

Dohledání kopie dokumentace z archivu do dvou pracovních dnů od podání žádosti 
(následné zaslání doporučenou poštou) 195 Kč  

1 strana kopie daného dokumentu vyhledaného z archivu 5 Kč 

Vystavení potvrzení pro účely auditu 1 500 Kč 

Příplatek za odeslání dokumentace poštou do zahraničí  75 Kč 

Výměna bankovek nebo mincí každé nominální hodnoty do 100 ks včetně*  zdarma 
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Výměna bankovek nebo mincí každé nominální hodnoty nad 100 ks*  3 % z vkládané částky, min. 150 Kč  

Vklad mincí každé nominální hodnoty nad 100 ks*  5 % z vkládané částky, min. 150 Kč  
* V případě, že hotovost není roztříděna po jednotlivých nominálních hodnotách a u mincí vložena do sáčků či jiného obalového materiálu, připočítává se za každých 
započtených 15 min. práce 75 Kč. Počet bankovek a mincí se ve vztahu k jednomu klientovi sčítá během jednoho pracovního dne. 
 

Neplnění smluvních podmínek Poplatky / sankce 

Zaslání 1. upomínky při neplnění smluvních podmínek  150 Kč 

Zaslání 2. a každé další upomínky při neplnění smluvních podmínek  350 Kč  

Smluvní úrok z prodlení s úhradou nepovoleného debetu za každý započatý den 
prodlení  0,2 % z částky nepovoleného debetu  

 

9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
9.1 Zrušovací ustanovení  

9.1.1 Tento Sazebník v den nabytí své účinnosti ruší: 
a) Zbytkový sazebník Banky CREDITAS a.s. k depozitním produktům a souvisejícím finančním službám účinný od 9. 7. 2017. 
9.2 Přechodná ustanovení  

9.2.1 Neuplatňují se.  
9.3 Účinnost  

9.3.1 Tento Sazebník nabývá účinnosti dne 1. 9. 2018 
 


