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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Úvod 

1.1.1 Tyto Obchodní podmínky pro běžný účet (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 stanovují další konkrétní pravidla a podmínky upravující vztahy mezi Bankou a Klientem související se zřízením 

a vedením běžného účtu (dále jen „Běžný účet“). Skutečnosti týkající se Běžného účtu, které nejsou v těchto OP upravené, 

se řídí příslušnými ustanoveními VOP, Sdělení k platebním službám a provádění platebního styku (dále jen „Sdělení“), 

Občanského zákoníku a dalších souvisejících právních předpisů. 

1.1.3 Tyto OP tvoří v souladu s § 1751 Občanského zákoníku na základě odkazu část obsahu každé Smlouvy (Rámcové smlouvy 

o poskytování Finančních služeb), na základě které byl pro Klienta zřízen a je Bankou veden Běžný účet (dále jen „Rámcová 

smlouva“), a tudíž jsou její nedílnou součástí. Klient je povinen se s těmito OP seznámit a dodržovat je. 

1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 

1.2.1 Pokud z kontextu těchto OP nevyplývá něco jiného, mají pojmy s velkým počátečním písmenem či jiné pojmy používané 

v těchto OP, které se vztahují na jednotná i množná čísla těchto pojmů, nevyplývá-li z kontextu jinak, význam stanovený ve 

VOP nebo jinde v textu těchto OP. 

1.2.2 Výkladová pravidla Smluvních dokumentů vydávaných Bankou, tj. zejména VOP, OP, Sdělení a Sazebníku, jsou stanovena 

v odstavci 1.4 VOP. 

2 BĚŽNÝ ÚČET  

2.1 Zřízení a vedení účtu 

2.1.1 Banka zřizuje a vede Běžný účet v jedné z měn nabízených Bankou v rámci Oznámení o úrokových sazbách  

a) fyzickým osobám nepodnikajícím;  

b) fyzickým osobám podnikajícím a  

c) právnickým osobám  

na základě Rámcové smlouvy uzavřené mezi Bankou a Majitelem účtu na dobu neurčitou.  

2.1.2 Rámcová smlouva k Běžnému účtu je uzavírána  

a) prostřednictvím Pobočky; 

b) prostřednictvím PříméhoInternetového 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.  

2.1.3 Měnu, ve které je Běžný účet zřízen a veden a účel, pro který je veden, nelze, nebude-li dohodnuto jinak, měnit.  

2.1.4 Běžný účet je v souladu s příslušnými právními předpisy Platebním účtem a Banka na něm zajišťuje, nebude-li dohodnuto 

jinak, poskytování Finančních služeb v rozsahu uvedeném v kapitole 3 těchto OP, zejména Platebních služeb a provádění 

platebního styku, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve Sdělení.  

2.1.5 Peněžní prostředky na Běžném účtu jsou volně disponibilní za předpokladu, že je Banka neblokuje v souladu s příslušnými 

právními předpisy nebo na základě dohody s Klientem či jiných skutečností, které ji k tomu opravňují.  

2.1.6 Na Běžný účet mohou být navázány další Finanční služby (např. termínované vklady, úvěry), jejichž poskytování Banka 

v souladu s příslušnými Obchodními podmínkami podmiňuje zřízením a vedením Běžného účtu. K Běžnému účtu může být 

mezi Bankou a Klientem sjednán cenový program nabízený Bankou, a to v souladu s příslušnými Obchodními podmínkami 

takovéhoto cenového programu. 

2.2 Úročení  

2.2.1 Běžný účet je úročen pohyblivou úrokovou sazbou v souladu s aktuálně účinným Oznámením o úrokových sazbách. 

2.2.2 Úroky jsou připisovány na Běžný účet v souladu s VOP. Úročení Běžného účtu se řídí pravidly uvedenými ve VOP. 

2.3 Ukončení a vypořádání  

2.3.1 Závazky z Rámcové smlouvy mohou být ukončeny způsoby v souladu s podmínkami stanovenými ve VOP.  

2.3.2 Po ukončení závazků z Rámcové smlouvy Banka Běžný účet zruší a případný zůstatek Peněžních prostředků na něm 

vypořádá v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP a ve Sdělení. Běžný účet Banka nezruší dříve, než budou řádně 

ukončeny Finanční služby, které jsou na něj navázané. 

3 ROZSAH FINANČNÍCH SLUŽEB A SAZEBNÍK POPLATKŮ 

3.1.1 Rozsah základních Finančních služeb poskytovaných Bankou v rámci Běžného účtu a, úplata za tyto Finanční služby jsou 

uvedeny níže v kapitole 3 těchto OP. Ostatnía ostatní Finanční služby poskytované v rámci Běžnému účtu, úplata za ně, 

případně sankce související s Běžným účtem jsou uvedeny v příslušném Sazebníku Banky.  

3.1.2 Veškeré poplatky uvedeny níže v kapitole 3 těchto OP jsou uváděny v měně CZK. Poplatky vztahující se k Běžnému účtu 

v cizí měně jsou Bankou účtovány příslušným ekvivalentem v cizí měně dle aktuálně platného kurzu České národní banky 
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v okamžik splatnosti/zaúčtování poplatku. 

 

3.2 Fyzické osoby nepodnikající, fyzické osoby podnikající a právnické osoby 

 

Zřízení / vedení / zrušení Běžného účtu Poplatky 

Zřízení / vedení / zrušení zdarma 

 

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

ČR a v jakékoliv měně nabízené Bankou v rámci Banky 

Poplatky 

Příchozí platba zdarma 

Odchozí platba (jednorázová i trvalá) zdarma 

Příplatek za podání jednorázového tuzemského platebního příkazu na Pobočce 10 Kč 

Příplatek za odchozí expresní platbu zadanou do 11.30 hod. 50 Kč 

Nastavení/změna/zrušení jednorázového i trvalého platebního příkazu, povolení inkasa zdarma 

Nastavení/změna/zrušení SIPO zdarma 

Oznámení o neprovedení platebního příkazu 30 Kč 

 

Bezhotovostní zahraniční platební styk  Poplatky 

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

Příchozí platba s poplatkem SHA / BEN 50 Kč 

Příchozí SEPA platba  15 Kč 

Příchozí platba s poplatkem OUR zdarma 

Šetření o avizované úhradě 400 Kč 

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

Odchozí platba s poplatkem SHA / OUR 150 Kč 

Odchozí SEPA platba 50 Kč 

Odchozí platba s poplatkem BEN zdarma 

Příplatek za odchozí platbu s poplatkem OUR 700 Kč 

Příplatek za odchozí expresní platbu 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 platby/ /storno zpracovaného jednorázového platebního příkazu (odeslaného)* 400 Kč + náklady bank  

Swiftová zpráva 500 Kč 

* Storno již odeslané platby nelze garantovat, vrácení platby musí být odsouhlaseno příjemcem platby. 

 

Hotovostní platební styk  Poplatky 

Vklad hotovosti do 400 000 Kč včetně nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně zdarma 

Vklad hotovosti nad 400 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně  0,05% z vkládané částky 
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Souhrnný vklad hotovosti nad 1 000 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně 

za 1 měsíc individuálně 

Příplatek za vklad hotovosti nad 3 000 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí 

měně  0,1% z vkládané částky 

Výběr hotovosti do 400 000 Kč včetně nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně  10 Kč 

Výběr hotovosti nad 400 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně  50 Kč 

Nevyzvednutí nahlášeného výběru hotovosti 50 Kč 

 

Ostatní Finanční služby  Poplatky 

Výpis z Běžného účtu předaný na Pobočce zdarma 

Výpis z Běžného účtu zaslaný e-mailem z IB zdarma 

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 

Odeslání informace o stavu Běžného účtu a o platbách z IB - SMS 2 Kč 

Odeslání informace o stavu Běžného účtu a o platbách z IB – e-mail zdarma 

Odeslání potvrzení o transakci e-mailem zdarma 

 

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

4.1 Zrušovací ustanovení  

4.1.1 Tyto OP v den nabytí své účinnosti ruší a nahrazují:  

a) Obchodní podmínky Banky CREDITAS a. s. pro běžný účet účinné od 1. 19. 7. 2017. 

4.2 Přechodná ustanovení  

4.2.1 Neuplatňují se.  

4.3 Účinnost  

4.3.1 Tyto OP nabývají účinnosti dne 1. 9. 7. 20172018.  


