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Změny ve Smluvních dokumentech 

 

Banka CREDITAS a.s. si vás dovoluje informovat o tom, že zejména v souvislosti s přijetím zákona č. 370/2017 Sb., o 

platebním styku mění některé Smluvní dokumenty, konkrétně Všeobecné obchodní podmínky, Sdělení k platebním 

službám a provádění platebního styku, Obchodní podmínky pro Přímé bankovnictví a Obchodní podmínky pro 

platební karty, a to s účinností od 13. 1. 2018. Nové Smluvní dokumenty s vyznačeným přehledem změn a rovněž 

výsledné znění najdete v příloze tohoto sdělení. Dokumenty naleznete rovněž v sekci Důležité dokumenty na tomto 

webu.  

 

Změny smluvních dokumentů především reflektují nový zákon o platebním styku. Pro váš lepší přehled přinášíme 

zjednodušený výtah některých změn, které Vám mohou zpříjemnit používání našich služeb: 

 

1. Zákon o platebním styku, účinný od 13.1.2018 zavádí několik nových služeb souvisejících s platebním 

stykem, jde zejména o: 

- Potvrzení o zůstatku Peněžních prostředků na Platebním účtu (čl. 2.9 VOP) 

o tato služba umožní vámi zvoleným subjektům, které vám vydaly karetní platební prostředek a 

disponují příslušným oprávněním, aby se mohly Banky dotázat, zda na vašem Platebním účtu jsou 

disponibilní Peněžní prostředky v určité konkrétní výši či nikoli, což těmto subjektům především 

umožní určitým způsobem ověřit vaši schopnost dostát svým peněžním závazkům; 

- Nepřímé dání Platebního příkazu (čl. 1.2.1 Sdělení k PS) 

o jde o způsob dání Platebního příkazu, kdy tento Platební příkaz předává Bance třetí subjekt, kterému 

takové jednání umožníte; účelem této služby má být usnadnění elektronických transakcí v online 

prostředí, kdy Banka takovému třetímu subjektu může sdělit, zda Platební příkaz přijala a zda je na 

Platebním účtu dostatečný disponibilní zůstatek a Příjemce platby může v tento okamžik do jisté míry 

počítat s provedením transakce 

- Služba Informování o platebním účtu (čl. 3.11 Sdělení k PS) 

o v případě, že k tomu dáte Bance souhlas poskytne Banka vámi zvolenému subjektu, který disponuje 

příslušným oprávněním, vybrané údaje o vašem Platebním účtu 

 

2. Došlo ke snížení odpovědnosti Klienta za neautorizovanou Platební transakci (čl. 6.2.2 Sdělení k PS) 

- Odpovědnost byla v případě, kdy Klient nese ztrátu za neautorizovanou Platební transakci, snížena ze 150 

EUR na 50 EUR. 

 

3. U jednorázových tuzemských expresních Platebních příkazů došlo ke změně nejzazšího času podání a tyto je 

tak možno podat později.  

 

Pro přehled o všech změnách se, prosím, seznamte s dokumenty s přehledem změn. 

 

Právo odmítnutí změn 

 

Rádi bychom vás také informovali o vašem právu písemně odmítnout návrh uvedených změn do 12.1.2018 v souladu 

s bodem 1.9.4 aktuálně účinných Všeobecných obchodních podmínek Banky ("VOP"). Pokud navrhovanou změnu či 

doplnění písemně odmítnete, máte právo písemně vypovědět Smlouvu. Pokud písemně odmítnete navrhované 

změny či doplnění, ale Smlouvu nevypovíte, platí, že Smlouvu vypověděla Banka v souladu s 1.9.5. VOP. Pokud 

návrh uvedených změn či doplnění v souladu s uvedeným neodmítnete, platí, že navrhované změny či doplnění 

přijímáte. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na některou z našich poboček. Děkujeme, že využíváte naše 

produkty a služby a těšíme se na další spolupráci s vámi. 


