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Banka CREDITAS a.s.,  

se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8,  

IČO: 634 92 555,  

zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23903 

 

 

V Praze dne 21. října 2020 

 

NÁVRH ZMĚN RÁMCOVÉ SMLOUVY O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH 

 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

dovolujeme si Vás s předstihem informovat, že s účinností od 1. ledna 2021 měníme Všeobecné obchodní podmínky 

Banky CREDITAS a.s., Obchodní podmínky Banky CREDITAS a.s. pro Richee účet, Obchodní podmínky Banky 

CREDITAS a.s. pro platební karty, Obchodní podmínky Banky CREDITAS a.s. pro platební karty Mastercard World 

Elite Silver, Obchodní podmínky Banky CREDITAS a.s. pro platební karty Richee, Sdělení Banky CREDITAS a.s. 

k platebním službám a provádění platebního styku a Sazebníky Banky CREDITAS a.s., přičemž navrhované změny 

jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Úplná znění uvedených dokumentů s vyznačenými změnami najdete na našem 

webu www.creditas.cz v sekci Důležité dokumenty. 

 

Nejdůležitější změny 

- úprava lhůt pro hlášení nadlimitních výběrů hotovosti, 

- úprava či zpřesnění některých poplatků v sazebnících, 

- úprava pravidel při vydávání a používání platebních karet, 

- zpřesnění některých definic. 

 

Informace o Vašich právech 

Pokud nejpozději v poslední Obchodní den před navrhovaným dnem účinnosti změn nedoručíte Bance písemné odmítnutí 

navrhovaných změn, platí, že jste navrhované změny přijal/a s účinností od navrženého dne. Změny se týkají jak nových, 

tak dříve poskytovaných Finančních služeb, pokud Banka nestanoví jinak. 

 

Pokud bude Bance nejpozději v poslední Obchodní den před navrhovaným dnem účinnosti změn doručeno z Vaší strany 

písemné odmítnutí navrhovaných změn, platí, že můžete závazek ze Smlouvy bezúplatně 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. 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.  

 

 

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. 

 

 

http://www.creditas.cz/
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Změna Všeobecných obchodních podmínek Banky CREDITAS a.s. 

Všeobecné obchodní podmínky Banky CREDITAS a.s. účinné od 14. 9. 2019 se mění s účinností od 1. 1. 2021 
následovně: 

V čl. 1.2.1 se mění vymezení pojmů následovně: 

„Disponentem“ se rozumí plně svéprávná fyzická osoba s dispozičním právem, kterou Majitel účtu zmocnil nakládat 
s Peněžními prostředky na Účtu nebo jinak ve vztahu k Bance právně jednat či využívat služby za Majitele účtu, a to 
v rozsahu zmocnění uvedeném na příslušném formuláři Banky. Klient, který není plně svéprávný, může být disponentem 
pouze jako Majitel účtu ke svému vlastnímu Účtu. 

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

„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 webových nebo mobilních aplikací Internetového bankovnictví IB 
a MB), a to v souladu s příslušnými Obchodními podmínkami a dalšími dokumenty vydanými Bankou upravujícími 
podmínky poskytování Internetového bankovnictví. 

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

V definici „Schránky“ se ve druhé větě nahrazuje zkratka „IB“ slovy „aplikace Internetového bankovnictví“ 

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 
Žádosti na dálku připsány provést aktivační platbu z Registrovaného účtu, jehož existenci doložil Spotřebitel Bance výše 
uvedeným způsobem, na účet Banky dle pokynů Banky, a to nebude-li dohodnuta jiná lhůta, do 45 dnů ode dne podpisu 
Smlouvy o vybraných Finančních službách, a to z Registrovaného účtu, jehož existenci doložil Spotřebitel Bance výše 
uvedeným způsobem. 

Zcela se ruší stávající články 1.10.14 až 1.10.18. 

Stávající čl. 1.10.19 nese nově označení 1.10.14, stávající čl. 1.10.20 nese nově označení 1.10.15.  

 

Změna Obchodních podmínek Banky CREDITAS a.s. pro Richee účet 
Obchodní podmínky Banky CREDITAS a.s. pro Richee účet účinné od 3. 8. 2020 se mění s účinností od 1. 1. 2021 tak, 
že se doplňuje nový bod 3.1.2: 

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

 

Změna Obchodních podmínek Banky CREDITAS a.s. pro platební karty 
Obchodní podmínky Banky CREDITAS a.s. pro platební karty účinné od 11. 5. 2020 se mění s účinností od 1. 1. 2021 
následovně: 
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1.1.2 Tyto OP stanovují další konkrétní pravidla a podmínky upravující vztahy mezi Bankou a Klientem související s 
platebními kartami, které jsou Platebními prostředky ve smyslu ZOPS. Skutečnosti týkající se platebních karet, které 
nejsou v těchto OP upravené, se řídí příslušnými ustanoveními VOP, Sdělení k platebním službám a provádění platebního 
styku (dále jen „Sdělení“), příslušného sazebníku Banky (dále jen „Sazebník“), Občanského zákoníku a dalších 
souvisejících právních předpisů. 

V čl. 1.2.1 se mění vymezení pojmů následovně: 
„3D Secure“ se rozumí služba pro bezpečnější platbu na Internetu platební kartou; tato služba umožňuje kromě ověření 
samotné platební karty i ověření identity Držitele karty, což výrazně zvyšuje úroveň zabezpečení transakce a snižuje riziko 
zneužití platební karty; podmínkou pro použití této služby je, aby 3D Secure protokol podporovala jak platební karta, tak 
platební brána obchodníka. Ověření identity Držitele karty v rámci 3D Secure může probíhat více způsoby, zpravidla 
prostřednictvím kódu zaslaného SMS zprávou během platby, případně v kombinaci s ePIN, nebo pokud si jej Držitel karty 
nastavil, přes mobilní zařízení prostřednictvím  mobilní aplikace CREDITAS Autentizace (s možným využitím biometriky). 
Platební brána obchodníků, kteří službu 3D Secure využívají, je označena logem Mastercard ID Check;   
„duplikátem karty“ se rozumí nová PK, která má stejné číslo, CVC2 kód a platnost jako původní PK, kterou tento duplikát 
nahrazuje; může být vydán např. v případě změny jména, které si Klient přeje uvést na PK, nebo v případě poškození PK; 
pokud Banka tuto službu nabízí, je uvedena v příslušném Sazebníku; 
„ePIN“ se rozumí unikátní bezpečnostní kód k PK Držitelem zvolený v jeho Internetovém bankovnictví (nelze v MB 
ani v Richee platformě CREDITAS Banking Mobile); kód slouží k autorizaci internetových plateb.  
Z definice „platební karty“ se odstraňuje slovní spojení „debetní kartou“. 

2.1.7 Banka provádí na vrub Účtu zúčtování všech Platebních transakcí provedených debetními kartami poskytnutými k 
tomuto Účtu. Dále Banka provádí na vrub tohoto Účtu zúčtování všech poplatků za vedení platební karty a za ostatní 
operace či Finanční služby s ní související, případně za doplňkové služby ve výši dle Sazebníku účinného v den zúčtování 
poplatku, nebylo-li dohodnuto jinak, bez ohledu na to, zda se platební karta nachází ve stavu dočasné blokace, popř. byla-
li platební karta aktivována, nebo zda Držitel karty platební kartu použil či nikoliv, a bez ohledu na to, zda byla automaticky 
vydaná platební karta Držitelem karty použita či nikoliv. V případě, kdy je k PK sjednáno pojištění, jakožto doplňková 
služba, a Klient Bance 2x po sobě poplatek za tuto službu neuhradí, resp. je Bance znemožněno provést zúčtování 
poplatků dle tohoto odstavce nebo není možno poplatek zúčtovat, aniž by na účtu vznikl nebo byl navýšen nepovolený 
debet ve smyslu VOP, má Banka právo pojištění k PK ukončit, přičemž tuto skutečnost Klientovi neprodleně oznámí. 

2.1.11 písm. d) písemnou komunikaci prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, pokud to Banka umožňuje; 
jakékoliv písemnosti doručované Bance tímto způsobem musí být zaslány na adresu Banka CREDITAS a.s., Oddělení 
provozního Back Office, tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc adresované do sídla Banky k rukám Oddělení provozního 
Back Office, přičemž podpis odesílatele musí být dle podpisového vzoru nebo musí být úředně ověřen, nebylo-li 
dohodnuto jinak (v případě reklamace pak v souladu s Reklamačním řádem Banky); 

2.1.11 písm. f) platformu Richee, pokud to Banka umožňuje; používání platformy Richee se řídí speciálními obchodními 
podmínkami Banky a případně i samostatnou smlouvou.  

V ustanoveních 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 písm. a) a b), 2.3.7 písm. b), 2.3.8, 2.4.2, 2.4.4. písm. e), 2.4.6 písm. b), 2.5.18, 
2.5.19, 2.6.2, 2.6.3, 2.7.1, 2.9.1, 3.5.3, 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.5 se ruší odkazy na komunikační kanál „prostřednictvím platformy 
Richee“. 

2.2.5 Majitel účtu nebo Držitel karty může po vydání platební karty odmítnout automatickou obnovu platební karty, oznámí-
li tuto skutečnost Bance osobně na Pobočce či písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a to vše 
na příslušném formuláři k tomu určeném Bankou, nebo pokud to Banka umožňuje, prostřednictvím Internetového 
bankovnictví, nejpozději však poslední pracovní den měsíce, který předchází měsíci vydání obnovené platební karty2 
kalendářní měsíce před skončením její platnosti. Držitel karty může rovněž výše uvedenými způsoby požádat 
o předčasnou obnovu stávající platební karty (např. končí-li její platnost v době odjezdu do zahraničí), což však může 
učinit nejdříve 6 měsíců před ukončením platnosti stávající platební karty. Majitel účtu může odmítnout automatické vydání 
či předčasnou obnovu u všech platebních karet vydaných k jeho Účtu; Držitel karty pouze u platebních karet, které byly 
vydány na jeho jméno.  

V čl. 2.4.1 se mění poslední věta „V případě, že Zásilka s platební kartou nebyla Držiteli karty doručena ani nebyla vrácena 
Bance a Držitel karty, případně Majitel účtu pro Držitele karty, požádá o opětovné zaslání platební karty prostřednictvím 
příslušného formuláře, Banka zašle Držiteli karty duplikát platební karty kartu opětovně na dohodnutou adresu či Pobočku; 
poplatek dle Sazebníku nebude v tomto případě účtován.“ 

2.5.11 Virtuální karta se nemusí kartu není potřeba aktivovat, je aktivní ihned po založení. 

2.5.11 písm. d) zabezpečených platbách u internetových obchodníků (3D Secure) zadání čísla platební karty, zadání 
platnosti platební karty a CVC2 kódu a při požadavku na další ověření také dokončení autorizace prostřednictvím mobilní 
aplikace CREDITAS Autentizace nebo zadání 3D Secure kódu odeslaného Bankou prostřednictvím SMS zprávy na 
dohodnuté číslo mobilního telefonu Držitele karty, případně v kombinaci s ePIN, je-li pro autorizaci platby ze strany 
obchodníků zadání 3D Secure kódu vyžadováno; Držitel karty je povinen chránit jednorázové 3D Secure heslo za účelem 
zabránění zneužití platební karty; Banka neodpovídá za ochranu obsahu odeslaných jednorázových SMS hesel pro 3D 
Secure transakce v případě neoprávněného přístupu třetí osoby v průběhu jejich přenosu nebo po jejich doručení; pro 
potvrzení internetové platby může Klient využít také mobilní autentizační aplikaci CREDITAS Autentizace. Dále je nutné 
zabránit prozrazení ePIN a neoprávněnému přístupu k mobilní aplikaci CREDITAS Autentizace (včetně prozrazení údajů 
pro přístup do aplikace); 
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V čl. 2.5.24 se mění obsah závorky za slovním spojením „… omezit její platnost – zablokovat“ následovně: (jedná se 
zejména o porušení smluvních podmínek a podezření z podvodného jednání ze zneužití PK).  

V čl. 2.8.1 se za slovní spojení „či prozrazení PIN“ doplňuje čárka „,“ a slovo „ePIN“. 

2.11.8 Závazky ze Smlouvy PK budou automaticky ukončeny i v případě, že budou z jakéhokoliv důvodu ukončeny nebo 
postoupeny závazky ze Smlouvy, na základě které vedla Banka Účet, k němuž byla poskytnuta debetní karta, přičemž 
PK může být trvale zablokována nejpozději ke dni ukončení Účtu. 

2.12.1 Pokud není ujednáno jinak, jsou Veškeré údaje potřebné k provádění plateb Virtuální kartou (celé číslo PK, CVC2, 
platnost) jsou Držiteli karty distribuovány zabezpečeným kanálem; Držitel karty si může údaje zobrazit prostřednictvím 
svého Internetovém bankovnictví, případně prostřednictvím platformy Richee, pokud to Banka umožňuje, a to i 
opakovaně. Zobrazení detailu Virtuální karty vždy předchází autorizace dané operace. Jednotlivé zobrazení údajů 
Virtuální karty je z bezpečnostních důvodů časově omezeno. Funkce zobrazení údajů Virtuální karty je ode dne 
zpřístupnění Bankou dostupná i Držitelům karty, kteří mají ke dni účinnosti ustanovení těchto OP o Virtuální kartě Virtuální 
kartu již aktivovánu, pokud se rozhodnou tuto funkci využívat.  
Je-li to ve Smlouvě PK stanoveno, Držitel karty si Zásilku s údaji o Virtuální kartě převezme oproti podpisu na dohodnuté 
Pobočce, případně bude Zásilka s Virtuální kartou zaslána Bankou Držiteli karty prostřednictvím poskytovatele poštovních 
služeb na dohodnutou adresu v ČR (pokud není Bankou schválena výjimka pro zaslání do zahraničí), a to doporučeným 
psaním do vlastních rukou. V případě, že je Virtuální karta zasílaná Držiteli karty prostřednictvím poskytovatele poštovních 
služeb, je Držitel karty povinen ji neprodleně po doručení aktivovat (způsob aktivace viz bod 2.4.5 těchto OP). Pokud bylo 
dohodnuto, že si Držitel karty vyzvedne Zásilku s Virtuální kartou na stanovené Pobočce, je na této Pobočce Zásilka 
s Virtuální kartou připravena pro Držitele karty k převzetí po dobu 90 kalendářních dnů ode dne jeho vydání. Nedojde-li 
do uvedené doby k jejímu převzetí Držitelem karty, bude Zásilka s Virtuální kartou Bankou znehodnocena a zrušena 
platnost Virtuální karty. Pokud se Zásilku s Virtuální kartou zasílanou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb 
nepodařilo z jakéhokoliv důvodu doručit a tato se vrátila Bance, bude tato vrácená Zásilka po marném uplynutí doby 90 
dní k převzetí Bankou znehodnocena a zrušena platnost předmětné Virtuální karty. Zrušením platnosti Virtuální karty 
automaticky zanikají i závazky ze Smlouvy PK, na základě které byla tato Virtuální karta vydána. O znovuzaslání vrácené 
zásilky může Držitel karty požádat prostřednictvím příslušného formuláře. Držitel karty je povinen při převzetí zkontrolovat 
neporušenost Zásilky s Virtuální kartou, především bezpečnostní pole, ve kterém jsou uvedeny CVC2 kód a platnost 
Virtuální karty, a okamžitě přijmout veškerá nezbytná opatření na jejich ochranu. V případě jakéhokoli poškození uvedené 
Zásilky je Držitel karty povinen o tom informovat Banku. V případě, že si Držitel karty nepřebírá Zásilku s Virtuální kartou 
osobně na Pobočce, je povinen si vyžádat od instituce, která Zásilku doručila, potvrzení o doručení poškozené Zásilky, 
a bezodkladně informovat o této skutečnosti Banku. V uvedených případech Banka vydá Držiteli karty zdarma novou 
Virtuální kartu. Banka si vyhrazuje právo nevyužít způsobů distribuce Virtuálních karet dle tohoto bodu a nahradit jej 
způsobem uvedeným v bodě 2.12.1 těchto OP; konkrétní způsob distribuce bude stanoven ve Smlouvě PK. 
2.12.2 Virtuální kartu Držitel karty aktivuje způsobem uvedeným v bodu karta je aktivována v souladu s bodem 2.4.5 
těchto OP: 

V čl. 2.14.4 se nakonec přidává nová věta: „V souvislosti s oznámením neautorizované transakce musí Majitel účtu, resp. 
Držitel karty, PK vždy neprodleně trvale zablokovat. V případě, kdy PK nebude dle tohoto ustanovení trvale zablokovaná 
ze strany Klienta, může tak učinit Banka s ohledem na ust. 2.5.24 těchto OP.“ 

3.1.4 Spolu s RKJPK musí být Klientovi zřízeno  buďto Internetové bankovnictví, v souladu s OP Banky pro Internetové 
bankovnictví nebo/a platforma Richee v souladu s OP Banky pro platformu Richee (pro účely této kapitoly dále také jen 
„OP Richee“). 

3.2.1 písm. b) prostřednictvím platformy Richee rodiče Klienta – za a pro Držitele karty občana ČR / SR, který je současně 
daňovým rezidentem ČR, ve věku do 17 let včetně, pokud to Banka umožňuje; v případě Klienta staršího 17 let a 8 měsíců 
může být omezena možnost uzavření Smlouvy PK tímto způsobem, a to s ohledem na splnění povinnosti plné identifikace 
dle ustanovení 3.2.4 těchto OP. 

3.2.1 písm. c) prostřednictvím platformy Richee Klienta staršího 15 let přímo pro sebe, jakožto Držitele karty, pokud to 
Banka umožňuje; 

V čl. 3.2.1 stávající písm. d) nese nově označení písm. b) a stávající písm. e) nese nově označení písm. c). 

V čl. 3.2.2 se slovní spojení „platforma Richee“ nahrazují slovním spojením „CREDITAS Banking Mobile“.  

3.2.4 Je-li Držitel karty zastoupen svým zákonným zástupcem, případně jiným oprávněným zástupcem, musí být 
provedena plná identifikace ve smyslu VOP tohoto zástupce, přičemž tento zástupce doloží také identifikační údaje 
Držitele karty, případně příslušné rozhodnutí soudu či jiný dokument prokazující zastoupení, a rodný list Držitele karty. 
Držitel karty starší 15 let musí být při uzavírání Smlouvy PK postupem dle ust. 3.2.1 a) těchto OP plně identifikován 
v souladu s VOP, případně bude identifikován v souladu s OP Banky pro platformu Richee Internetové bankovnictví, 
případně v souladu s OP Banky pro CREDITAS Banking Mobile, a to s ohledem na způsob založení RKJ (prostřednictvím 
Pobočky či distančně prostřednictvím platformy Richee Internetového bankovnictví). Plná identifikace vyžaduje předložení 
dokladu totožnosti. Klient starší 15 let, uzavírající smlouvu PK bez zastoupení, musí vždy doložit svůj doklad totožnosti. 
Držiteli karty, který se nepodrobí identifikaci v souladu s VOP a nedoloží doklad totožnosti nejpozději 2 měsíce před 
dovršením 18. roku věku, může být ukončena Smlouva PK bez výpovědní doby, tj. s okamžitou účinností. 

Čl. 3.4 nově zní následovně: 
3.4.1 Převzetí RKJ se řídí ustanovením 2.4 těchto OP. 
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3.4.2 RKJ se aktivuje prostřednictvím Internetového bankovnictví Držitele karty, prostřednictvím platformy Richee Držitele 
karty, přičemž aby došlo k aktivaci bezkontaktního rozhraní RKJ, musí být první platba provedena kontaktně, vložením 
RKJ do terminálu či bankomatu, se současný zadáním PIN, jedině tak dojde k aktivaci bezkontaktního rozhraní RKJ. 
3.5.4 Navýšení limitu plateb nad vyhlášené limity pro RKJ je podmíněno souhlasem Banky. Žádost musí být podána 
zákonným zástupcem Držitele karty, případně jiným oprávněným zástupcem, případně Držitelem karty starším 15 let, 
pokud tak bude s Bankou dohodnuto a po posouzení akceptováno, a to osobně na Pobočce. V případě Držitele staršího 
15 let může být požadována jím podaná žádost s podepsaným souhlasem jeho zákonného či jiného oprávněného 
zástupce. Spolu s žádostí o navýšení limitů může být Bankou požadováno doložit účel navýšení limitu, dokumenty 
prokazující důvod navýšení či souhlas soudu s navýšením. Na schválení navýšení limitu Bankou není právní nárok. 
3.5.6. Pokud Majitel účtu starší 15 let zakládal Richee účet Junior, ke kterému je vydávána RKJ, sám bez zastoupení, 
může být pro jednání Zákonného zástupce či Jiného oprávněného zástupce požadováno vyjádření souhlasu tohoto 
Majitele účtu. 
 

Změna Obchodních podmínek Banky CREDITAS a.s. pro platební karty Mastercard World Elite Silver 
Obchodní podmínky Banky CREDITAS a.s. pro platební karty Mastercard World Elite Silver účinné od 2. 3. 2020 se mění 
s účinností od 1. 1. 2021 následovně: 

V čl. 1.2.1 se mění vymezení pojmů následovně: 
„3D Secure“ se rozumí služba pro bezpečnější platbu na Internetu platební kartou; tato služba umožňuje kromě ověření 
samotné platební karty i ověření identity Držitele karty, což výrazně zvyšuje úroveň zabezpečení transakce a snižuje riziko 
zneužití platební karty; podmínkou pro použití této služby je, aby 3D Secure protokol podporovala jak platební karta, tak 
platební brána obchodníka. Ověření identity Držitele karty v rámci 3D Secure může probíhat více způsoby, zpravidla 
prostřednictvím kódu zaslaného SMS zprávou během platby, případně v kombinaci s ePIN, nebo pokud si jej Držitel karty 
nastavil, přes mobilní zařízení prostřednictvím  mobilní aplikace CREDITAS Autentizace (s možným využitím biometriky). 
Platební brána obchodníků, kteří službu 3D Secure využívají, je označena logem Mastercard ID Check;   
„CVC2“ je Card Validation/Verification Code, tj. ochranné trojčíslí představující kód ověření PK, používaný karetní 
společností Mastercard. U klasických PK je vytištěn na podpisovém proužku PK, u Virtuálních karet je držiteli karty 
k dispozici v rámci dostupných údajů a slouží k autentifikaci Držitele karty u internetových plateb; 
„ePIN“ se rozumí unikátní bezpečnostní kód k PK Držitelem zvolený v jeho Internetovém bankovnictví (nelze v MB 
ani v Richee platformě CREDITAS Banking Mobile); kód slouží k autorizaci internetových plateb.  
Z definice „platební karty“ se odstraňuje slovní spojení „debetní kartou“. 

„UPIN“ se rozumí uživatelský PIN, tedy bezpečnostní čtyřciferný kód, který si Držitel karty volí při registraci do MAA 
mobilní aplikace CREDITAS Autentizace pro ověření platby v MAA této autentizační aplikaci; 

2.1.9 písm. e) písemnou komunikaci prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, pokud to Banka umožňuje; 
jakékoliv písemnosti doručované Bance tímto způsobem musí být adresované do sídla Banky Bance k rukám Oddělení 
provozního Back Office na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc, přičemž podpis odesílatele musí být dle 
podpisového vzoru nebo musí být úředně ověřen, nebylo-li dohodnuto jinak (v případě reklamace pak v souladu 
s Reklamačním řádem Banky);  

2.1.9 písm. g) platformu Richee, pokud to Banka umožňuje; používání platformy Richee se řídí speciálními obchodními 
podmínkami Banky a případně i samostatnou smlouvou.  

2.2.5 Držitel karty může po vydání platební karty odmítnout automatickou obnovu platební karty, oznámí-li tuto skutečnost 
Bance osobně na Pobočce či písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a to vše na příslušném formuláři 
k tomu určeném Bankou, nebo pokud to Banka umožňuje, prostřednictvím Internetového bankovnictví, nejpozději však 2 
kalendářní měsíce před skončením její platnosti poslední pracovní den měsíce, který předchází měsíci vydání obnovené 
platební karty. Držitel karty může rovněž výše uvedenými způsoby požádat o předčasnou obnovu stávající platební karty 
(např. končí-li její platnost v době odjezdu do zahraničí), což však může učinit nejdříve 6 měsíců před ukončením platnosti 
stávající platební karty.  

V ustanoveních 2.3.2, 2.3.3 písm. a) a b), 2.3.6 písm. c), 2.3.7, 2.4.2, 2.4.4, 2.5.17, 2.5.18, 2.5.19, 2.6.2, 2.6.3, 2.7.1 a 
2.9.1 se ruší odkazy na komunikační kanál „prostřednictvím platformy Richee“. 

V čl. 2.4.1 se mění poslední věta „V případě, že Zásilka s platební kartou nebyla Držiteli karty doručena ani nebyla vrácena 
Bance a Držitel karty, případně Majitel účtu pro Držitele karty, požádá o opětovné zaslání PK prostřednictvím příslušného 
formuláře, Banka zašle Držiteli karty duplikát PK opětovně na dohodnutou adresu či Pobočku; poplatek dle Sazebníku 
nebude v tomto případě účtován.“ 

2.5.11 písm. d) zabezpečených platbách u internetových obchodníků (3D Secure) zadání čísla PK, zadání platnosti PK a 
CVC2 kódu a při požadavku na další ověření také dokončení autorizace prostřednictvím MAA CREDITAS Autentizace 
nebo zadání 3D Secure kódu odeslaného Bankou prostřednictvím SMS zprávy na dohodnuté číslo mobilního telefonu 
Držitele karty, případně v kombinaci s e-PIN, je-li pro autorizaci platby ze strany obchodníků zadání 3D Secure kódu 
vyžadováno; Držitel karty je povinen chránit jednorázové 3D Secure heslo za účelem zabránění zneužití platební karty; 
Banka neodpovídá za ochranu obsahu odeslaných jednorázových SMS hesel pro 3D Secure transakce v případě 
neoprávněného přístupu třetí osoby v průběhu jejich přenosu nebo po jejich doručení; dále je nutné zabránit prozrazení 
e-PIN a neoprávněnému přístupu k MAA mobilní aplikaci CREDITAS Autentizace (včetně prozrazení údajů pro přístup do 
aplikace); 
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2.5.21 Banka může také z důvodu bezpečnosti platební karty omezit určité způsoby jejího použití Držitelem karty, např. 
omezit počet provedení bezkontaktních plateb PK do určité souhrnné výše za určité období, v rámci bezpečnostních 
omezení zakázat určitý typ karetních transakcí nebo je zakázat v určitém regionu; některá omezení V některých zemích 
mimo Evropský hospodářský prostor a v USA může být v rámci bezpečnostních omezení zakázán určitý typ karetních 
transakcí; tyto transakce lze ze strany Banky na základě pokynu Klienta pro konkrétní PK povolit, a to i dočasně.  

V čl. 2.8.1 se za slovní spojení „či prozrazení PIN“ doplňuje čárka „,“ a slovo „ePIN“. 

2.11.8 Závazky ze Smlouvy PK budou automaticky ukončeny i v případě, že budou z jakéhokoliv důvodu ukončeny nebo 
postoupeny závazky ze Smlouvy, na základě které vedla Banka Účet, k němuž byla poskytnuta debetní karta, přičemž 
PK může být trvale zablokována nejpozději ke dni ukončení Účtu. 

V čl. 2.13.4 se nakonec přidává nová věta: „V souvislosti s oznámením neautorizované transakce musí Držitel karty PK 
vždy neprodleně trvale zablokovat. V případě, kdy PK nebude dle tohoto ustanovení trvale zablokovaná ze strany Klienta, 
může tak učinit Banka s ohledem na ust. 2.5.24 těchto OP.“ 

Stávající čl. 7.1.3 se ruší a jeho nezměněné znění se přesunuje a nově označuje jako čl. 7.2.1. 

 

Změna Obchodních podmínek Banky CREDITAS a.s. pro platební karty Richee 
Obchodní podmínky Banky CREDITAS a.s. pro platební karty Richee účinné od 3. 8. 2020 se mění s účinností od 1. 1. 
2021 následovně: 

1.1.1 Tyto Obchodní podmínky pro platební karty Richee (dále jen „OP“) vydává Banka v souladu s a v návaznosti 
na Všeobecné obchodní podmínky Banky (dále jen „VOP“) a na Obchodní podmínky pro platformu Richee (dále jen „OP 
Richee“) a uplatní se pro mezinárodní debetní karty poskytované Bankou podle pravidel Mastercard k Richee účtu (dále 
jen „Richee karta“). Tyto OP představují Obchodní podmínky ve smyslu VOP. 

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, v OP Richee Banky pro Internetové bankovnictví, případně v OP Banky pro CREDITAS Banking 
Mobile nebo jinde v textu těchto OP nebo význam níže uvedený: 

V čl. 1.2.1 se mění vymezení pojmů následovně: 

„3D Secure“ se rozumí služba pro bezpečnější platbu na Internetu platební kartou; tato služba umožňuje kromě ověření 
samotné platební karty i ověření identity Držitele karty, což výrazně zvyšuje úroveň zabezpečení transakce a snižuje riziko 
zneužití platební karty; podmínkou pro použití této služby je, aby 3D Secure protokol podporovala jak platební karta, tak 
platební brána obchodníka. Ověření identity Držitele karty v rámci 3D Secure může probíhat více způsoby, zpravidla 
prostřednictvím kódu zaslaného SMS zprávou během platby, případně v kombinaci s ePIN, nebo pokud si jej Držitel karty 
nastavil, přes mobilní zařízení prostřednictvím  mobilní aplikace CREDITAS Autentizace (s možným využitím biometriky). 
Platební brána obchodníků, kteří službu 3D Secure využívají, je označena logem Mastercard ID Check;   

MAA „CREDITAS Autentizace“ nebo „mobilní aplikace Autentizace“ se pro účely těchto OP rozumí mobilní 
autentizační aplikace, sloužící k autorizaci plateb prostřednictvím mobilního telefonu, zajišťující požadavky silného 
ověření Klienta, umožňující Klientovi nastavit si konkrétní způsoby ověření (např. otiskem prstu, FaceID, UPIN) nebo jejich 
kombinaci; 

„CVC2“ je Card Validation/Verification Code, tj. ochranné trojčíslí představující kód ověření PK, používaný karetní 
společností Mastercard. U klasických PK je vytištěn na podpisovém proužku PK, u Virtuálních karet je držiteli karty 
k dispozici v rámci dostupných údajů a slouží k autentifikaci Držitele karty u internetových plateb; 

„Držitelem karty“ se pro účely těchto OP rozumí fyzická nepodnikající osoba starší 18 let, využívající platformy Richee, 
která je zároveň majitelem Richee účtu, ke kterému byla Richee karta vydána na základě příslušné Smlouvy PK. Držitelem 
karty se může stát pouze osoba řádně identifikovaná v souladu s VOP; 

„duplikátem karty“ se rozumí nová PK, která má stejné číslo, CVC2 kód a platnost jako původní PK, kterou tento duplikát 
nahrazuje; může být vydán např. v případě změny jména, které si Klient přeje uvést na PK, nebo v případě poškození PK; 
pokud Banka tuto službu nabízí, je uvedena v příslušném Sazebníku; 

„ePIN“ se rozumí unikátní bezpečnostní kód k PK Držitelem zvolený v jeho Internetovém bankovnictví (nelze v MB ani 
v CREDITAS Banking Mobile); 

„Internetovými stránkami“ se pro účely těchto OP rozumí webová stránka http://www.creditas.cz; 

V ustanoveních 1.2.1 u pojmu limit platební karty, 2.4.1, 2.5.11, 2.5.16 a 2.12.1 se odkazy na „web Richee“ ruší a případně 
nahrazují odkazy na „Internetové stránky“. 

V definici pojmu „MO/TO transakce“ se za slovní spojením „po telefonu nebo e-mailem“ přidává slovní spojení „či 
prostřednictvím internetových stránek obchodníka“ 

„Mobilní platbou“ neboli „MP“ se rozumí bezkontaktní karetní transakce provedená prostřednictvím mobilního telefonu, 
chytrých hodinek nebo jiného kompatibilního zařízení s technologií NFC (technologie umožňující bezdrátový přenos dat 
mezi mobilním telefonem či jiným zařízením a platebním terminálem na krátké vzdálenosti pro bezkontaktní transakce) 
a příslušnými systémovými požadavky (dále jen „Zařízení“), jak ji podrobně definují příslušné obchodní podmínky Banky 
pro MP (např. Google Pay, Garmin Pay, Apple Pay – dle aktuální nabídky Banky); na Držitele karty se vztahují ustanovení 
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příslušných obchodních podmínek Banky pro MP, jestliže je Držitel karty v procesu registrace své PK k provádění MP 
odsouhlasí; 

„platforma Richee“ se rozumí mobilní aplikace, prostřednictvím které může Klient agregovat a získávat informace o svých 
Platebních účtech vedených pro něj Bankou a jinými finančními institucemi, využívat a/nebo sjednávat Finanční služby 
a využívat další funkčnosti, kterými jsou zejména poskytování přehledu o stavu finančních prostředků Klienta, umožnění 
Klientovi práce se získanými daty, jejich třídění, sledování a porovnávání, sledování historického stavu a vývoje transakcí; 

„UPIN“ se rozumí uživatelský PIN, tedy bezpečnostní čtyřciferný kód, který si Držitel karty volí při registraci do CREDITAS 
Autentizace pro ověření platby v této autentizační aplikaci; 

„webem Richee“ se rozumí internetové stránky Banky k platformě Richee. 

1.2.2 Pojmy používané v těchto OP s velkým počátečním písmenem nebo jiné pojmy či slovní spojení používané v těchto 
OP, které nejsou definovány přímo v těchto OP, jsou definovány zejména ve VOP, OP Richee  a dalších Smluvních 
dokumentech vydávaných Bankou. 

Stávající čl. 1.2.3 nově nese označení 1.2.2. 

V ustanoveních 2.1.3, 2.1.8, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6, 2.3.2, 2.3.5, 2.3.6, 2.4.4 písm. a) a c), 2.5.11, 2.5.16, 2.5.17, 2.6.1, 2.6.2, 
2.8.1, 2.9.1, 2.9.3 a 2.12.1 se ruší odkazy na komunikační kanál „prostřednictvím platformy Richee“ a nahrazují se odkazy 
na komunikační kanál „prostřednictvím Internetového bankovnictví, resp. CREDITAS Banking Mobile“. 

Na konec čl. 2.1.8 se k poslední větě přidává závorka „(v případě reklamace pak v souladu s Reklamačním řádem 
Banky).“ 

V čl. 2.2.1 se ruší poslední věta „vydání Richee karty může být podmíněno současným založením Richee účtu;“ 

2.2.2. Smlouvu PK uzavírá Majitel účtu, jakožto Držitel karty. Smlouva PK se uzavírá prostřednictvím platformy Richee 
Internetového bankovnictví, resp. CREDITAS Banking Mobile, kdy je podepsána digitálně na základě speciální autorizace 
v souladu s OP Richee Banky pro Internetové bankovnictví či OP Banky pro CREDITAS Banking Mobile, případně jiným 
způsobem, na kterém se Držitel karty s Bankou individuálně dohodne (např. prostřednictvím Pobočky). Uzavření Smlouvy 
PK prostřednictvím platformy Richee CREDITAS Banking Mobile se považuje za Distanční způsob založení a uplatní se 
příslušná ustanovení odstavce 1.10 VOP jako pro uzavření smlouvy prostřednictvím Internetového bankovnictví. Uzavření 
Smlouvy PK může být ze strany Banky podmíněno současným zřízením Richee účtu resp. může být vyloučeno zažádat 
o vydání Richee karty později než o založení Richee účtu. Podepsané dokumenty budou ze strany Banky zaslány Klientovi 
na jeho e-mailovou adresu uvedenou pro komunikaci v rámci platformy Richee CREDITAS Banking Mobile. Držitel karty 
je povinen Bance poskytnout úplné a pravdivé údaje s tím, že v opačném případě, tj. sdělením nepravdivých nebo 
nepřesných údajů, nese Držitel karty veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé Bance a vystavuje se kromě jiného 
i možnosti trestního postihu.  

2.2.6 Držitel karty může po vydání Richee karty odmítnout automatickou obnovu Richee karty, oznámí-li tuto skutečnost 
Bance prostřednictvím platformy Richee Internetového bankovnictví, resp. CREDITAS Banking Mobile, případně jiným 
Bankou povoleným způsobem, nejpozději však 2 kalendářní měsíce před skončením její platnosti poslední pracovní den 
měsíce, který předchází měsíci vydání obnovené platební karty. Držitel karty může rovněž výše uvedenými způsoby 
požádat o předčasnou obnovu stávající Richee karty (např. končí-li její platnost v době odjezdu do zahraničí), což však 
může učinit nejdříve 6 měsíců před ukončením platnosti stávající Richee karty.  

V čl. 2.3.2 se na konci první věty odstraňuje slovní spojení „Držitel karty, je-li to Bankou umožněno“. 

V čl. 2.5.7 je za slovní spojení „Banka umožňuje přijímat platby na Richee karty“ vložena závorka “(resp. odesílat platby 
z PK na jinou PK)“ 

2.5.10 písm. a) karetních transakcích na bankomatu (včetně MP): zadání PIN; u bezkontaktních karetních transakcí a MP 
na bankomatu obdobně dle písm. c) a f) tohoto ustanovení, tedy přiložení PK/Zařízení ke čtečce a zadání PIN; 

2.5.10 písm. d) zabezpečených platbách u internetových obchodníků (3D Secure): zadání čísla Richee karty, zadání 
platnosti Richee karty a CVC2 kódu a při požadavku na další ověření také dokončení autorizace prostřednictvím MAA 
mobilní aplikace CREDITAS autentizace nebo a zadání 3D Secure kódu odeslaného Bankou prostřednictvím SMS zprávy 
na dohodnuté číslo mobilního telefonu Držitele karty případně v kombinaci s ePIN, je-li pro autorizaci platby ze strany 
obchodníků zadání 3D Secure kódu vyžadováno; Držitel karty je povinen chránit jednorázové 3D Secure heslo za účelem 
zabránění zneužití Richee karty; Banka neodpovídá za ochranu obsahu odeslaných jednorázových SMS hesel pro 3D 
Secure transakce v případě neoprávněného přístupu třetí osoby v průběhu jejich přenosu nebo po jejich doručení; Dále 
je nutné zabránit prozrazení ePIN a neoprávněnému přístupu k MAA mobilní aplikaci CREDITAS Autentizace (včetně 
prozrazení údajů pro přístup do aplikace); 

2.5.10 písm. f) MP: přiložením mobilního Zařízení k platebnímu terminálu, případně navíc odemknutím obrazovky 
mobilního Zařízení, ověřením prostřednictvím biometrie či zadáním PIN: podrobnosti stanoví příslušné obchodní 
podmínky Banky pro MP.  

Na konec čl. 2.5.19 se k poslední větě připojuje text „nebo omezit určitý typ karetních transakcí pro určitý region; některá 
omezení pro region lze na základě pokynu Bance povolit, a to i dočasně.“ 

V čl. 2.5.22 se mění obsah závorky za slovním spojením „… omezit její platnost – zablokovat“ následovně: (jedná se 
zejména o porušení smluvních podmínek a podezření z podvodného jednání ze zneužití PK).  

V článcích 2.7.5 a 2.7.6 se za slovní spojení „karetní společnosti“ doplňuje slovo „Mastercard“. 
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V čl. 2.8.1 se mění poslední věta následovně: „Trvalou blokaci Richee karty je možno provést přímo prostřednictvím 
platformy Richee, případně prostřednictvím funkcionality Internetového bankovnictví Klienta, resp. CREDITAS Banking 
Mobile, pokud to Banka umožňuje, není možno ji provést pouhým zasláním zprávy prostřednictvím platformy Richee. 

2.11.8 Závazky ze Smlouvy PK budou automaticky ukončeny i v případě, že budou z jakéhokoliv důvodu ukončeny nebo 
postoupeny závazky ze Smlouvy, na základě které vedla Banka Richee účet, k němuž byla poskytnuta debetní karta, 
přičemž PK může být trvale zablokována nejpozději ke dni ukončení Účtu.  

V čl. 2.12.4 se na konec přidává věta: „V souvislosti s oznámením neautorizované transakce musí Držitel karty PK vždy 
neprodleně trvale zablokovat. V případě, kdy PK nebude dle tohoto ustanovení trvale zablokovaná ze strany Klienta, může 
tak učinit Banka s ohledem na ust. 2.5.22 těchto OP.“ 

Stávající čl. 3.1.3 se ruší a jeho nezměněné znění se přesunuje a nově označuje jako čl. 3.2.1. 

 
Změna Sdělení Banky CREDITAS a.s. k platebním službám a provádění platebního styku 
Sdělení Banky CREDITAS a.s. k platebním službám a provádění platebního styku účinné od 1. 9. 2019 se mění 
s účinností od 1. 1. 2021 následovně: 

V čl. 1.2.1 se zcela ruší vymezení pojmu „platforma Richee“. 

„SEPA prostorem“ se rozumí státy EU / EHP a státy, které dobrovolně přistoupily k SEPA pravidlům (Švýcarsko, 
Monako, San Marino), Monako, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Andora a Vatikán. 

V čl. 3.3.8 se za slova „v rámci SEPA prostoru“ doplňuje závorka „(i v rámci ČR)“ a dále se do výčtu za větu „Na Platebním 
příkaze musí být uvedeny tyto údaje:“ přidává nová odrážka „- jméno/název účtu Příjemce“.  

Na konec čl. 3.3.9 se přidává nová věta: „U zahraničního bezhotovostního platebního styku může být Příjemci připsána 
částka platební transakce ponížená o poplatky zprostředkujících bank.“ 

V čl. 3.3.13 písm. b) se mění definice „Převod mezi vlastními účty“, a to za slovním spojením „ve formě úhrady mezi Účty“ 
se slovní spojení „stejné fyzické nebo právnické osoby“ nahrazuje slovním spojením „stejného Klienta“. 

V čl. 3.3.13 písm. d) se mění v definice „Transakce nízké hodnoty“ příkladný výčet Platebních prostředků v závorce 
následovně: (aplikace IB, aplikace MB, aplikace Internetového bankovnictví, nebo platební karta) 

V čl. 3.6.2 písm. a) se za slovy „a to v české měně a cizích měnách“ ruší text „uvedených v Bankou zveřejněném 
Kurzovním lístku“ a nahrazuje se textem „EUR a USD“. 

V čl. 3.6.2 písm. b) se za slovy „a to v české měně a cizích měnách“ ruší text „uvedených v Bankou zveřejněném 
Kurzovním lístku“ a nahrazuje se textem „EUR a USD“.a dále se v tomto článku mění body (i), (ii) a (iii) následovně: 

 Peněžní prostředky v hotovosti ve výši ≥ 50 000 200 000 Kč (nebo ekvivalent v cizí měně), do 11 hod. 1 
Obchodní den před Obchodním dnem, na který je plánován výběr hotovosti; 

 Peněžní prostředky v hotovosti ve výši ≥ 100 000 500 000 Kč (nebo ekvivalent v cizí měně), 2 Obchodní dny 
do 11 hod. 6 Obchodních dní před Obchodním dnem, na který je plánován výběr hotovosti; 

 Peněžní prostředky v cizí měně EUR nebo USD v hotovosti ve výši ≥ 500 000 50 000 Kč (nebo ekvivalent 
v cizí měně ekvivalent v EUR nebo USD), 3 Obchodní dny do 11 hod. 6 Obchodních dní před Obchodním 
dnem, na který je plánován výběr hotovosti; 

 

Změna Sazebníku poplatků Banky CREDITAS a.s. pro fyzické osoby nepodnikající 
Sazebník poplatků Banky CREDITAS a.s. pro fyzické osoby nepodnikající účinný od 1. 6. 2020 se mění s účinností od 1. 
1. 2021 následovně: 

V článcích 2, 5 a 6, oddíle „Bezhotovostní tuzemský platební styk“ se mění následující řádky: 
Odchozí úhrada (expresní) zadaná do 14:00 hod.: příplatek 50 Kč 
Podání jednorázového tuzemského platebního příkazu na Pobočce: příplatek 10 Kč 

V čl. 2, oddíle „Bezhotovostní zahraniční platební styk“ se mění následující řádky: 
Odchozí úhrada s poplatkem SHA / OUR: 150 Kč 
Příplatek za odchozí úhradu Odchozí úhrada s poplatkem OUR: 700 850 Kč 
Odchozí úhrada (expresní) zadaná do 11:30 hod.: příplatek 250 Kč 

V čl. 2, oddíle „Bezhotovostní zahraniční platební styk“ se přidává nově řádek:  
Podání jednorázového zahraničního platebního příkazu na Pobočce příplatek 10 Kč 

V čl. 2, oddíle „Bezhotovostní zahraniční platební styk“ se přidává nově vysvětlivka: 
* SEPA je úhrada v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU / EHP, Monako, 
Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Andorra a Vatikán, a rovněž v rámci ČR, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu 
IBAN, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování. 

V článcích 2, 5 a 6, oddíle „Hotovostní platební styk“ se ve všech řádcích, kde je uveden vklad nebo výběr hotovosti do 
375 000 Kč tato částka nahrazuje částkou do 500 000 Kč. 

V čl. 4, druhém oddíle se ruší celý řádek „Žádost o vydání duplikátu karty“ včetně uvedených jednotlivých poplatků ve výši 
250 Kč. 
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Změna Sazebníku poplatků Banky CREDITAS a.s. pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby 
Sazebník poplatků Banky CREDITAS a.s. pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby účinný od 1. 6. 2020 se mění 
s účinností od 1. 1. 2021 následovně: 

V čl. 2, oddíle „Bezhotovostní tuzemský platební styk“ se mění následující řádky: 
Odchozí úhrada (expresní) zadaná do 14:00 hod.: příplatek 50 Kč 
Podání jednorázového tuzemského platebního příkazu na Pobočce: příplatek 10 Kč 

V čl. 2, oddíle „Bezhotovostní zahraniční platební styk“ se mění následující řádky: 
Odchozí úhrada s poplatkem SHA / OUR: 150 Kč 
Příplatek za odchozí úhradu Odchozí úhrada s poplatkem OUR: 700 850 Kč 
Odchozí úhrada (expresní) zadaná do 11:30 hod.: příplatek 250 Kč 

V čl. 2, oddíle „Bezhotovostní zahraniční platební styk“ se přidává nově řádek:  
Podání jednorázového zahraničního platebního příkazu na Pobočce příplatek 10 Kč 

V čl. 2, oddíle „Bezhotovostní zahraniční platební styk“ se přidává nově vysvětlivka: 
* SEPA je úhrada v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU / EHP, Monako, 
Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Andorra a Vatikán, a rovněž v rámci ČR, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu 
IBAN, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování. 

V čl. 2, oddíle „Hotovostní platební styk“ se ve všech řádcích, kde je uveden vklad nebo výběr hotovosti do 375 000 Kč 
tato částka nahrazuje částkou do 500 000 Kč. 

V čl. 4, druhém oddíle se ruší celý řádek „Žádost o vydání duplikátu karty“ včetně uvedených jednotlivých poplatků ve výši 
250 Kč. 

 

Změna Sazebníku poplatků Banky CREDITAS a.s. pro Richee produkty Junior 
Sazebník poplatků Banky CREDITAS a.s. pro Richee produkty Junior účinný od 15. 12. 2019 se mění s účinností od 1. 
1. 2021 následovně: 

V článcích 2 a 5, oddíle „Bezhotovostní tuzemský platební styk“ se mění následující řádky: 
Odchozí úhrada (expresní) zadaná do 14:00 hod.: příplatek 50 Kč 
Podání jednorázového tuzemského platebního příkazu na Pobočce: příplatek 10 Kč 

V čl. 2, oddíle „Bezhotovostní zahraniční platební styk“ se mění následující řádky: 
Odchozí úhrada s poplatkem SHA / OUR: 150 Kč 
Příplatek za odchozí úhradu Odchozí úhrada s poplatkem OUR: 700 850 Kč 
Odchozí úhrada (expresní) zadaná do 11:30 hod.: příplatek 250 Kč 

V čl. 2, oddíle „Bezhotovostní zahraniční platební styk“ se přidává nově řádek:  
Podání jednorázového zahraničního platebního příkazu na Pobočce příplatek 10 Kč 

V čl. 2, oddíle „Bezhotovostní zahraniční platební styk“ se přidává nově vysvětlivka: 
* SEPA je úhrada v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU / EHP, Monako, 
Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Andorra a Vatikán, a rovněž v rámci ČR, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu 
IBAN, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování. 

V článcích 2 a 5, oddíle „Hotovostní platební styk“ se ve všech řádcích, kde je uveden vklad nebo výběr hotovosti do 
375 000 Kč tato částka nahrazuje částkou do 500 000 Kč. 

V čl. 4, druhém oddíle se ruší celý řádek „Žádost o vydání duplikátu karty“ včetně uvedených jednotlivých poplatků ve výši 
250 Kč. 

 

Změna Sazebníku poplatků Banky CREDITAS a.s. pro Richee produkty 
Sazebník poplatků Banky CREDITAS a.s. pro Richee produkty účinný od 15. 12. 2019 se mění s účinností od 1. 1. 2021 
následovně: 

V čl. 2, oddíle „Bezhotovostní tuzemský platební styk“ se mění následující řádky: 
Odchozí úhrada (expresní) zadaná do 14:00 hod.: příplatek 50 Kč 
Podání jednorázového tuzemského platebního příkazu na Pobočce: příplatek 10 Kč 

V čl. 2, oddíle „Bezhotovostní tuzemský platební styk“ se doplňuje nový řádek: 
Inkaso (včetně povolení inkasa a SIPO): zdarma 

V čl. 2, oddíle „Bezhotovostní zahraniční platební styk“ se doplňují nové řádky a vysvětlivky: 

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

Odchozí úhrada SEPA:*  zdarma 

Odchozí úhrada s poplatkem SHA: 150 Kč 
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Odchozí úhrada s poplatkem OUR: 850 Kč 

Odchozí úhrada s poplatkem BEN: zdarma 

Odchozí úhrada (expresní) zadaná do 11:30 hod.: příplatek 250 Kč 

Podání jednorázového zahraničního platebního příkazu na Pobočce: příplatek 10 Kč 

Nastavení/změna/zrušení jednorázového platebního příkazu před splatností: zdarma 

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

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

Swiftová zpráva: 500 Kč 

* SEPA je úhrada v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU / EHP, Monako, 
Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Andorra a Vatikán, a rovněž v rámci ČR, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu 
IBAN, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování. 
** Storno již odeslané úhrady nelze garantovat, vrácení úhrady musí být odsouhlaseno příjemcem úhrady. 

V čl. 2, oddíle „Hotovostní platební styk“ se ve všech řádcích, kde je uveden vklad nebo výběr hotovosti do 375 000 Kč 
tato částka nahrazuje částkou do 500 000 Kč. 

V čl. 2, oddíl „Ostatní Finanční služby“ se doplňují nové řádky: 
Výpis z účtu předaný na Pobočce: zdarma 
Zaslání výpisu z účtu poštou v rámci ČR: 25 Kč 
Odeslání potvrzení o transakci e-mailem: zdarma 
V čl. 2, oddíl „Ostatní Finanční služby“ se mění následující řádky: 
Výpis z účtu zaslaný e-mailem nebo do Internetového bankovnictví: zdarma 
Vystavení mimořádného výpisu z účtu (zaslaný poštou v rámci ČR nebo předaný na Pobočce): 75 Kč 

 

 

Pokud k uvedeným změnám máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás telefonicky na bezplatné infolince 800 888 009, e-

mailem na info@creditas.cz nebo navštivte kteroukoli z našich poboček. 

 

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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