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PRO SPOŘICÍ ÚČET +

OBCHODNÍ PODMÍNKY BANKY CREDITAS a.s. PRO SPOŘICÍ ÚČET +
ÚČINNÉ OD 1. 7. 20201. 7. 2021
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1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1
Úvod
1.1.1 Tyto Obchodní podmínky pro spořicí 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 zejména se
zřízením a vedením účtu (dále jen „Spořicí účet +“). Skutečnosti týkající se Spořicího účtu +, které nejsou v těchto OP
upravené, se řídí příslušnými ustanoveními VOP, Sdělení Banky 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, na základě které
byl pro Klienta zřízen a je Bankou veden Spořicí účet + (dále jen „Smlouva o SÚ“), 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

SPOŘICÍ ÚČET +

2.1
Zřízení a vedení účtu
2.1.1 Banka zřizuje a vede Spořicí účet + v souladu s platnými právními předpisy fyzickým osobám nepodnikajícím na základě
Smlouvy o SÚ na dobu neurčitou, a to pouze v tuzemské měně. Klient si může zřídit pouze jeden Spořicí účet +.
2.1.2 Smlouva o SÚ je uzavírána:
a)
prostřednictvím Pobočky;
b)
prostřednictvím Internetové bankovnictví, platformy Richee 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.
2.1.3 Klient není oprávněn využívat Spořicí účet + k podnikatelským účelům.
2.1.4 Podle Smlouvy o SÚ Majitel účtu přenechává Peněžní prostředky vložené či připsané na Spořicí účet + (dále jen „Vklad“)
k využití Bance, a to po dobu trvání Smlouvy o SÚ, přičemž Banka je povinna z Vkladů na Spořicím účtu + platit sjednaný
úrok. Dále je Banka povinna na Spořicím účtu + zajišťovat provádění Platebních transakcí dle pokynů Oprávněné osoby
pouze však do výše Disponibilního zůstatku. Spořicí účet + je podle právních předpisů zároveň i Platebním účtem.
2.1.5 Vklady na Spořicím 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 Připisovat Vklady na Spořicí účet + lze kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy o SÚ. Výše Vkladů je neomezená. Vložení Vkladů
na Spořicí účet + lze provést v hotovosti na Pobočce nebo bezhotovostně převodem z jiného účtu.
2.2
Úročení
2.2.1 Výše úrokové sazby, kterou jsou úročeny Vklady na Spořicím účtu +, je pohyblivá a bude vždy odpovídat výši úrokové sazby
stanovené v aktuálně účinném Oznámení o úrokových sazbách.
2.2.2 Úroky jsou připisovány na Spořicí účet + a jsou úročeny stejnou úrokovou sazbou jako Vklady na Spořicím účtu +. Úroky jsou
připisovány měsíčně v souladu s VOP. Úročení Spořicího účtu + se řídí pravidly uvedenými ve VOP.
2.3
Ukončení a vypořádání
2.3.1 Závazky ze Smlouvy o SÚ mohou být ukončeny některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě o SÚ nebo VOP.
2.3.2 Po ukončení závazků ze Smlouvy o SÚ Banka Spořicí účet + zruší a případný zůstatek Peněžních prostředků na něm
vypořádá v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP a ve Sdělení.
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ROZSAH FINANČNÍCH SLUŽEB A SAZEBNÍK POPLATKŮ

3.1.1 Rozsah základních Finančních služeb poskytovaných Bankou v rámci Spořicího účtu +, úplata za tyto Finanční služby
a ostatní Finanční služby poskytované v rámci Spořicího účtu +, úplata za ně, případně sankce související se Spořicím účtem
+ jsou uvedeny v příslušném Sazebníku Banky., přičemž pro účely Spořicího účtu + se použije stejný rozsah Finančních
služeb, úplata za ně, případně související sankce, které jsou v příslušném Sazebníku stanoveny pro produkt Spořicí účet,
pokud nejsou pro Spořicí účet + uvedeny zvlášť.

4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1
Zrušovací ustanovení
4.1.1 Tyto OP v den nabytí své účinnosti ruší a nahrazují:
Banka CREDITAS a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
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a)
Obchodní podmínky Banky CREDITAS a.s. pro Spořicí účet + účinné od 22. 7. 20191. 7. 2020.
4.2
Přechodná ustanovení
4.2.1 Omezení stanovené v bodě 2.1.1 těchto OP se nedotýká vícečetných založení Spořicích účtů + u jednoho Klienta před
nabytím účinnosti těchto OP, tj. přede dnem 1. 7. 2020. Klient, který má uzavřenou alespoň jednu platnou Smlouvu o SÚ, si
od účinnosti těchto OP již nemůže zřídit další Spořicí účet +.
4.3
Účinnost
4.3.1 Tyto OP nabývají účinnosti dne 1. 7. 20201. 7. 2021.
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