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1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1
Úvod
1.1.1 Tyto Obchodní podmínky pro Richee produkty Junior (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 pro děti (dále jen „Richee účet Junior“ či jen „RÚJ“) a se zřízením a vedením spořicího účtu pro děti
(dále jen „Spoření Richee Junior“ či jen „RSÚJ“) (RÚJ a RSÚJ dále společně také jen „Účty“). Skutečnosti týkající se Účtů,
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 Richee účet Junior (dále jen
„Rámcová smlouva“) nebo účet pro Spoření Richee Junior (dále jen „Smlouva o RSÚJ“, 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 nebo význam níže uvedený:
„Jiným oprávněným zástupcem“ se pro účely těchto OP rozumí osoba, která je k zastupování dítěte oprávněna na základě
rozhodnutí soudu;
„Rodičem“ se pro účely těchto OP rozumí Zákonný zástupce Klienta, který je uveden v rodném listě Klienta jako otec nebo
matka Klienta;
„Zákonným zástupcem“ se rozumí osoba ze zákona oprávněná k zastupování dítěte, kterému nebyla omezena rodičovská
odpovědnost ani mu nezaniklo právo pečovat o jmění dítěte.
1.2.2 Výkladová pravidla Smluvních dokumentů vydávaných Bankou, tj. zejména VOP, OP, Sdělení a Sazebníku, jsou stanovena
v odstavci 1.4 VOP.

2

RICHEE ÚČET JUNIOR

2.1
Zřízení a vedení účtu
2.1.1 Banka zřizuje a vede Richee účet Junior v souladu s platnými právními předpisy nezletilým fyzickým osobám nepodnikajícím,
které ještě nenabyly plné svéprávnosti, a to ve věku od 6 do 17 let včetně, na dobu neurčitou na základě Rámcové smlouvy
a pouze v měně CZK. Pro Klienta ve věku od 6 do 17 let včetně může být v Bance veden pouze jeden Dětský účet. Není
vyžadován žádný minimální vklad.
2.1.2 Rámcová smlouva k Richee účtu Junior je uzavírána
a)
prostřednictvím Pobočky;
b)
prostřednictvím platformy RicheeInternetového bankovnictví Rodiče pro Klienta – občana ČR / SR, který je současně
daňovým rezidentem ČR, ve věku od 6 do 17 let včetně, pokud to Banka umožňuje; v případě Klienta staršího 17 let a 8
měsíců může být omezena možnost uzavření Rámcové smlouvy tímto způsobem, a to s ohledem na splnění povinnosti plné
identifikace dle ustanovení 2.1.14 těchto OP.;
c)
prostřednictvím Internetového bankovnictví Rodiče pro Klienta – občana ČR / SR, který je současně daňovým rezidentem
ČR, ve věku od 6 do 17 let včetně, pokud to Banka umožňuje; v případě Klienta staršího 17 let a 8 měsíců může být omezena
možnost uzavření Rámcové smlouvy tímto způsobem, a to s ohledem na splnění povinnosti plné identifikace dle ustanovení
2.1.14 těchto OP.
2.1.3 Pokud je Rámcová smlouva k Richee účtu Junior uzavírána dle ustanovení 2.1.2 b) nebo 2.1.2 c) těchto OP, považuje se
takové uzavření smlouvy za Distanční způsob založení a uplatní se příslušná ustanovení odstavce 1.10 VOP pro uzavření
Smlouvy prostřednictvím Internetového bankovnictví, není-li v Rámcové smlouvě stanoveno jinak.
2.1.4 Klienti mladší 15 let musí být při uzavírání Rámcové smlouvy vždy zastoupeni svým Zákonným zástupcem, případně Jiným
oprávněným zástupcem v souladu s těmito OP. Klient po dovršení 15 let, který ještě nenabyl plné svéprávnosti, může být
zastoupen svým Zákonným zástupcem, případně Jiným oprávněným zástupcem, může však také Rámcovou smlouvu
k Richee účtu Junior uzavřít sám bez zastoupení, pokud tak činí osobně prostřednictvím Pobočky nebo pokud je s Bankou
dohodnuto jinak. Pokud je Klient zastoupen Zákonným zástupcem, který není Rodičem, případně Jiným oprávněným
zástupcem, je možné uzavřít Rámcovou smlouvu pouze prostřednictvím Pobočky, není-li s Bankou dohodnuto jinak, za
předpokladu předložení příslušných dokumentů o tomto zastoupení v originále, případně úředně ověřené kopii. Uzavřít
Rámcovou smlouvu Distančním způsobem dle ustanovení 2.1.2 b) nebo 2.1.2 c) těchto OP může Klient pouze v zastoupení
Rodičem.
2.1.5 Je-li Klient při uzavírání Rámcové smlouvy 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
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zastoupeného, jeho rodný list a případně příslušné rozhodnutí soudu či jiný dokument prokazující zastoupení, pokud se
nejedná o zastoupení Rodičem; v případě, kdy je zastoupeným Klient starší ve věku 15 let a více, musí být při uzavírání
Rámcové smlouvy postupem dle ustanovení 2.1.2 a) těchto OP provedena plná identifikace ve smyslu VOP také tohoto
Klienta. Plná identifikace vyžaduje předložení dokladu totožnosti. Banka může požadovat doložení jiných či dalších
dokumentů k provedení identifikace Klienta v souladu s VOP. Klient starší ve věku 15 let a více musí při uzavírání Rámcové
smlouvy bez zastoupení vždy doložit svůj doklad totožnosti.
Disponentem ve smyslu VOP může být v případě Richee účtu Junior pouze Zákonný zástupce Klienta, případně Jiný
oprávněný zástupce. V případě, kdy Zákonný zástupce, případně Jiný oprávněný zástupce, zakládá Richee účet Junior
Klientovi mladšímu 15 let, je tento zástupce vždy Disponentem k tomuto účtu. Dalšímu Zákonnému zástupci, případně Jinému
oprávněnému zástupci, mohou být k účtu nastavena dispoziční oprávnění dodatečně, pokud to Banka umožňuje, a to po
provedení jeho plné identifikace ve smyslu VOP a kontrole vůči rodnému listu Majitele účtu, případně po předložení
dokumentu prokazujícího zastoupení (v originále či úředně ověřené kopii). Dispoziční oprávnění k Richee účtu Junior může
zřídit, změnit a zrušit pouze Zákonný zástupce Klienta, případně Jiný oprávněný zástupce Klienta, a to prostřednictvím
Pobočky, není-li s Bankou dohodnuto jinak. V případě uzavření Rámcové smlouvy způsobem dle ustanovení 2.1.2 b) nebo
2.1.2 c) těchto OP se dispoziční oprávnění Rodiči nastavuje automaticky. Jestliže zakládal Richee účet Junior sám Klient ve
věku 15 let a více, může být Zákonnému zástupci, případně Jinému oprávněnému zástupci k takovému účtu zřízeno
dispoziční oprávnění, pokud to Banka umožňuje, jen s vědomím Majitele účtu; ze strany Banky může být za tímto účelem
vyžadován písemný souhlas Majitele účtu.
K Richee účtu Junior může být vydána Richee karta Junior v souladu s Obchodními podmínkami Banky pro platební karty,
a to pouze Majiteli účtu.
Richee účet Junior je v souladu s příslušnými právními předpisy Platebním účtem a Banka na něm zajišťuje, nebude-li
dohodnuto jinak, poskytování Finančních služeb v rozsahu dle kapitoly 4 těchto OP, zejména Platebních služeb a provádění
platebního styku, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve Sdělení.
Peněžní prostředky na Richee účtu Junior 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.
Nakládání s Peněžními prostředky na Richee účtu Junior je omezeno měsíčním limitem, souhrnným pro všechny odchozí
transakce z tohoto Účtu, včetně hotovostních transakcí prováděných na Pobočce. Limit může být nastaven do maximální
výše měsíčního defaultního limitu vyhlášeného pro danou věkovou kategorii; defaultní výše limitů jsou uvedeny v kapitole 4
těchto OP. Zvýšení nad defaultní limit, stejně jako jednorázová nadlimitní transakce, podléhá schválení Banky a není na něj
právní nárok; Banka si pro posouzení žádosti může vyžádat podklady dle ustanovení 3.3.2 těchto OP. Žádost musí být podána
Zákonným zástupcem Majitele účtu, případně Jiným oprávněným zástupcem, případně Majitelem účtu ve věku 15 let a více,
pokud tak bude s Bankou dohodnuto a po posouzení akceptováno, a to osobně na Pobočce, není-li Bankou umožněno jinak.
Předpokladem pro schválení žádosti o navýšení limitů je mj. plná identifikace Majitele účtu ve smyslu VOP, s předložením
dokladu totožnosti. Limity vyhlášené pro danou věkovou kategorii Klienta jsou pro Majitele účtu a Disponenty sdílené. Peněžní
prostředky na RÚJ náleží Majiteli účtu.
Na Richee účet Junior mohou být navázány další Finanční služby, jejichž poskytování Banka v souladu s příslušnými
Obchodními podmínkami podmiňuje zřízením a vedením Richee účtu Junior. K Richee účtu Junior může být mezi Bankou
a Klientem sjednán cenový program nabízený Bankou, a to v souladu s příslušnými obchodními podmínkami takovéhoto
cenového programu.
Richee účet Junior je možno spravovat prostřednictvím Internetového bankovnictví nebo platformy Richee Klienta nebo
platformy Richee nebo Internetového bankovnictví Zákonného zástupce nebo Jiného oprávněného zástupce Klienta, pokud
to Banka těmito kanály umožňuje, a prostřednictvím Pobočky.
Zákonný zástupce, případně Jiný oprávněný zástupce Klienta, je oprávněn provádět na Richee účtu Junior veškeré změny,
které Banka umožňuje, včetně změny a ukončení Rámcové smlouvy, a transakce v rámci sdíleného měsíčního limitu. Majitel
účtu ve věku od 15 do 17 let včetně je oprávněn provádět na Richee účtu Junior veškeré změny, které Banka umožňuje,
vyjma nastavení a zrušení oprávnění Disponenta; je oprávněn provádět transakce v rámci sdíleného měsíčního limitu
a ukončit Rámcovou smlouvu. Majitel účtu mladší 15 let není oprávněn provádět změny Richee účtu Junior, není oprávněn
na Pobočce provádět hotovostní operace, je oprávněn provádět transakce v rámci sdíleného měsíčního limitu vyhlášeného
pro tuto věkovou kategorii Klienta. Pokud Majitel účtu starší ve věku 15 let a více zakládal RÚJ sám bez zastoupení, může
být pro jednání Zákonného zástupce či Jiného oprávněného zástupce požadováno vyjádření souhlasu Majitele účtu.
Klient je povinen se v souladu s VOP plně identifikovat. Za tím účelem je povinen předložit Bance svůj doklad totožnosti
a umožnit Bance provést řádnou identifikaci za jeho fyzické přítomnosti, a to způsobem v souladu s VOP. Nesplní-li Klient
tuto povinnost nejpozději 2 měsíce před dovršením 18. roku věku, může Banka odmítnout poskytnutí Finančních služeb a
od Rámcovéou smlouvuy bez výpovědní doby, tj. s okamžitou účinností odstoupit, vypovědět; Klient a Banka se dohodli, že
v případě nesplnění identifikační povinnosti Klienta dle tohoto ustanovení budou závazky z Rámcové smlouvy ukončeny
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2.3.4

a Richee účet Junior zrušen poslední Obchodní den před dovršením 18 let věku Klienta, nebude-li Rámcová smlouva
ukončena dříve jiným způsobem. Klient musí Bance sdělit, jak naložit s případným zůstatkem na ukončeném Účtu, a to
v souladu s ustanovením 2.3.2 těchto OP.
Úročení
Richee účet Junior je úročen pohyblivou úrokovou sazbou v souladu s aktuálně účinným Oznámením o úrokových sazbách.
Úroky jsou připisovány na Richee účet Junior v souladu s VOP. Úročení Richee účtu Junior se řídí pravidly uvedenými
ve VOP.
Ukončení a vypořádání
Závazky z Rámcové smlouvy mohou být ukončeny způsoby v souladu s podmínkami stanovenými ve VOP, případně
stanovenými těmito OP.
Po ukončení závazků z Rámcové smlouvy Banka Richee účet Junior zruší a případný zůstatek Peněžních prostředků na něm
vypořádá v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP a ve Sdělení. V případě zůstatku převyšujícího aktuálně nastavený
měsíční limit, může být ze strany Banky požadováno doložení potřebných podkladů pro vypořádání (např. souhlas soudu
s disponováním s Peněžními prostředky mimo běžnou správu, dokument dokládající účel převodu apod.). Nadlimitní převod
na účet osoby odlišné od Majitele účtu nemusí Banka bez náležitého zdůvodnění převodu a doložení odpovídajících podkladů
umožnit. Předpokladem nadlimitní výplaty z ukončeného Richee účtu Junior a převodu dle předchozí věty je také plná
identifikace Majitele účtu mladšího 18 let v souladu s VOP. Pokud je nadlimitní zůstatek převáděn na jiný účet stejného
Majitele účtu, bude takový převod proveden po prokázání vlastnictví účtu příjemce originálním dokumentem či úředně
ověřenou kopií. Předpokladem jakékoli výplaty z ukončeného Účtu po dovršení 18 let Majitele účtu je jeho plná identifikace
ve smyslu VOP. Richee účet Junior Banka nezruší dříve, než budou řádně ukončeny Finanční služby, které jsou na něj
navázané.
Dovršením věku 18 let Majitele účtu dochází k automatickému převedení Richee účtu Junior na jiný typ běžnéhoý účetu, který
se řídí obchodními podmínkami Banky pro aktuálně nabízený běžný účet pro zletilé Klienty, a to včetně pravidel pro určení
výše limitů Účtu; uvedené neplatí, pokud Klient nebude identifikován v souladu s ustanovením 2.1.14 těchto OP. Převodem
na běžný účet dojde automaticky k ukončení Dispozičních oprávnění Zákonného zástupce, případně Jiného oprávněného
zástupce Klienta, a ke zrušení nastavených limitů Účtu. V tomto případě se uplatní postup uvedený v odstavci 1.9 VOP
upravující změnu smluvního závazku na základě podnětu Banky.
Richee karta Junior se řídí Obchodními podmínkami Banky pro platební karty.

3

SPOŘENÍ RICHEE JUNIOR

2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2

2.3.3

3.1
Zřízení a vedení účtu
3.1.1 Banka zřizuje a vede Spoření Richee Junior v souladu s platnými právními předpisy nezletilým fyzickým osobám nepodnikajícím, které ještě nenabyly plné svéprávnosti, a to ve věku od narození do 17 let včetně, jakožto Majitelům účtu,
na základě Smlouvy o RSÚJ na dobu neurčitou, a to pouze v měně CZK. Pro Klienta od narození do 17 let včetně může být
v Bance vedeno pouze jedno Spoření Richee Junior.
3.1.2 Smlouva o RSÚJ je uzavírána:
a)
prostřednictvím Pobočky;
b)
prostřednictvím platformy RicheeInternetového bankovnictví Rodiče, pokud to Banka umožňuje, pro Klienta – občana ČR /
SR, který je současně daňovým rezidentem ČR, ve věku do 17 let včetně, přičemž pro tento způsob založení může být
Bankou stanoven minimální věk Klienta; v případě Klienta staršího 17 let a 8 měsíců může být omezena možnost uzavření
RSÚJ tímto způsobem, a to s ohledem na splnění povinnosti plné identifikace dle ustanovení 3.1.15 těchto OP;
c)
prostřednictvím Internetového bankovnictví Rodiče, pokud to Banka umožňuje, pro Klienta – občana ČR / SR, který je
současně daňovým rezidentem ČR, ve věku do 17 let včetně, přičemž pro tento způsob založení může být Bankou stanoven
minimální věk Klienta; v případě Klienta staršího 17 let a 8 měsíců může být omezena možnost uzavření RSÚJ tímto
způsobem, a to s ohledem na splnění povinnosti plné identifikace dle ustanovení 3.1.15 těchto OP;
d)c) Klientem starším ve věku 15 let a více v jeho dříve založeném Internetovém bankovnictví, pokud to Banka umožňuje.
3.1.3 Pokud je Smlouva o RSÚJ uzavírána dle ustanovení 3.1.2 b) nebo, c) nebo d) těchto OP, považuje se takové uzavření
smlouvy za Distanční způsob založení a uplatní se příslušná ustanovení odstavce 1.10 VOP pro uzavření Smlouvy
prostřednictvím Internetového bankovnictví, není-li ve Smlouvě o RSÚJ stanoveno jinak.
3.1.4 Klienti mladší 15 let musí být při uzavírání Smlouvy RSÚJ vždy zastoupeni svým Zákonným zástupcem, případně Jiným
oprávněným zástupcem v souladu s těmito OP. Klient po dovršení 15 let, který ještě nenabyl plné svéprávnosti, může být
zastoupen svým Zákonným zástupcem, případně Jiným oprávněným zástupcem, může však Smlouvu RSÚJ uzavřít sám bez
zastoupení, pokud tak činí osobně prostřednictvím Pobočky nebo pokud je s Bankou dohodnuto jinak. Pokud je Klient
zastoupen Zákonným zástupcem, který není Rodičem, případně Jiným oprávněným zástupcem, je možné uzavřít Smlouvu
RSÚJ pouze prostřednictvím Pobočky, není-li s Bankou dohodnuto jinak, za předpokladu předložení příslušných dokumentů
o tomto zastoupení v originále, případně úředně ověřené kopii. Uzavřít Smlouvu RSÚJ Distančním způsobem dle ustanovení
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3.1.2 b) nebo 3.1.2 c) těchto OP může Klient pouze v zastoupení Rodiče.
3.1.5 Je-li Klient při uzavírání Smlouvy RSÚJ 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
zastoupeného, jeho rodný list případně příslušné rozhodnutí soudu či jiný dokument prokazující zastoupení, pokud se nejedná
o zastoupení Rodičem; v případě, kdy je zastoupeným Klient starší ve věku 15 let a více, musí být při uzavírání Smlouvy
RSÚJ postupem dle ustanovení 3.1.2 a) těchto OP provedena plná identifikace ve smyslu VOP také tohoto Klienta. Plná
identifikace vyžaduje předložení dokladu totožnosti. Banka může požadovat doložení jiných či dalších dokumentů k provedení
identifikace Klienta v souladu s VOP. Klient starší ve věku 15 let a více musí při uzavírání Smlouvy RSÚJ bez zastoupení
vždy doložit svůj doklad totožnosti.
3.1.6 Klient není oprávněn využívat Spoření Richee Junior k podnikatelským účelům.
3.1.7 V případě, kdy bylo Spoření Richee Junior zřízeno Klientovi mladšímu 15 let Zákonným zástupcem Klienta, případně Jiným
oprávněným zástupcem, je tento zástupce vždy Disponentem Spoření Richee Junior. Dalšímu Zákonnému zástupci, případně
Jinému oprávněnému zástupci, mohou být k účtu nastavena dispoziční oprávnění dodatečně, pokud to Banka umožňuje, a
to po provedení jeho plné identifikace ve smyslu VOP a kontrole vůči rodnému listu Majitele účtu, případně po předložení
dokumentu prokazujícího zastoupení (v originále či úředně ověřené kopii). Ke Spoření Richee Junior lze nastavit oprávnění
Disponenta i pro jiné osoby, avšak pouze v rozsahu poskytování informace o účtu, bez možnosti provádět změny tohoto účtu,
platební transakce prostřednictvím tohoto účtu a zřizovat související produkty. Dispoziční oprávnění ke Spoření Richee Junior
může zřídit, změnit a zrušit pouze Zákonný zástupce Klienta, případně Jiný oprávněný zástupce Klienta, a to prostřednictvím
Pobočky, není-li s Bankou dohodnuto jinak. V případě uzavření Smlouvy RSÚJ způsobem dle ustanovení 3.1.2 b) nebo 3.1.2
c) těchto OP se dispoziční oprávnění Rodiči nastavuje automaticky. Jestliže zakládal Spoření Richee Junior sám Klient ve
věku 15 let a více, může být Zákonnému zástupci, případně Jinému oprávněnému zástupci k takovému účtu zřízeno
dispoziční oprávnění, pokud to Banka umožňuje, jen s vědomím Majitele účtu; ze strany Banky může být za tímto účelem
vyžadován písemný souhlas Majitele účtu.
3.1.8 Ke Spoření Richee Junior nemůže být vydána platební karta, nelze nastavit trvalé příkazy, SIPO platby ani inkaso.
3.1.9 Podle Smlouvy o RSÚJ Majitel účtu přenechává Peněžní prostředky vložené či připsané na Spoření Richee Junior (dále jen
„Vklad“) k využití Bance, a to po dobu trvání Smlouvy o RSÚJ, přičemž Banka je povinna z Vkladů na Spoření Richee Junior
platit sjednaný úrok.
Dále je Banka povinna na Spoření Richee Junior zajišťovat provádění Platebních transakcí dle pokynů Klienta, zákonného
zástupce případně jiného oprávněného zástupce, pouze však do výše Disponibilního zůstatku. Spoření Richee Junior je podle
právních předpisů zároveň i Platebním účtem.
3.1.10 Vklady Spoření Richee Junior 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.
3.1.11 Připisovat Vklady na Spoření Richee Junior lze kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy o RSÚJ. Výše Vkladů je neomezená.
Vložení Vkladů na Spoření Richee Junior lze provést v hotovosti na Pobočce nebo bezhotovostně převodem z jiného účtu
jakoukoli osobou.
3.1.12 Nakládání s Peněžními prostředky na Spoření Richee Junior je omezeno měsíčním limitem, souhrnným pro všechny odchozí
transakce z Účtu, včetně hotovostních transakcí prováděných na Pobočce. Limit může být nastaven do maximální výše
měsíčního defaultního limitu vyhlášeného pro danou věkovou kategorii; defaultní výše limitů jsou uvedeny v kapitole 4 těchto
OP. Zvýšení nad defaultní limit, stejně jako jednorázová nadlimitní transakce, podléhá schválení Banky a není na něj právní
nárok; Banka si pro posouzení žádosti může vyžádat podklady dle ustanovení 3.3.2 těchto OP. Žádost musí být podána
Zákonným zástupcem Majitele účtu, případně Jiným oprávněným zástupcem, případně Majitelem účtu ve věku 15 let a více,
pokud tak bude s Bankou dohodnuto a po posouzení akceptováno, a to osobně na Pobočce, není-li Bankou umožněno jinak.
Předpokladem pro schválení žádosti o navýšení limitů je mj. plná identifikace Majitele účtu ve smyslu VOP, s předložením
dokladu totožnosti. Limity vyhlášené pro danou věkovou kategorii Klienta jsou pro Majitele účtu a všechny Disponenty sdílené.
Peněžní prostředky na SRJ náleží Majiteli účtu.
3.1.13 Spoření Richee Junior je možno spravovat prostřednictvím Internetového bankovnictví nebo platformy Richee Klienta nebo
platformy Richee nebo Internetového bankovnictví Zákonného zástupce nebo Jiného oprávněného zástupce Klienta, pokud
to Banka prostřednictvím těchto kanálů umožňuje, a prostřednictvím Pobočky.
3.1.14 Zákonný zástupce, případně Jiný oprávněný zástupce Klienta, je oprávněn provádět na Spoření Richee Junior veškeré
změny, které Banka umožňuje, včetně změny a ukončení Smlouvy o RSÚJ, a transakce v rámci sdíleného měsíčního limitu.
Majitel účtu ve věku od 15 do 17 let včetně je oprávněn provádět na Spoření Richee Junior veškeré změny, které Banka
umožňuje, vyjma nastavení a zrušení oprávnění Disponenta; je oprávněn provádět transakce v rámci sdíleného měsíčního
limitu a ukončit Smlouvu o RSÚJ. Majitel účtu mladší 15 let není oprávněn provádět změny Spoření Richee Junior, není
oprávněn na Pobočce provádět hotovostní operace; je oprávněn provádět transakce v rámci sdíleného měsíčního limitu
vyhlášeného pro tuto věkovou kategorii. Pokud Majitel účtu starší ve věku 15 let a více zakládal RSÚJ sám bez zastoupení,
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může být pro jednání Zákonného zástupce či Jiného oprávněného zástupce požadováno vyjádření souhlasu Majitele účtu.
3.1.15 Klient je povinen se v souladu s VOP plně identifikovat. Za tím účelem je povinen předložit Bance svůj doklad totožnosti
a umožnit Bance provést řádnou identifikaci za jeho fyzické přítomnosti, a to způsobem v souladu s VOP. Nesplní-li Klient
tuto povinnost nejpozději 2 měsíce před dovršením 18. roku věku, může Banka odmítnout poskytnutí Finančních služeb a
od Smlouvuy o RSÚJ bez výpovědní doby, tj. s okamžitou účinností odstoupit, vypovědět.; Klient a Banka se dohodli, že
v případě nesplnění identifikační povinnosti Klienta dle tohoto ustanovení budou závazky ze Smlouvy o RSÚJ ukončeny a
Spoření Richee Junior zrušeno poslední Obchodní den před dovršením 18 let věku Klienta, nebude-li Smlouva o RSÚJ
ukončena dříve jiným způsobem. Klient musí Bance sdělit, jak naložit s případným zůstatkem na ukončeném Účtu, a to
v souladu s ustanovením 3.3.2 těchto OP.
3.2
Úročení
3.2.1 Výše úrokové sazby, kterou jsou úročeny Vklady Spoření Richee Junior, je pohyblivá a bude vždy odpovídat výši úrokové
sazby stanovené v aktuálně účinném Oznámení o úrokových sazbách. V rámci Spoření Richee Junior se neuplatní Úrokový
bonus.
3.2.2 Úroky jsou připisovány na Spoření Richee Junior a jsou úročeny stejnou úrokovou sazbou jako Vklady na Spoření Richee
Junior. Úroky odpovídající úrokové sazbě jsou připisovány měsíčně v souladu s VOP. Úročení Dětského spořicího účtu se
řídí pravidly uvedenými ve VOP.
3.3
Ukončení a vypořádání
3.3.1 Závazky ze Smlouvy o RSÚJ mohou být ukončeny některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě o RSÚJ nebo VOP, případně
stanovenými těmito OP.
3.3.2 Po ukončení závazků ze Smlouvy o RSÚJ Banka Spoření Richee Junior zruší a případný zůstatek Peněžních prostředků
na něm vypořádá v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP a ve Sdělení. V případě zůstatku převyšujícího aktuálně
nastavený měsíční limit, může být ze strany Banky požadováno doložení potřebných podkladů pro vypořádání (např. souhlas
soudu s disponováním s Peněžními prostředky mimo běžnou správu, dokument dokládající účel převodu apod.). Nadlimitní
převod na účet osoby odlišné od Majitele účtu nemusí Banka bez náležitého zdůvodnění převodu a doložení odpovídajících
podkladů umožnit. Předpokladem nadlimitní výplaty z ukončeného Spoření Richee Junior a převodu dle předchozí věty je
také plná identifikace Majitele účtu mladšího 18 let v souladu s VOP. Pokud je nadlimitní zůstatek převáděn na jiný účet
stejného Majitele účtu, bude takový převod proveden po prokázání vlastnictví účtu příjemce originálním dokumentem či
úředně ověřenou kopií. Předpokladem jakékoli výplaty z ukončeného Účtu po dovršení 18 let Majitele účtu je jeho plná
identifikace ve smyslu VOP.
3.3.3 Dovršením věku 18 let Majitele účtu dochází k automatickému převedení Spoření Richee Junior na jiný typ spořicího účetu,
který se řídí obchodními podmínkami Banky pro aktuálně nabízený spořicí účet pro zletilé Klienty, a to včetně pravidel pro
určení výše limitů Účtu; uvedené neplatí, pokud Klient nebude identifikován v souladu s ustanovením 3.1.15 těchto OP.
Převodem na spořicí účet dojde automaticky k ukončení všech Dispozičních oprávnění nastavených ve prospěch Zákonných
zástupců, Jiných oprávněných zástupců a případně i dalších osob, a ke zrušení nastavených limitů Účtu. V tomto případě se
uplatní postup uvedený v odstavci 1.9 VOP upravující změnu smluvního závazku na základě podnětu Banky.

4

ROZSAH FINANČNÍCH SLUŽEB A SAZEBNÍK POPLATKŮ ÚČTŮ

4.1
Rozsah služeb
4.1.1 Rozsah základních Finančních služeb poskytovaných Bankou v rámci Richee účtu Junior a Spoření Richee Junior vyplývá
z těchto OP a příslušného Sazebníku Banky pro produkty Richee Junior, úplata za tyto Finanční služby a ostatní Finanční
služby poskytované v rámci Richee účtu Junior a Spoření Richee Junior, úplata za ně, případně sankce související s Richee
účtem Junior a se Spořením Richee Junior jsou uvedeny v příslušném Sazebníku Banky pro produkty Richee Junior.
4.1.2 Dovršením věku 18 let Majitele účtu se pro Internetové bankovnictví uplatní příslušný aktuální sazebník Banky pro fyzické
osoby nepodnikající.
4.2
Měsíční limity k Účtům
4.2.1 Limity Richee účtu Junior a Spoření Richee Junior jsou nastaveny jako sdílené pro Majitele účtu a Zákonné zástupce,
případně Jiné oprávněné zástupce, kteří mají k některému z Účtů nastaveno Dispoziční oprávnění, tedy transakce provedeny
těmito zástupci prostřednictvím Richee účtu Junior nebo Spoření Richee Junior se pro účely výpočtu limitu Účtů sčítají.
4.2.2 Při dosažení věku odpovídajícímu vyšší věkové kategorii dojde ke změně maximální výše měsíčního defaultního limitu
odpovídajícího konkrétní věkové kategorii; dosavadní nastavené limity však zůstanou zachovány.
4.2.3 Limity Richee účtu Junior specifikované níže nezahrnují karetní transakce; limity PK vydávaných k Richee účtu Junior, tedy
Richee karet Junior, jsou upraveny Obchodními podmínkami Banky pro platební karty.
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4.3

Měsíční limity k Richee účtu Junior
Věková kategorie

4.4

Výše měsíčního defaultního limitu

6 – 10 let včetně

2.000 Kč

11 – 14 let včetně

5.000 Kč

15 – 17 let včetně

10.000 Kč

Měsíční limity ke Spoření Richee Junior
Věková kategorie

Výše měsíčního defaultního limitu

0 – 10 let včetně

2.000 Kč

11 – 14 let včetně

5.000 Kč

15 – 17 let včetně

10.000 Kč

5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1
5.1.1
5.2
5.2.1
5.3
5.3.1

Zrušovací ustanovení
Tyto OP v den nabytí své účinnosti ruší a nahrazují OP pro Richee produkty Junior účinné od 14. 9. 201911. 5. 2020.
Přechodná ustanovení
Neuplatňují se.
Účinnost
Tyto OP nabývají účinnosti dne 11. 5. 20201. 7. 2021.

Banka CREDITAS a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 23903, IČO: 63492555, DIČ: CZ63492555
Volejte zdarma: 800 888 009, e-mail: info@creditas.cz, www.creditas.cz

OPRicheeDP0104_200511210701| strana 7 / 7

