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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 24. června 2022 

 

NÁVRH ZMĚN SMLOUVY O SPOŘICÍM VKLADU 3M 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

dovolujeme si Vás s předstihem informovat, že s účinností od 1. září 2022 měníme Obchodní podmínky Banky 

CREDITAS a.s. pro Spořicí vklad 3M. Úplné znění uvedeného dokumentu s vyznačenými změnami najdete na našem 

webu www.creditas.cz v sekci Důležité dokumenty a jako přílohu tohoto dopisu. 

 

Změna spočívá v tom, že dochází ke zrušení úrokového bonusu, v případě, že klient vlastní dluhopisy 

v samostatné evidenci Banky. Nově tak pro získání atraktivní sazby nebude nutné plnit další podmínky. K datu 

účinnosti změny bude úroková sazba z rušeného úrokového bonusu přesunuta do základní úrokové sazby na 

Spořicím vkladu 3M. 

 

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.  

 

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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