PŘEHLED ZMĚN K 1. 7. 2018
PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
NOVÉ ZNĚNÍ
5.1

Klient je povinen provést aktivaci první vydané karty po jejím doručení, a to způsobem uvedeným na nosiči karty nejpozději do
60 dnů ode dne, kdy byl bance doručen návrh smlouvy podle čl. 3.1. Vlastní aktivaci banka provede nejpozději do následujícího
pracovního dne.

5.3

Končí-li období platnosti karty, vydává banka automaticky obnovenou kartu na novou dobu platnosti, ledaže by klient nejpozději jeden
měsíc před skončením platnosti karty smlouvu písemně vypověděl. K automatickému vydání obnovené karty nedochází, je-li provedena
trvalá blokace karty.
Způsob účtování zahraničních transakcí provedených kartou je realizován dle pravidel kartových asociací:

7.3

a) Částky transakcí provedených debetní kartou se účtují na vrub takového připojeného účtu, jehož měna je shodná s měnou
transakce. Pokud takový účet není ke kartě připojen nebo na daném účtu není dostatek disponibilních prostředků, transakce
se zúčtuje na vrub účtu, který je označen jako primární připojený účet. Pokud není dostatek disponibilních prostředků na
primárním účtu, bude transakce zúčtována na vrub dalšího připojeného účtu v řadě. Transakce prováděné v cizí měně jsou na
Kč převáděny podle kurzu deviza prodej a transakce prováděné v Kč jsou na příslušnou cizí měnu převáděny podle kurzu deviza
nákup. Je-li však některý připojený účet veden v měně příslušné kartové asociace, převádí se částka transakce do této měny dle
kurzu této asociace. V případě, že měna transakce není uvedena na kurzovním lístku banky, jsou transakce převáděny do měny
a dle kurzu příslušné kartové asociace. Je-li následně v závislosti na měně připojeného účtu zapotřebí další konverze, převádí
se částka na Kč podle kurzu deviza prodej a následně z Kč do příslušné měny podle kurzu deviza nákup. Transakce jsou vždy
převáděny do dle kurzů platných v den zaúčtování transakce.
b) Transakce provedené kreditní kartou VISA/MasterCard v cizí měně jsou převáděny vždy do měny Kč. V den uskutečnění
transakce provede příslušná kartová asociace přepočet částky transakce vlastním kurzem do měny Kč. U kreditních karet VISA
může být při přepočtu použit kurz zahrnující poplatek spojený s konverzí měn uplatňovaný kartovou asociací Visa.
Částky transakcí provedených kreditní kartou Visa/Mastercard se účtují na vrub kartového účtu, jehož měna je koruna česká.
Transakce provedené kreditní kartou Visa/Mastercard v cizí měně jsou převáděny vždy do měny kartového účtu. Pro zúčtování
transakce v jiné měně než v koruně české se použije směnný kurz určený příslušnou karetní asociací, který je vyhlášen k
okamžiku zpracování příslušné transakce. Pro transakce kreditními kartami Mastercard se vždy nejdříve použije převod do
měny Euro (v případě poplatku za použití karty Priority Pass se použije převod do měny americký dolar). U kreditních karet
může být při přepočtu použit kurz zahrnující převodní poplatek za konverzi měn podle platného Sazebníku. Pokud je na kartový
účet obchodníkem vrácena částka transakce, která byla provedená v jiné měně než koruně české, může se částka připsaná ve
prospěch kartového účtu lišit oproti původně zúčtované částce, a to z důvodu použití odlišného směnného kurzu při zúčtování
takové příchozí transakce.

7. 4

Při použití služby Dynamic Currency Conversion se neuplatní čl. 7.3, klient při autorizaci transakce stvrzuje, že byl seznámen a
souhlasí s použitým kurzem, případnými poplatky a konečnou částkou v domluvené měně.

17.2

Toto znění Produktových obchodních podmínek pro vydávání a používání platebních karet UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., nabývá platnosti k 13. lednu 2018 1. červenci 2018.
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