PRODUKTOVÉ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO VEDENÍ PRODUKTU
SPOŘICÍ ÚČET PLUS
(dále jen „Produktové podmínky
pro Spořicí účet PLUS“)

UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s.

1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Banka“)
v souladu s právními předpisy zakládá a vede fyzickým osobám nepodnikajícím vkladový účet označovaný jako Spořicí účet Plus (dále
jen „Spořicí účet) na základě písemné smlouvy o Spořicím účtu PLUS.
2. Za osobu nezletilou nebo osobu s omezenou svéprávností Spořicí
účet zřizuje a disponuje s peněžními prostředky na Spořicím účtu
v souladu se zákonem její zákonný zástupce. V den dosažení zletilosti majitele Spořicího účtu nebo nabytí plné svéprávnosti pozbývá
zákonný zástupce veškerá oprávnění k účtu a Banka naloží s účtem
dle dispozice jeho majitele.
3. Banka nezřizuje Spořicí účet více osobám.
4. Při zřízení Spořicího účtu Banka vystaví a předá jeho majiteli zvláštní doplňkový legitimační doklad s názvem Spořicí účet PLUS (dále
jen „Spořicí knížka“), do kterého Banka vyznačuje vklady a výběry,
všechny ostatní dobropisy nebo zatížení, jakož i současný stav Spořicího účtu. Banka neoznamuje majiteli Spořicího účtu skutečnosti
vyznačované ve Spořicí knížce ani po skončení kalendářního měsíce,
ani po skončení kalendářního roku, během něhož k těmto skutečnostem došlo, měsíčním, resp. ročním výpisem ze Spořicího účtu. Spořicí
knížka slouží jako evidence o vkladech a o provedených zúčtováních
na Spořicím účtu. Majitel Spořicího účtu je povinen předložit Bance
Spořicí knížku k provedení příslušného záznamu při každé dispozici
se Spořicím účtem nebo s prostředky na tomto účtu, a to současně
s každou takovou dispozicí. Pokud je dispozice s vkladem na Spořicím
účtu prováděna bezhotovostně, je provedení příslušných záznamů
o stavu a zúčtováních na Spořicích účtech provedeno ve Spořicí knížce při jejím nejbližším následném předložení. Banka je oprávněna
odepřít majiteli Spořicího účtu uskutečnění výběru ze Spořicího účtu
v případě, že majitel současně s požadavkem na výběr nepředloží
Bance Spořicí knížku k provedení příslušného záznamu.
5. Majitel Spořicího účtu je povinen při provedení každého záznamu
do Spořicí knížky zkontrolovat návaznost a správnost provedeného zúčtování a správnost stavu peněžních prostředků na Spořicím
účtu a v případě zjištění závady v zúčtování postupovat v souladu
s Obecnými obchodními podmínkami UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Obecné obchodní podmínky“).
Neprokáže-li majitel Spořicího účtu nebo nezjistí-li Banka, že došlo
k závadě v zúčtování, jsou údaje o stavu a pohybech na Spořicím
účtu vedené v evidenci Banky rozhodující pro vztahy mezi Bankou
a majitelem Spořicího účtu související se Spořicím účtem; to platí
i v případě, že by z jakéhokoli důvodu údaje v evidenci Banky neodpovídaly údajům vyznačeným ve Spořicí knížce.
6. Při výběrech ze Spořicího účtu je oprávněná osoba povinna předložit
Spořicí knížku a případně uvést heslo, pokud bylo sjednáno.
7. Jiné osoby než osoby uvedené na podpisovém vzoru jsou oprávněny
nakládat s peněžními prostředky na Spořicím účtu jen na základě
písemné plné moci udělené jim majitelem Spořicího účtu.

12. Banka je oprávněna Produktové podmínky pro Spořicí účet PLUS
změnit nebo do nich doplnit nové ustanovení, a to zejména pokud
jde o ustanovení týkající se práv a povinností stran, sankčních úroků, rozsahu změn Produktových podmínek pro Spořicí účet PLUS
a pravidel pro realizaci těchto změn. Banka je oprávněna Produktové podmínky pro Spořicí účet PLUS změnit nebo do nich doplnit
nové ustanovení, vyvstane-li rozumná potřeba takové změny nebo
doplnění, například potřeba změnit či nově výslovně upravit určitá
práva a povinnosti stran v návaznosti na změnu právního předpisu,
dostupných technologií, situace na finančních trzích nebo obchodní
politiky Banky.
Znění změn a doplňků nebo úplné znění takto novelizovaných Produktových podmínek pro Spořicí účet PLUS Banka zašle majiteli Spořicího účtu nejpozději 2 měsíce před datem navrhované účinnosti
takové novelizace jakýmkoli způsobem dohodnutým pro komunikaci mezi Bankou a majitelem Spořicího účtu v rámci příslušného
smluvního vztahu. Pokud majitel Spořicího účtu s navrženou novelizací Produktových podmínek pro Spořicí účet PLUS nebude souhlasit, je oprávněn z tohoto důvodu příslušný smluvní vztah písemně
vypovědět s účinností k datu bezprostředně předcházejícímu datu
účinnosti navrhované novelizace, nebo, pokud takové právo majiteli
Spořicího účtu zakládá zákon, s okamžitou účinností. Pokud majitel
Spořicího účtu návrh Banky neodmítne, stává se nové znění Produktových podmínek pro Spořicí účet PLUS závazným pro uzavřený
smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to s účinností ode dne uvedeného v příslušné novelizaci
Produktových podmínek pro Spořicí účet PLUS jako den nabytí platnosti nového znění Produktových podmínek pro Spořicí účet PLUS.
13. Jde-li o změnu nebo doplnění rámcové smlouvy podle příslušného zákona, postupuje se podle odstavce 12 nejen v případě změny
či doplnění Produktových podmínek pro Spořicí účet PLUS, nýbrž
i v případě jakýchkoli jiných změn či doplnění smluvních podmínek
takové rámcové smlouvy, s výjimkou dohody o úrokových sazbách
a směnných kurzech, kde je Banka oprávněna kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu stran o úrokových
sazbách a směnných kurzech, pokud je změna založena na změně
referenčních sazeb nebo směnných kurzů.
14. V případě, že se práva a povinnosti stran upravené Produktovými
podmínkami pro Spořicí účet PLUS změní přímo v důsledku změny
právního předpisu, od něhož se nelze smluvně odchýlit, nepostupuje
se podle odstavce 12. O takové změně bude Banka majitele Spořicího účtu informovat.
15. Produktové podmínky pro Spořicí účet PLUS jsou platné od
9. října 2017.
16. Produktové podmínky pro Spořicí účet PLUS ruší a nahrazují Obchodní podmínky pro vedení Spořicích účtů PLUS UniCredit Bank Czech
Republic, a.s., platné od 1. ledna 2014.

8. Zrušeno
9. Zrušeno
10. Majitel Spořicího účtu je povinen bez prodlení oznámit Bance ztrátu,
zničení nebo odcizení Spořicí knížky. Ztracené, zničené nebo odcizené
Spořicí knížky nepodléhají ve smyslu příslušných právních předpisů
umořovacímu řízení a Banka vystaví v takovém případě majiteli Spořicího účtu Spořicí knížku novou. Banka však neodpovídá za škody
vzniklé majiteli Spořicího účtu v důsledku neoprávněného užití či zneužití Spořicí knížky. Tímto článkem není dotčena úprava vyloučení či
omezení odpovědnosti Banky dle Obecných obchodních podmínek.
11. Produktové podmínky pro Spořicí účet PLUS doplňují Produktové
obchodní podmínky pro účty a platební styk UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. V případě rozporu mezi těmito obchodními podmínkami, se přednostně použije úprava obsažená v Produktových podmínkách pro Spořicí účet PLUS.
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