PRODUKTOVÉ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO VKLADNÍ KNÍŽKY
(dále jen „Produktové podmínky
pro vkladní knížky“)

UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s.

1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Banka“)
v souladu s právními předpisy vede fyzickým osobám nepodnikajícím vkladové účty označované jako vkladní knížky (dále jen „Vkladní knížky“), přičemž pro úpravu právních vztahů mezi majitelem
Vkladní knížky a Bankou platí dále tyto Produktové obchodní podmínky pro vkladní knížky.
1.2 Banka vede Vkladní knížky na jméno. Výplata z Vkladní knížky
může být vázána (vinkulována) na heslo, na přivolení třetí osoby
nebo na skutečnost, o níž je jisto, že nastane.
1.3 Vkladní knížky mohou být vedeny v měnách určených Bankou, na
Vkladní knížce mohou být vedeny vklady pouze v jediné měně.
1.4 Vklady finančních prostředků na Vkladní knížky na jméno lze provádět jak formou hotovostního vkladu, tak bezhotovostním převodem bez omezení.
1.5 Nakládat s finančními prostředky uloženými na Vkladní knížce lze
pouze výběrem v hotovosti.
1.6 Zůstatky na Vkladní knížce jsou úročeny, na Vkladní knížku lze
vložit jednorázový vklad. Za vedení Vkladní knížky náleží Bance
odměna, jejíž výše je stanovena Sazebníkem odměn za poskytování bankovních služeb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
a.s., část fyzické osoby nepodnikající (dále jen „Sazebník“).
1.7 Banka nezjišťuje vlastnické vztahy k prostředkům složeným na
Vkladní knížce a nenese odpovědnost za jakékoli narušení práv
třetích osob, které by bylo způsobeno v souvislosti s prostředky
vloženými na Vkladní knížku. Tímto článkem není dotčena úprava
vyloučení či omezení odpovědnosti Banky dle Obecných obchodních podmínek UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
1.8 Pokud je nakládání s vkladem vázáno na souhlas třetí osoby nebo
na vznik určité skutečnosti, musí být vždy určen též nejzazší termín, do kterého bude omezení platit.
1.9 Heslo, kterým je vklad na Vkladní knížce vinkulován, musí být zachyceno v písemné podobě.
1.10 Osoba, na jejíž souhlas může být výplata Vkladu vázána, musí být
starší 18 let a musí být plně svéprávná podle předpisů země, jejímž je občanem.
1.11 Skutečnost, na jejíž vznik je výplata vkladu vázána, musí být určitá
a její splnění musí být charakterizováno jednoznačným způsobem.
2.

PODMÍNKY VEDENÍ VKLADŮ NA VKLADNÍ KNÍŽCE

2.1 Vkládat peněžní prostředky na Vkladní knížku lze bez omezení s výjimkou uvedenou v odst. 3.9 Produktových podmínek pro
vkladní knížky.
2.2 Vklad nebo jeho část, není-li sjednáno jinak, lze z Vkladní knížky
vybrat bez omezení s výjimkou uvedenou v odst. 3.9 Produktových
podmínek pro vkladní knížky.
2.3 Zrušeno
2.4 Zůstatek na Vkladní knížce je úročen podle podmínek Banky stanovených pro jednotlivé typy Vkladních knížek v závislosti na charakteru a výši vkladu. Výše úročení peněžních prostředků na Vkladní
knížce je stanovena buď jako pevná úroková sazba, nebo jako součet minimální úrokové sazby a sazby, kterou Banka jednostranně
určí dle svého uvážení. Banka oznámí Klientovi změnu výše úrokové sazby bez zbytečného odkladu poté, kdy k ní dojde.
2.5 Vklad je úročen ode dne jeho vložení na Vkladní knížku do dne
předcházejícího dni výběru vkladu nebo jeho části.

2.6 Úroky se připisují ke konci kalendářního roku. Je-li Vkladní knížka
rušena, připisují se úroky ke dni zrušení.
2.7 Úroky z jednorázových vkladů se připisují v den uplynutí dohodnutého termínu pro uložení vkladu.
2.8 Úroky se po připsání na Vkladní knížku stávají součástí vkladu
a jsou dále úročeny společně s ním.
3.

DISPOZICE S PROSTŘEDKY NA VKLADNÍ KNÍŽCE

3.1 Banka přijímá na Vkladní knížku vklady a provádí z ní výplaty na
základě předložení Vkladní knížky. Bez předložení Vkladní knížky
není Banka povinna jakoukoli dispozici provést.
3.2 S prostředky na Vkladní knížce je oprávněna nakládat pouze osoba, na jejíž jméno je Vkladní knížka vystavena, popř. osoba k tomu
výslovně zmocněná způsobem v souladu s obecnými obchodními
podmínkami Banky.
3.3 Pokud je nakládání s vkladem na Vkladní knížce vázáno na uvedení hesla, je s vkladem oprávněn nakládat jen ten, kdo po splnění
ostatních podmínek formulovaných výše uvede správné heslo v písemné formě.
3.4 Pokud je nakládání s vkladem vázáno na přivolení třetí osoby, je
třeba, kromě splnění ostatních podmínek formulovaných výše, též
doložit hodnověrným způsobem souhlas této třetí osoby.
3.5 Pokud je nakládání s vkladem vázáno na skutečnost, o níž je jisto,
že nastane, je třeba, kromě splnění ostatních podmínek formulovaných výše, též doložit hodnověrným způsobem vznik takovéto
skutečnosti.
3.6 Pokud marně uplyne lhůta sjednaná ve smyslu odst. 3.5 těchto Produktových podmínek pro vkladní knížky, lze s vkladem na
Vkladní knížce nakládat způsobem obvyklým.
3.7 Zrušeno
3.8 Zrušeno
3.9 Každá osoba provádějící dispozici s prostředky na Vkladní knížce
je povinna prokázat věrohodným způsobem svoji totožnost dle
příslušného zákona, jinak má Banka právo žádanou dispozici odmítnout.
3.10 Banka je oprávněna odmítnout dispozici s prostředky na Vkladní
knížce, pokud má důvodné podezření z trestného činu týkajícího
se vkladu.
3.11 Banka při provedení vkladu či výběru vyznačí do Vkladní knížky odpovídající skutečnosti. Při nejbližší nové dispozici provede Banka,
při předložení Vkladní knížky Klientem, též záznamy o veškerých
dosavadních pohybech zůstatků na Vkladní knížce v souvislosti
s připisováním úroků, úhradou poplatků, připsáním bezhotovostně
zaslané platby apod.
3.12 Klient ani jakákoli třetí osoba nejsou oprávněni do Vkladní knížky
provádět jakékoli zápisy, opravy a změny provedených zápisů atd.
Zápis jinou osobou než Bankou je vždy považován za neoprávněný
zásah a činí Vkladní knížku poškozenou s důsledky formulovanými
v bodu 5. Produktových podmínek pro vkladní knížky.
3.13 Pokud nastane nesoulad mezi zápisem ve Vkladní knížce provedeným Bankou a interními záznamy Banky, je rozhodný zápis ve
Vkladní knížce, pokud se neprokáže opak.
3.14 Nepřikáže-li tak soud nebo jiný oprávněný orgán, neumožní Banka
s prostředky na Vkladní knížce nakládat osobám, které k nakládání
nejsou oprávněny.
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4.	ODCIZENÍ, ZTRÁTA, POŠKOZENÍ NEBO ZNIČENÍ VKLADNÍ
KNÍŽKY, NESCHOPNOST SPLNIT PODMÍNKY VINKULACE
4.1 Odcizení, ztrátu, poškození nebo zničení Vkladní knížky je Klient
povinen bezodkladně oznámit Bance.
4.2 Za poškození se považuje jakýkoli zápis, oprava nebo změna zápisu
provedená Klientem nebo jakoukoli třetí osobou.
4.3 Při ztrátě, poškození nebo zničení Vkladní knížky vydá Banka Klientovi, na jehož jméno byla vystavena nahrazovaná knížka, novou
Vkladní knížku.
4.4 Za vydání nové Vkladní knížky náleží Bance odměna podle Sazebníku.
5.

s účinností ode dne uvedeného v příslušné novelizaci Produktových podmínek pro vkladní knížky jako den nabytí platnosti nového znění Produktových podmínek pro vkladní knížky.
6.2 V případě, že se práva a povinnosti stran upravené Produktovými
podmínkami pro vkladní knížky změní přímo v důsledku změny
právního předpisu, od něhož se nelze smluvně odchýlit, nepostupuje se podle odstavce 6.1. O takové změně bude Banka Klienta
informovat.
6.3 Produktové podmínky pro vkladní knížky jsou platné od 9. října 2017.
6.4 Produktové podmínky pro vkladní knížky ruší a nahrazují Obchodní
podmínky pro vkladní knížky UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,
platné od 1. ledna 2014.

ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

5.1 Vkladní knížka je zrušena vyčerpáním kreditního zůstatku, není-li
individuálně dohodnuto jinak, nebo uplynutím doby, na kterou byla
zřízena.
5.2 Vkladní knížku na jméno může Banka vypovědět v jednoměsíční
výpovědní lhůtě.
5.3 Jestliže nebylo s vkladem disponováno po dobu 20 let ani nebyla Vkladní knížka Bance po tuto dobu předložena, ruší se Vkladní
knížka uplynutím této lhůty.
5.4 Zrušením Vkladní knížky se ruší vkladový vztah mezi Bankou
a Klientem. Pokud po zrušení Vkladní knížky nebude zůstatek
oprávněnou osobou vybrán, převede jej Banka na jí vedený vnitřní neúročený bankovní účet, kde zůstane deponován. Právo na
výplatu vkladu ze zrušené Vkladní knížky se promlčuje ve lhůtách
stanovených zákonem.
5.5 Vkladní knížka je majetkem Banky; Klient je povinen zrušenou
Vkladní knížku nebo Vkladní knížku, za niž byl vydán duplikát,
Bance vydat.
5.6 Pojištění vkladů, způsob a rozsah výplaty náhrad a další podmínky jsou stanoveny zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném
znění.
6.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Banka je oprávněna Produktové podmínky pro vkladní knížky změnit nebo do nich doplnit nové ustanovení, a to zejména pokud jde
o ustanovení týkající se práv a povinností stran, podmínek vedení
vkladů, dispozic s prostředky na Vkladní knížce, zániku smluvního
vztahu, rozsahu změn Produktových podmínek pro vkladní knížky
a pravidel pro realizaci těchto změn. Banka je oprávněna Produktové podmínky pro vkladní knížky 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 vkladní
knížky Banka zašle Klientovi nejpozději dva měsíce před datem
navrhované účinnosti takové novelizace jakýmkoli způsobem dohodnutým pro komunikaci mezi Bankou a Klientem v rámci příslušného smluvního vztahu. Pokud Klient s navrženou novelizací
Produktových podmínek pro vkladní knížky 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 Klientovi zakládá zákon, s okamžitou účinností. Pokud Klient návrh
Banky neodmítne, stává se nové znění Produktových podmínek
pro vkladní knížky závazným pro uzavřený smluvní vztah jako
změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to
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