PRODUKTOVÉ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO VEDENÍ PRODUKTU
UNIKÁTNÍ SPOŘENÍ
(dále jen „Produktové podmínky
pro Unikátní spoření“)

UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s.

1. ZALOŽENÍ A OBSAH
1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Banka“)
v souladu s právními předpisy zřizuje produkt Unikátní spoření (dále
jen „Spoření“) v Kč nebo v cizí měně na základě písemné smlouvy
uzavřené s klientem (dále jen „Smlouva“).
2. Rozsah Spoření, stejně jako jednotlivých produktů a služeb spojených se Spořením, je stanoven Sazebníkem odměn za poskytování
bankovních služeb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
část fyzické osoby nepodnikající (dále jen „Sazebník“).
3. Pro účet poskytovaný v rámci Spoření (dále jen „Účet“) je platný
podpisový vzor vedený k Účtu. Zmocněné osoby disponují s prostředky na Spoření ve stejném rozsahu jako majitel Spoření, není-li
sjednáno jinak.
4. V rámci Spoření je možné provádět hotovostní platební styk i bezhotovostní platební styk, tzn. platby z Účtů v Kč a v cizí měně na účty
vedené u Banky, na účty u jiných tuzemských bank nebo na účty
u zahraničních bank. K Účtu není možné využívat kartové služby,
zřizovat termínované vklady, vystavovat šeky nebo jej využívat jako
standardní účet pro zúčtování splátek úvěrů. Spoření je primárně určeno pro ukládání částek, tedy ne pro transakce trvalého charakteru.
2. ÚROČENÍ SPOŘENÍ A POPLATKY
5. Kreditní zůstatek Účtu je úročen způsobem stanoveným ve Smlouvě.
6. Úroková sazba se použije v souladu se zvolenou optimální částkou
Spoření, která je uvedena ve Smlouvě.
7. Úroky jsou připisovány z vkladů vedených v Kč a v cizí měně ve
prospěch Účtu, není-li s majitelem Spoření dohodnuto jinak, vždy
k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí. Při zrušení Spoření
připisuje Banka alikvotní část úroků ihned.
8. Klient má v rámci Smlouvy právo používat produkty a služby za ceny
a v rozsahu stanoveném Sazebníkem, nebylo-li výslovně dohodnuto
jinak.

Znění změn a doplňků nebo úplné znění takto novelizovaných Produktových podmínek pro Unikátní spoření Banka zašle majiteli Spoření nejpozději 2 měsíce před datem navrhované účinnosti takové
novelizace jakýmkoli způsobem dohodnutým pro komunikaci mezi
Bankou a majitelem Spoření v rámci příslušného smluvního vztahu.
Pokud majitel Spoření s navrženou novelizací Produktových podmínek pro Unikátní spoření 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 Spoření zakládá zákon, s okamžitou účinností. Pokud majitel Spoření návrh Banky neodmítne, stává se nové znění Produktových podmínek pro Unikátní
spoření 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 Unikátní spoření jako den nabytí platnosti nového znění Produktových
podmínek pro Unikátní spoření.
14. Jde-li o změnu nebo doplnění rámcové smlouvy podle příslušného
zákona, postupuje se podle odstavce 13 nejen v případě změny či
doplnění Produktových podmínek pro Unikátní spoření, 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.
15. V případě, že se práva a povinnosti stran upravené Produktovými
podmínkami pro Unikátní spoření změní přímo v důsledku změny
právního předpisu, od něhož se nelze smluvně odchýlit, nepostupuje se podle odstavce 13. O takové změně bude Banka klienta
informovat.
16. Produktové podmínky pro Unikátní spoření jsou platné od 1. října 2020.
17. Produktové podmínky pro Unikátní spoření ruší a nahrazují Obchodní podmínky pro vedení produktu Unikátní spoření UniCredit Bank
Czech Republic, a.s., platné od 1. ledna 2014.

9. Ostatní služby a produkty poskytované nebo využívané nad rámec
produktů a služeb specifikovaných pro Spoření dle Sazebníku jsou
zpoplatněny dle příslušných částí Sazebníku.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10. Vklady na Spoření jsou pojištěny podle zákona.
11. Smlouva automaticky zaniká zrušením Účtu, k němuž je Spoření
zřízeno.
12. Produktové podmínky pro Unikátní spoření 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 Unikátní spoření.
13. Banka je oprávněna Produktové podmínky pro Unikátní spoření
změnit nebo do nich doplnit nové ustanovení, a to zejména pokud
jde o ustanovení týkající se práv a povinností stran, úročení, poplatků, rozsahu změn Produktových podmínek pro Unikátní spoření
a pravidel pro realizaci těchto změn. Banka je oprávněna Produktové podmínky pro Unikátní spoření 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.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČO 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608,
www.unicreditbank.cz.
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