PŘEHLED ZMĚN K 1. 3. 2022
PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO POSKYTOVÁNÍ PRODUKTŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
7.

BANKOVNÍ IDENTITA

7.1 Bankovní identita je prostředkem pro elektronickou identifikaci splňující podmínky zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění
(dále jen „zákon o bankách“), a slouží k identifikaci klienta na dálku vůči Bance, státním orgánům a orgánům územních samosprávných
celků, jakož i vůči třetím osobám mimo rámec kvalifikovaného systému elektronické identifikace ve smyslu zákona č. 250/2017 Sb.,
o elektronické identifikaci, v platném znění (dále jen „zákon o elektronické identifikaci“), a to při využívání služeb těchto subjektů,
pokud to tyto subjekty a jejich technické možnosti umožní. Banka je oprávněna umožnit využití Bankovní identity k poskytnutí služeb
vytvářejících důvěru (vč. podepisování dokumentů) ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu v platném znění. Bankovní identita je tvořena
identifikačními údaji o klientovi – fyzické osobě ve spojení s personalizovanými bezpečnostními prvky.
7.2 Bankovní identita vzniká ke dni své registrace do národního bodu ve smyslu zákona o elektronické identifikaci (dále jen „Národní bod“).
Banka tuto registraci provede, bezodkladně poté, co to bude z právního i technického hlediska možné.
7.3 Klient je oprávněn předem zakázat registraci Bankovní identity do Národního bodu, případně zakázat využívání své již registrované
Bankovní identity. Klient je oprávněn takový zákaz kdykoliv odvolat.
7.4 Banka bude Klienta o provedení registrace jeho Bankovní identity do Národního bodu informovat. Klient je povinen zkontrolovat
správnost svých identifikačních údajů, které jsou součástí Bankovní identity, neprodleně poté, co se o její registraci dozví.
7.5 Bankovní identita může být vydána Klientovi:
7.5.1 jehož svéprávnost nebyla omezena;
7.5.2 který je starší 15 let;
7.5.3 který má uzavřenou smlouvu opravňující ho používat některý produkt internetového bankovnictví;
7.5.4 který má zřízené personalizované bezpečnostní prvky pro přístup do internetového bankovnictví;
7.5.5 u něhož byla provedena identifikace způsobem stanoveným v ustanovení §38ac odst. 1 písm. b) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách
v platném znění; a
7.5.6 u kterého lze ověřit totožnost prostřednictvím Národního bodu pomocí průkazu totožnosti.
7.6 Banka je oprávněna Bankovní identitu Klienta zrušit, pokud zjistí, že byla vydána na základě nepravdivých informací, nebo stanou-li se
údaje o Klientovi neplatnými a Banka je nebude schopna aktualizovat.
7.7 Banka je oprávněna aktualizovat identifikační údaje Klienta na základě informací obdržených od Národního bodu.
7.8 Bankovní identita zanikne v případě, že Klient přestane splňovat některou z podmínek uvedených v čl. 7.5.
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