PŘEHLED ZMĚN K 1. 3. 2022
PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
NOVÉ ZNĚNÍ
ČÁST I – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
1. PŮSOBNOST A PLATNOST PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK
1.4

Toto znění Produktových obchodních podmínek pro účty a platební styk je platné od 1. prosince 2019 1. března 2022.

ČÁST II – PODMÍNKY ZŘIZOVÁNÍ, VEDENÍ A RUŠENÍ ÚČTŮ
3. DALŠÍ USTANOVENÍ O VZNIKU SMLUVNÍHO VZTAHU, ZŘÍZENÍ A VEDENÍ ÚČTU
3.4

Klient je povinen řádně vyplnit Pokud má Klient u konkrétního účtu vyplněn formulář podpisového vzoru k účtu, je při písemném
styku s Bankou povinen podepisovat listiny v souladu s podpisovým vzorem.

3.5

Při zřizování účtu a na podpisovém vzoru, n Nepodepisuje-li Klient příslušné listiny přímo před příslušným pracovníkem Banky či
jinou pověřenou osobou zajišťující identifikaci pro Banku a neexistuje-li podpisový vzor, musí být úředně ověřena pravost podpisu
Klienta a v souladu s právními předpisy sepsána veřejná listina o identifikaci Klienta.

3.12

Pokud je v Sazebníku odměna stanovena procentem z převáděné částky, přičemž platba byla poukázána v cizí měně a odměna
hrazena z účtu v cizí měně, pak se procentuální hodnota odměny v Kč získá přepočtem hodnoty platby promptním kurzem Banky
„deviza prodej“ platným v den zúčtování odměny. Následně je odměna vyčíslená v Kč přepočítána do měny účtu promptním
kurzem Banky „deviza nákup“ platným v den zúčtování odměny.

3.13

Pokud je platba poukázána v cizí měně a poplatek hrazen z účtu v Kč, pak se procentuální hodnota odměny vypočítá vždy
z protihodnoty v Kč kurzem, kterým byla provedena platba.

5. NAKLÁDÁNÍ S PENĚŽNÍMI PROSTŘEDKY NA ÚČTU
5.1

Klient je povinen, nevyplývá-li z charakteru poskytované bankovní služby jinak, uskutečňovat veškeré dispozice týkající se
peněžních prostředků na účtu prostřednictvím písemného příkazu k zúčtování podepsaného shodně s platným podpisovým
vzorem. Nebude-li k příslušnému účtu vyhotoven podpisový vzor, nebude možné z takového účtu provádět platby na základě
listinného příkazu k zúčtování. Všechny listinné příkazy musí být předávány na řádně vyplněných a podepsaných tiskopisech
určených Bankou, s údaji požadovanými Bankou. Příkazy musí být podepsány na obchodním místě Banky, příp. musí být do Banky
osobně doručeny majitelem účtu nebo zmocněnou osobou, jinak nebudou Bankou provedeny. Ve výjimečných případech může
Banka akceptovat příkaz k zúčtování učiněný formou jiného písemného pokynu, který obsahuje všechny Bankou požadované
náležitosti.

6. ÚČTY VEDENÉ V CIZÍ MĚNĚ
6.3

Banka je oprávněna veškeré příchozí úhrady / došlé platby v české měně ze zahraničí i v rámci České republiky na účtu konvertovat
do měny, v níž je účet veden. Za provedenou konverzi je Banka oprávněna účtovat odměnu podle Sazebníku.

6.4

Jedná-li se o příchozí úhradu / došlou platbu v české měně v rámci České republiky, Banka připíše tuto platbu ve prospěch
účtu v cizí měně pouze za předpokladu, že má od Majitele účtu zmocnění (jednorázové či trvalé) k tomuto připsání. V případě
opravného zúčtování provedeného ze strany banky plátce u transakcí provedených podle čl. 6.2 a 6.3 nese Klient riziko případného
kurzovního rozdílu. Za provedenou konverzi je Banka oprávněna účtovat odměnu podle Sazebníku.

10. DALŠÍ USTANOVENÍ O ZRUŠENÍ ÚČTU A UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY O ÚČTU
10.3

Banka může smlouvu o účtu písemně vypovědět bez udání důvodu s účinností ke konci druhého kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Klientovi, nestanoví-li Banka výpovědní dobu delší.

ČÁST III – PLATEBNÍ STYK
11. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK
11.1

Tuzemským platebním stykem se rozumí provádění plateb v české měně na území České republiky, kdy účet plátce i příjemce je
veden v české měně. v případě odchozích úhrad/plateb je účet Klienta – plátce veden v české měně a v případě příchozích úhrad /
došlých plateb je účet Klienta – příjemce veden v české měně (dále též jen „tuzemský platební styk“).
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12. HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK
12.4

Banka je oprávněna vyžadovat prokázání totožnosti osoby nakládající s prostředky na účtu při vybírání hotovosti nebo vkládání
hotovosti na účet. Při výběru hotovosti z účtu Klienta na obchodním místě Banky se oprávněná osoba podepisuje fyzicky v souladu
s podpisovým vzorem, pokud byl vytvořen (pokud je na podpisovém vzoru uvedeno jako součást podpisu označení právnické
osoby nebo razítko, musí být k příslušnému podpisu na dokladu vždy připojeno), případně potvrzením notifikace doručené do
mobilní aplikace internetového bankovnictví, nebo zadáním kódu, který jí bude doručen prostřednictvím SMS. V případě, že
podpis na výběrovém dokladu nebude odpovídat podpisovému vzoru, je Banka oprávněna vyžadovat prokázání totožnosti osoby
požadující výběr hotovosti dalším dokladem. Bude-li mít Banka pochybnosti o totožnosti takové osoby, výběr hotovosti neumožní.
Doklady určené k výběru hotovosti z účtu Klienta na obchodním místě Banky musejí být podepsány v souladu s Produktovými
podmínkami pro účty a platební styk, konkrétní smlouvou a podpisovým vzorem (pokud je na podpisovém vzoru uvedeno jako
součást podpisu označení právnické osoby nebo razítko, musí být k příslušnému podpisu na dokladu vždy připojeno). Banka je
oprávněna vyžadovat prokázání totožnosti osoby nakládající s prostředky na účtu při vybírání hotovosti nebo vkládání hotovosti
na účet. Tato osoba je rovněž povinna potvrdit příjem nebo vklad částky svým podpisem na dokladu. Další podmínky provádění
hotovostního platebního styku prostřednictvím platebních karet jsou upraveny v Produktových obchodních podmínkách UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pro vydávání a používání platebních karet.

ČÁST IV – TERMÍNOVANÉ VKLADY
16. TERMÍNOVANÉ VKLADY
16.30

Připadne-li datum splatnosti prvního dílčího vkladu opakovaného termínovaného vkladu na jiný než bankovní den, platí čl. 16.29.
Připadne-li datum splatnosti druhého a následujícího dílčího vkladu opakovaného termínovaného vkladu na jiný než bankovní
den, je tento vklad splatný první bankovní den následující po datu splatnosti. Připadne-li datum splatnosti na neexistující
datum (např. 30. února), je vklad splatný v bankovní den bezprostředně předcházející datu splatnosti. Následně zřizovaný
dílčí termínovaný vklad bude splatný v den odpovídající datu splatnosti předchozího dílčího termínovaného vkladu, původně
sjednanému dni, není-li tento den opět jiným než bankovním dnem.
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