PRODUKTOVÉ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro vedení
studentského konta
UNICREDIT BANK
CZECH REPUBLIC
AND SLOVAKIA, A.S.
(dále jen „Produktové podmínky
pro vedení studentského konta“)

Založení, obsah a cena
1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Banka“)
v souladu s právními předpisy zřizuje Studentské konto (dále jen
„Konto“) na základě písemné smlouvy uzavřené s klientem Banky
(dále jen „Klient“ a „Smlouva“) k produktům specifikovaným ve
Smlouvě.
2. Jednotlivé produkty a související služby Banka Klientovi poskytuje
na základě samostatných smluv, a to způsobem a v rozsahu stanoveném Produktovými podmínkami pro vedení studentského konta,
nebo nestanoví-li Smlouva nebo Produktové podmínky pro vedení
studentského konta jinak, způsobem a v rozsahu stanoveném samostatnými smlouvami k jednotlivým produktům. Podmínkou pro uzavření Smlouvy je existence běžného účtu Klienta vedeného Bankou
a zahrnutého do Konta. K jednomu běžnému účtu lze zřídit pouze
jedno Konto. Za produkty a/nebo služby užívané v rámci Konta se
účtují poplatky uvedené v Sazebníku odměn za poskytování bankovních služeb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., část pro
fyzické osoby nepodnikající (dále jen „Sazebník“) v části Osobní konta. Za produkty a/nebo služby nezahrnuté do Konta nebo neuvedené
v části Sazebníku Osobní konta se účtují poplatky uvedené v Sazebníku u jednotlivých produktů/služeb.
3. V rámci Konta Banka poskytuje Klientovi produkty a související služby,
uvedené ve Smlouvě nebo v Sazebníku. Tyto produkty/služby se dělí na:

• Produkty a služby poskytované v rámci Konta bezplatně
• Produkty a služby poskytované za zvýhodněných podmínek
• Produkty a služby poskytované za standardních podmínek pro jednotlivé produkty/služby

4. Za vedení Konta je stanoven měsíční poplatek, jehož výše se řídí
Sazebníkem. Tento měsíční poplatek je splatný k poslednímu dni
kalendářního měsíce, za který je poplatek vybírán, účtován je na
vrub běžného účtu. Poplatek je účtován za každý započatý měsíc za
vedení Konta.
5. Nezřízením nebo nevyužíváním některých produktů a/nebo služeb
v rámci Konta, se cena za vedení Konta nemění.
6. Účtování poplatků za produkty/služby, které jsou poskytovány za
zvýhodněných/standardních podmínek, se řídí pravidly, stanovenými samostatnými smlouvami a Banka je účtuje zvlášť.
7. Konto je určeno pouze studentům řádného denního studia ve věku
od 15 do 30 let. Klientům od 15 do 18 let je Konto zřízeno na základě předložení dokladu totožnosti. Klienti starší 18 let jsou povinni
při založení Konta a jedenkrát ročně nejpozději do 31. 10. předložit
potvrzení o studiu a doklad totožnosti. Potvrzení o studiu je předkládáno na formuláři uvedeném na internetových stránkách Banky
www.unicreditbank.cz nebo na formuláři příslušné školy.
8. V případě, že Klient neprokáže nárok na poskytování Konta nebo
dovrší 30 let, je Banka oprávněna účtovat Klientovi vyšší poplatek
za poskytování tohoto produktu, který je uveden v Sazebníku. Pokud má Klient zájem o převod Konta na jiný typ produktu a splňuje
všechny podmínky pro tento typ produktu, je mu převod umožněn
a produkt mu bude poskytnut při zachování stávajícího čísla účtu.
9. Klient získává zřízením Konta nárok na vrácení poplatku za získání
jedné ISIC karty, nejdříve však po 6 měsících vedení účtu. Klient prokáže nárok na vrácení poplatku předložením ISIC karty v pobočce,
kde má účet vedený.
Změny
10. Změny ve vedení Konta na základě dodatku ke Smlouvě jsou účinné
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl dodatek ke Smlouvě uzavřen.

11. Za produkty a služby, které jsou poskytovány v rámci Konta bezplatně a u nichž je jinak účtován poplatek ročně, bude Banka v případě,
že budou z Konta na základě dodatku ke Smlouvě vyjmuty, ale budou Klientem nadále využívány, účtovat poplatek ve výši odpovídající x dvanáctinám ceny produktu/služby dle Sazebníku, přičemž x
odpovídá počtu měsíců zbývajících do skončení účtovacího období daného produktu/služby, ode dne vyjmutí příslušného produktu
nebo služby.
12. Za produkty a služby, které jsou poskytovány v rámci Konta za zvýhodněných podmínek a u nichž je jinak účtován poplatek ročně,
nebude Banka v případě, že budou z Konta na základě dodatku ke
Smlouvě vyjmuty a budou Klientem nadále využívány, alikvotní část
poplatku účtovat a produkt nebo služba bude poskytována za standardních podmínek až od dalšího účetního období.
13. Při zrušení Konta nebo vyjmutí produktu/služby z Konta se produkty a služby, vyjmuté z Konta, které Klient hodlá nadále používat,
řídí standardními smluvními podmínkami daného produktu/služby
a platným Sazebníkem.
14. Uzavření dodatku ke Smlouvě, jímž se mění Smlouva a/nebo rozsah
nebo způsob užívání Konta, bude zpoplatněno dle Sazebníku.
Závěrečná ustanovení
15.	Smlouva automaticky zaniká zrušením smlouvy o běžném účtu,
k němuž je Konto zřízeno. Ukončení platnosti smlouvy o jiném produktu, zahrnutém do Konta, nemá vliv na platnost Smlouvy.
16. Produktové podmínky pro vedení studentského konta 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 vedení studentského konta.
17. Banka je oprávněna Produktové podmínky pro vedení studentského
konta změnit nebo do nich doplnit nové ustanovení, a to zejména
pokud jde o jejich působnost a platnost, podmínek jednání Klienta,
věk Klienta, jednání Banky, pravidla pro zařazení jednotlivých produktů do příslušného Konta či pravidla pro jeho vyjmutí, rozsahu
změn Produktových podmínek pro vedení studentského konta a pravidel pro realizaci těchto změn. Banka je oprávněna Produktové podmínky pro vedení studentského konta 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 vedení studentského konta.
Banka zašle Klientovi nejpozději 2 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 vedení studentského konta 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 vedení studentského
konta 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 vedení studentského konta jako den nabytí platnosti nového znění Produktových podmínek pro vedení studentského konta.
18. Jde-li o změnu nebo doplnění rámcové smlouvy podle příslušného
zákona, postupuje se podle odstavce 17 nejen v případě změny či
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doplnění Produktových podmínek pro vedení studentského konta,
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.
19. V případě, že se práva a povinnosti stran upravené Produktovými
podmínkami pro vedení studentského konta změní přímo v důsledku změny právního předpisu, od něhož se nelze smluvně odchýlit, nepostupuje se podle odstavce 17. O takové změně bude
Banka Klienta informovat.
20. Produktové podmínky pro vedení studentského konta jsou platné od
1. ledna 2014.
21. Produktové podmínky pro vedení studentského konta ruší a nahrazují Obchodní podmínky pro vedení Studentského Konta UniCredit
Bank Czech Republic, a.s., platné od 16. května 2011.
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