SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU

B

Československá obchodní banka, a. s.
sídlo: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 000 01 350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46
(dále jen ”ČSOB”),
již zastupují
Ing. Alena Praxová, klientský pracovník, Pobočka pro nebankovní finanční instituce
a Ing. Lenka Cieplá, pracovník obchodní podpory, Pobočka pro nebankovní finanční instituce
a
název instituce
IČ ....., se sídlem: .....
zapsaná ...
jejímž jménem jedná .....
(dále jen ”majitel běžného účtu” nebo ”majitel vkladového účtu”)
(společně též jen ”majitel účtu”)
uzavírají ve smyslu ustanovení § 708 a násl. a§ 716 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tuto
Smlouvu o běžném AM účtu a Smlouvu o vkladovém AM účtu (společně dále též jen ”Smlouva”)
I.

Smlouva o běžném AM účtu

1.

ČSOB se zavazuje počínaje dnem ……………….. zřídit a vést pro majitele běžného účtu běžný AM účet číslo ABO …………….……..

2.

(IBAN …………………………….…………………….) v měně ….. (dále jen ”běžný účet”), s periodicitou výpisů z běžného účtu měsíční.
Majitel běžného účtu se zavazuje čerpat peněžní prostředky a vystavovat platební příkazy do výše volných peněžních prostředků na
běžném účtu. V případě přečerpání peněžních prostředků uložených na běžném účtu, úročí ČSOB vzniklý debetní zůstatek debetní
úrokovou sazbou vyhlašovanou ČSOB.

II.

Smlouva o vkladovém AM účtu

1.

ČSOB se zavazuje počínaje dnem ………..………………………. zřídit a vést pro majitele vkladového účtu vkladový AM účet číslo

2.
3.
III.
1.

2.

3.

4.

5.

…………………/0300 v měně ……. (dále jen ”vkladový účet”) s periodicitou výpisů z vkladového účtu měsíční.
Na vkladovém účtu může být současně vedeno několik termínovaných vkladů v téže měně, v různé výši, s různou délkou trvání vkladu
podle jednotlivých příkazů osob oprávněných disponovat s peněžními prostředky na vkladovém účtu, jež specifikují výši a délku
vkladu. Tyto parametry musí být odsouhlaseny ČSOB.
Čistý úrokový výnos za úročené období bude při splatnosti připisován na účet č……………………….
Společná a závěrečná ustanovení
Vzhledem k tomu, že majitel účtu je klientem společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost se sídlem
Radlická 333/150, PSČ 150 57 Praha 5, IČO 256 77 888, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 5446 (dále jen „ČSOB AM“), ČSOB a majitel účtu sjednávají, že s peněžními prostředky na běžném účtu a vkladovém
účtu, které jsou předmětem Smlouvy, jsou oprávněny nakládat jedině osoby, které byly pověřeny společností ČSOB AM a jejichž
podpisové vzory jsou uvedeny na formuláři podpisových vzorů, který za tímto účelem předala ČSOB AM ČSOB. Klient bere na vědomí
a souhlasí, že společnost ČSOB AM může podpisové vzory měnit.
ČSOB i majitel účtu mohou tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Výpověď ze strany majitele účtu je účinná ukončením Smlouvy
o obhospodařování cenných papírů ze dne …………………, uzavřené majitelem účtu se společností ČSOB AM, a vyrovnáním
veškerých závazků ze Smlouvy vyplývajících, nejpozději však 45. kalendářní den po jejím doručení ČSOB. Výpověď ze strany ČSOB
je účinná poslední den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla majiteli účtu doručena výpověď.
Pro případ, že v průběhu trvání smluvního vztahu dojde ke změně (zdokonalení) informačního systému pro vedení účtů a platebního a
zúčtovacího styku užívaného v ČSOB, a v souvislosti s tím dojde i ke změně čísla běžného účtu a/nebo vkladového účtu uvedeného v
této Smlouvě, smluvní strany sjednávají, že ČSOB bude majitele účtu písemně informovat o novém čísle běžného účtu a/nebo
vkladového účtu alespoň 30 dnů před účinností této změny.
Součástí této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky Československé obchodní banky, a. s. ze dne 1.2.2013 a Zvláštní
obchodní podmínky pro vedení běžného a vkladového AM účtu ze dne 18.9.2003. Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před
zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek Československé obchodní banky, a. s. a Zvláštních obchodních podmínek pro
vedení běžného a vkladového AM účtu. Majitel účtu prohlašuje a stvrzuje podpisem této Smlouvy, že byl seznámen s těmito
Všeobecnými obchodními podmínkami Československé obchodní banky, a. s. a Zvláštními obchodními podmínkami pro vedení
běžného a vkladového AM účtu.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Smlouva nabývá účinnosti dnem
podpisu smluvními stranami.

V Praze dne …………………………….

V …………………………….. dne …………………………..

...................................................................................

..................................……...........................................................

Ing. Alena Praxová

Ing. Lenka Cieplá

.....

.....

Potvrzuji, že bylo podepsáno přede mnou, totožnost ověřena podle:
číslo OP / pasu ..............................…...... datum platnosti ................…............ vydaného v ..............................................................
číslo OP / pasu ..............................…...... datum platnosti ................…............ vydaného v ..............................................................
Totožnost za ČSOB ověřil(a):

pobočka .................................................................... CCTR ..........……………...................

jméno ................................................... příjmení ...................................................... podpis

strana 1 z 2
Československá obchodní banka, a. s.
Praha 5 – Radlice, PSČ 150 57, Radlická 333/150, IČO 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY BĚŽNÉHO
A VKLADOVÉHO AM ÚČTU

B

1. Tyto Zvláštní obchodní podmínky ČSOB (dále jen „ZOP“) vydává ČSOB v souladu s ustanovením § 273
obchodního zákoníku. ZOP se vztahují na smluvní vztahy mezi ČSOB a Klientem týkající se produktu
ČSOB Běžný AM účet a Vkladový AM účet. Stávají se součástí každé takové smlouvy uzavřené mezi
ČSOB a Klientem a určují a doplňují některé části jejího obsahu, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. V rámci své nabídky produktů a služeb ČSOB zřizuje pro vybranou klientelu Běžný AM účet a Vkladový AM
účet (dále společně i jednotlivě Účet) a to na základě Smlouvy o běžném AM účtu a vkladovém AM účtu
(dále Smlouva)
3. Na Vkladovém AM účtu může být současně vedeno několik termínovaných vkladů v měně účtu, v různé
výši, s různou délkou trvání podle jednotlivých příkazů. Po dobu trvání nejdelšího vkladu není majitel Účtu
oprávněn vypovědět Smlouvu o běžném AM účtu a vkladovém AM účtu. V době výpovědi nebudou
zřizovány nové termínované vklady.
4. Účet může být zřízen v českých korunách (CZK) a ve vybraných cizích měnách. K Vkladovému AM účtu
musí být zřízen vždy Běžný AM účet v měně Vkladového AM účtu.
5. S peněžními prostředky na Účtu lze disponovat pouze do výše kreditního zůstatku.
6. K Účtu mohou být poskytnuty vybrané produkty Elektronického bankovnictví ČSOB.
7. Je-li majitelem účtu právnická osoba, je majitel Účtu informován o provedení transakcí formou výpisu z
Účtu. Výpisy a zprávy, týkající se Účtu, jsou zasílány na udanou korespondenční adresu, není-li ve
Smlouvě dohodnuto jinak. V souladu s příslušnými ujednáními mohou být tiskové výpisy nahrazeny výpisy v
elektronické podobě.
8. Fyzickým osobám a fyzickým osobám – podnikatelům jsou výpisy z AM účtů zasílány ročně na adresu
ČSOB Private Banking.
9. Peněžní prostředky na vkladových AM účtech jsou úročeny vyhlašovanými úrokovými sazbami ČSOB a
podle pravidel úročení pro příslušnou měnu. Peněžní prostředky na běžných AM účtech jsou úročeny
úrokovou sazbou odvozenou od O/N sazby PRIBID (EONIA,.LIBOR,..) snížené o marži, kterou stanovuje
ČSOB. Aktuální úrokové sazby a výše marže jsou klientům k dispozici na každé pobočce Privátního
bankovnictví ČSOB a pobočce pro nebankovní finanční instituce.
10. Výplata úroků z termínovaného vkladu na Vkladovém AM účtu je možná pouze převodem na Běžný AM
účet.
11. Hotovostní platební styk prostřednictvím Účtu není možný.
12. ČSOB je oprávněna za své služby účtovat poplatky podle platných sazebníků vyhlašovaných ČSOB.
13. Tyto zvláštní obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18.9.2003.
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