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PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČET ÚSCHOVY
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Produktové obchodní podmínky pro Účet úschovy (dále jen „PP UU“) upravují pravidla pro poskytování Účtu úschovy v souladu
se Smlouvou, Sazebníkem, Úrokovým lístkem, Podmínkami platebního styku Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele
a právnické osoby, Produktovými obchodními podmínkami pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby
podnikatele a právnické osoby a VOP, jichž jsou nedílnou součástí, a v návaznosti na tyto dokumenty.

1.2.

Každou změnu PP UU oznámí Banka Klientovi nejpozději dva (2) měsíce přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to
písemně, e-mailem nebo prostřednictvím služby Přímého bankovnictví. Klient je oprávněn do dne účinnosti změny PP změnu
odmítnout a Smlouvu ukončit v souladu s VOP. Pokud Klient změnu neodmítne do dne její účinnosti, platí, že se změnou souhlasí.
Na tento důsledek Banka Klienta v oznámení o změně PP UU zvláště upozorní.

1.3.

Ke změnám PP UU Banka přistoupí vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu (např. legislativní či regulatorní
změny), které mají vliv na fungování Banky či součinnost Klienta nebo zefektivnění procesů souvisejících s poskytováním
Bankovních služeb.

1.4.

Pojmy nebo slovní spojení PP UU začínající velkými písmeny mají význam definovaný ve VOP, případně význam specifikovaný
v jednotlivých ustanoveních PP UU, Produktových podmínkách pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické
osoby podnikatele a právnické osoby nebo v Podmínkách platebního styku Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele
a právnické osoby. Definice se použije jednotně pro jednotné i množné číslo.

2.

ÚČET ÚSCHOVY

2.1.

Účet úschovy slouží pro uložení peněžních prostředků pouze jedné třetí osoby, svěřených Klientovi do úschovy. Účet úschovy
není určen k úschově peněžních prostředků svěřených notáři ve funkci komisaře v rámci dědického řízení. Vzhledem k tomu,
že Účet úschovy není určen pro běžný platební styk, není Smlouva smlouvou o platebních službách ve smyslu § 127 Zákona
o platebním styku.

2.2.

Klientem může být pouze advokát nebo notář působící na území ČR podle platných právních předpisů.

2.3.

Podmínkou pro zřízení a následné vedení Účtu úschovy je vedení běžného Účtu Klienta u Banky.

2.4.

Vklad na Účet úschovy a výběr z Účtu úschovy se uskutečňuje výhradně bezhotovostním převodem.

2.5.

Banka je oprávněna odstoupit od Smlouvy a zrušit Účet úschovy, dojde-li k zániku oprávnění k výkonu advokacie nebo notářské
činnosti Klienta, na jehož základě byla Smlouva uzavřena, použije-li Klient Účet úschovy k úschově peněžních prostředků, které
mu byly svěřeny v rámci dědického řízení jako soudnímu komisaři, bude-li zrušen poslední běžný Účet Klienta vedený u Banky
nebo použije-li Klient Účet úschovy k jinému účelu, než je sjednán Smlouvou.

2.6.

Po vypořádání peněžních prostředků na Účtu úschovy je Klient povinen Účet úschovy zrušit, pokud jej nebude používat pro stejnou
třetí osobu. V případě, že na Účtu úschovy nebude po dobu minimálně šesti (6) měsíců Bankou evidován kreditní zůstatek, může
být ze strany Banky Účet úschovy zrušen.

3.

JINÁ USTANOVENÍ

3.1.

Banka bere na vědomí, že peněžní prostředky uložené na Účtu úschovy nejsou majetkem Klienta.

3.2.

Banka nebude proti peněžním prostředkům na Účtu úschovy uplatňovat právo započtení pohledávek, které jí vůči Klientovi vzniklo
nebo vznikne, ani jiné právo, které by bylo v rozporu se skutečností, že peněžní prostředky byly Klientovi svěřeny do úschovy.

3.3.

Klient prohlašuje, že si je vědom svých povinnosti vyplývajících ze Zákona o bankách, a ze Zákona proti praní špinavých peněz,
zejména povinnosti identifikace třetí osoby, tj. vlastníka složených prostředků, a zavazuje se tyto povinnosti řádně plnit a příslušné
identifikační údaje i jejich změny Bance sdělovat. Dále potvrzuje, že si je vědom toho, že porušení těchto povinností je důvodem
pro výpověď Smlouvy ze strany Banky.

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1.

Klient souhlasí s obsahem těchto PP UU a zavazuje se je dodržovat.

4.2.

Tyto PP UU nabývají účinností dnem 25. května 2018.
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