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Návrh na uzavření Smlouvy o kontokorentu
č.
SMLUVNÍ STRANY
Navrhovatel:
Jméno / Titul

tímto návrhem na uzavření smlouvy o kontokorentu (dále jen

Příjmení / Titul

„Návrh“) navrhuje, aby

RČ / Datum narození

Equa bank a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 186 00,

Ulice / č.p.

IČ: 47116102, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Město

soudem v Praze, oddíl B, vložka 1830

PSČ

(dále jen „Banka”)

Stát
(dále jen „Klient")

v souladu s podanou žádostí o kontokorent přijala tento Návrh, a uzavřela tak s navrhovatelem jako Klientem smlouvu o kontokorentu (dále jen
„Smlouva“) dle následujících podmínek. Smlouva o kontokorentu představuje smlouvu o úvěru ve smyslu § 2395 a násl. Občanského zákoníku
a nezajištěné neúčelové povolené přečerpání ve smyslu Zákona jak je definován v Produktových obchodních podmínkách Equa bank a.s. pro
kontokorenty (dále jen „POP Kontokorenty“)
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. (dále jen „VOP“), Produktové podmínky pro běžné
Účty, Termínované vklady a debetní Karty Equa bank a.s., POP Kontokorenty a Sazebník. Klient potvrzuje, že všechny tyto dokumenty
obdržel na trvalém nosiči dat v dostatečném předstihu před podpisem tohoto Návrhu. Všechny tyto dokumenty jsou rovněž
uveřejňované a kdykoli, po celou dobu platnosti Smlouvy, dostupné na internetových stránkách Banky (www.equabank.cz). Podpisem
Smlouvy Klient potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty seznámil, že s nimi souhlasí a zavazuje se plnit veškeré jeho závazky
z těchto dokumentů vyplývající.

1.2.

Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, pojmy nebo slovní spojení začínající velkým písmenem mají význam stanovený v POP
Kontokorenty a/nebo VOP.

1.3.

Podpisem Smlouvy Klient potvrzuje, že mu Banka v souladu se Zákonem s dostatečným předstihem před podpisem Smlouvy písemně
poskytla veškeré informace vyžadované Zákonem, a to zejména prostřednictvím „Formuláře pro informace o spotřebitelském úvěru
poskytovaném ve formě možnosti přečerpání“, a tyto poskytnuté informace mu náležitě vysvětlila zejména s ohledem na schopnost
Klienta posoudit, zda navrhovaná Smlouva o Kontokorentu odpovídá jeho potřebám a finanční situaci.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.

Uzavřením Smlouvy a v souladu s ní se Banka zavazuje umožnit Klientovi čerpat peněžní prostředky až do záporného zůstatku na
Účtu ve sjednané výši a za dohodnutých podmínek (dále jen „Kontokorent“). Klient se Smlouvou zavazuje poskytnuté peněžní
prostředky vrátit a zaplatit související úroky a případné další platby dle této Smlouvy. Kontokorent poskytnutý Bankou podle této
Smlouvy je splatný na požádání.
Parametry Kontokorentu:

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Celková výše kontokorentu

XXX Kč

Zápůjční úroková sazba v % p.a.

Poplatek za poskytnutí

0 Kč

Poplatek za správu

0 Kč

Doba trvání v měsících
(celkový počet splátek)

Poplatek za vedení účtu

0 Kč

RPSN v %

Volitelné pojištění vyčerpané částky Kontokorentu:
X % z vyčerpané částky k ultimu
Poplatek za pojištění
měsíce

na dobu neurčitou

Vybraný typ pojištění

Banka a Klient sjednávají, že Poplatek za poskytnutí Kontokorentu bude zaúčtován bezprostředně po uzavření Smlouvy k tíži běžného
účtu č. XXXXXXXXXX/6100.
Banka a Klient sjednávají, že měsíční poplatek za správu Kontokorentu, měsíční poplatek za vedení účtu a měsíční poplatek za
pojištění budou účtovány vždy počátkem měsíce k tíži běžného účtu č. XXXXXXXXXX/6100.
Nedisponuje-li Klient ke dni vystavení Návrhu aktivním běžným Účtem, považuje se tento Návrh zároveň za Žádost o uzavření
Smlouvy o běžném Účtu a Žádost o vydání karty ve standardní bezplatné variantě.
RPSN je spočítána s následujícími předpoklady: výši Kontokorentu XXX Kč Klient vyčerpá jednorázově k X.X.XXXX, celou částku
XXX Kč splatí X.X.XXXX. Kromě toho zaplatí vždy první den nadcházejícího měsíce úrok ve výši XXX Kč. Úroková sazba X% p.a.,
RPSN X%, celková částka splatná spotřebitelem XXX Kč, celkové náklady XXX Kč. V RPSN není zahrnuto případné pojištění.
Kontokorent bude Klient splácet řádně a včas za podmínek dle této Smlouvy.

3.

ÚČEL A ČERPÁNÍ KONTOKORENTU

3.1.
3.2.

Banka provede bez zbytečného odkladu po platném uzavření Smlouvy připojení Kontokorentu k běžnému Účtu Klienta v Bance číslo
XXXXXXXXXX/6100, a to bez další žádosti Klienta.
Prostředky jsou Klientovi k dispozici neúčelově a Klientovi je ponechána volnost v čerpání Kontokorentu, a to až do výše limitu.

4.

SPLACENÍ KONTOKORENTU

4.1.

Klient a Banka se dohodli, že po dobu trvání jakýchkoli závazků Klienta vzniklých z titulu této Smlouvy není Klient oprávněn běžný Účet
číslo XXXXXXXXXX/6100 zrušit a zavazuje se na něm udržovat pravidelný kreditní obrat ve výši 25 % celkové výše Kontokorentu za
období předchozích 3 měsíců. Pravidlo se vyhodnocuje vždy v kalendářním dni v měsíci, jehož číselné označení se shoduje s datem
poskytnutí Kontokorentu (poskytnutím se rozumí umožnění čerpání prostředků z běžného Účtu Klienta), ledaže k poskytnutí
Kontokorentu dojde 29.-31. den v měsíci. V takovém případě bude dnem vyhodnocení 28. den v měsíci. Kontrola obratu bude poprvé
provedena nejdříve 3 měsíce od poskytnutí Kontokorentu.
Zápůjční úroková sazba je stanovena ve Smlouvě jako roční a je neměnná po celou dobu trvání Smlouvy. Úroky z poskytnutého
Kontokorentu jsou Bankou účtovány průběžně a jsou zúčtovány měsíčně v anuitní splátce. Pro potřeby stanovení výše úroků Banka
vychází z délky kalendářního roku 365 dní a z aktuálního počtu dní v měsíci.
Banka je oprávněna kdykoli požádat Klienta o splacení Kontokorentu. V případě, že Banka Klienta požádá o splacení Kontokorentu, je
Klient povinen Kontokorent Bance splatit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu Banka doručila výzvu ke splacení Kontokorentu. Tím není
dotčeno právo Banky žádat splacení Kontokorentu také v dalších, touto Smlouvou předvídaných, případech, zejména dle ustanovení
odstavce 4.4, článku 5 a článku 6 níže.
Klient a Banka se dohodli, že Kontokorent je v případě porušení dle článku 6 splatný na požádání, vyjma případu prodlení Klienta
s úhradou dlužné částky vůči Bance, kdy se Kontokorent stane splatným ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k úhradě Klientovi.
Klient je oprávněn kdykoliv zcela nebo zčásti splatit využitý limit Kontokorentu, a to bezplatně.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
5.

UKONČENÍ SMLOUVY

5.1.

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Zánikem Smlouvy nezanikají povinnosti Banky a Klienta vzájemně si vypořádat závazky z této
Smlouvy.
Smluvní vztah vyplývající ze Smlouvy zaniká v souladu s ustanoveními této Smlouvy a/nebo podle POP Kontokorenty a/nebo VOP a
dále:

5.2.

(a) písemným odstoupením Klienta od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Oznámení
o odstoupení musí být s úředně ověřeným podpisem Klienta a zaslaným listovní zásilkou na adresu sídla Banky uvedenou ve Smlouvě.
V případě, že by Smlouva neobsahovala informace předepsané Zákonem, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy
Banka Klientovi chybějící informace poskytne. Lhůta k uplatnění práva na odstoupení podle předchozí věty je zachována, pokud bylo
oznámení písemně odesláno na adresu Banky před uplynutím této lhůty. Klient je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě
30 dnů ode dne, kdy zaslal Bance oznámení o odstoupení podle tohoto ustanovení, vrátit Bance jistinu a úrok do data splacení
finančních prostředků. Výše denního úroku je za předpokladu vyčerpání celkové výše Kontokorentu XXX Kč.

5.3.

(b) podáním výpovědi Smlouvy Klientem Bance v souladu s VOP v případě, kdy Klient neakceptoval jednostrannou změnu smluvního
ujednání. Jednostrannou změnou smluvního ujednání může být změna POP Kontokorent nebo změna VOP nebo změna Sazebníku.
Taková výpověď Klienta má za následek zesplatnění Kontokorentu Bankou k datu účinnosti nového smluvního ujednání. Klient je
v takovém případě povinen uhradit Bance celou zbylou nesplacenou část Kontokorentu a příslušné úroky, nedohodnou-li se Banka
s Klientem jinak.
Okamžikem ukončení Smlouvy vzniká Klientovi povinnost splatit Bance všechny dosud nesplacené závazky Klienta ze Smlouvy, a to
okamžitě, s výjimkou případu odstoupení od Smlouvy do 14 dnů od dne jejího uzavření, kdy se řídí režimem popsaným v článku 5.2
písm. (a).

6.

PORUŠENÍ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY, OPRÁVNĚNÍ BANKY

6.1.

Za případ porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy (dále jen „Případ porušení“) se vedle případů, které odůvodňují odstoupení
od Smlouvy ze strany Banky podle VOP, považují:
(a) nepravdivost či neúplnost informací sdělených Bance pro účely vyhodnocení Žádosti;
(b) Klient je v prodlení se splacením jakékoli splátky jistiny, úroků či jiných plateb či příslušenství z Kontokorentu, nebo je Klient
v prodlení s úhradou jakéhokoli jiného závazku vůči Bance;
(c) Klient přečerpal celkovou výši Kontokorentu nebo porušil některou z dalších povinností vyplývajících z této Smlouvy, POP
Kontokorenty či VOP;
(d) bylo zahájeno exekuční, insolvenční nebo jiné řízení na majetek Klienta;
(e) skutečnost, že proti Klientovi bylo Bankou podáno trestní oznámení;
(f) skutečnost, že nastala jiná událost, která by mohla mít podle názoru Banky podstatný nepříznivý vliv na schopnost Klienta plnit
řádně a včas závazky z jakéhokoli smluvního vztahu s Bankou.
Pokud nastane Případ porušení, je Banka s přihlédnutím k jeho závažnosti a ostatním okolnostem podle vlastní úvahy oprávněna
(vedle jiných oprávnění vyplývajících jí z POP Kontokorenty a VOP) učinit kterékoli, a to jedno nebo více, z následujících opatření:
(a) snížit limit, pozastavit či odmítnout čerpání Kontokorentu;
(b) prohlásit Kontokorent a veškeré další dosud nesplatné pohledávky z Kontokorentu nebo jejich část za okamžitě splatné, a to za
podmínek a v rozsahu povoleném Zákonem;
(c) odstoupit od Smlouvy, přičemž odstoupením se stávají splatnými veškeré pohledávky z Kontokorentu;
(d) přednostně inkasovat peněžní prostředky na úhradu pohledávek ze Smlouvy z kteréhokoli účtu Klienta vedeného u Banky;
(e) bez předchozího oznámení Klientovi provést blokaci prostředků na všech Účtech Klienta v Bance a to až do výše všech
nesplacených peněžních závazků vůči Bance vyplývajících ze Smlouvy, kdy takto provedená blokace se bude vztahovat i na platby
došlé na tyto Účty po provedení blokace.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Vedle opatření uvedených v článku 6.2 je Banka v Případě porušení oprávněna dle své výlučné volby po Klientovi požadovat:
(a) úroky z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy;
(b) smluvní pokutu ve výši odpovídající 0,1 % denně z částky, ohledně níž je Klient v prodlení;
(c) odeslat Klientovi písemnou upomínku o prodlení a v tomto případě účtovat Klientovi poplatek za Poštovní upomínku k zaplacení
dlužné částky ve výši 499 Kč, jakož i účtovat Klientovi náhradu dalších účelně vynaložených nákladů, které Bance vznikly v souvislosti
s Případem porušení. Klient je povinen celý čerpaný Kontokorent bezodkladně splatit kdykoli na požádání Banky, a to v případech, kdy
nastane Případ porušení nebo dojde k porušení kteréhokoli ustanovení Smlouvy, POP Kontokorent nebo VOP.
V případě přečerpání celkové výše Kontokorentu, tj. vzniku nepovoleného přečerpání zůstatku na běžném Účtu, bude Banka tento
nepovolený debet úročit sazbou pro nepovolené přečerpání zůstatku na běžném Účtu dle platného Úrokového lístku (výše úrokové
sazby v době uzavírání této Smlouvy je 25% p.a.).
Pokud nastane Případ porušení, je Banka oprávněna převést částku aktuálně čerpaného Kontokorentu na samostatný technický účet
Banky. O tomto bude Banka Klienta vhodným způsobem informovat.

7.

PROHLÁŠENÍ KLIENTA

7.1.

Klient tímto potvrzuje, že měl v rámci sjednávání Kontokorentu možnost seznámit se se způsobem zpracování osobních údajů mj. pro
účely posouzení úvěruschopnosti a ověření důvěryhodnosti, bonity a platební morálky, a to prostřednictvím Memoranda o zpracování
osobních údajů Equa bank a.s. Součástí Memoranda o zpracování osobních údajů je mj. informace o spolupráci Banky s Bankovním
registrem klientských informací (BRKI) a výměně informací s Nebankovním registrem klientských informací (NRKI).
Klient bere na vědomí, že podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů mohou být jeho osobní
údaje vedeny v databázích sdružení SOLUS, z.s.p.o., zájmové sdružení právnických osob (dále jen: „SOLUS“ a „registry“) sloužících
k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a
důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba souhlasu spotřebitele a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci podnikání
nebo jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele. Banka se účastní registrů SOLUS, zájmového sdružení právnických osob.
Klient prohlašuje, že byl seznámen a souhlasí s podmínkami akcí, aktuálně pořádaných Bankou, a zpřístupněných na domovské
stránce Banky www.equabank.cz. Podmínky akcí, jichž se Klient účastní, jsou Smluvním dokumentem ve smyslu VOP.
Klient prohlašuje, že je svéprávný, že údaje uvedené ve Smlouvě jsou pravdivé, není proti němu vedeno trestní řízení, soudní či
rozhodčí řízení a ani mu takové řízení nehrozí, a že má k dispozici dostatečný objem finančních prostředků pro splácení Kontokorentu.
Klient tímto prohlašuje, že veškerým poskytnutým informacím a poučením zcela porozuměl a po řádném zvážení prohlašuje, že
Kontokorent dle Smlouvy uzavřené s Bankou odpovídá jeho potřebám, možnostem a finanční situaci a že si je vědom veškerých svých
povinností ze Smlouvy a negativních dopadů v případě porušení těchto povinností.
Klient potvrzuje, že před podepsáním Smlouvy si přečetl všechny její podmínky, že porozuměl všem ustanovením, že Smlouva
představuje jeho svobodnou vůli a nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Prohlášení Klienta pro účely pojištění (platné v případě, kdy si Klient sjednal pojištění dle bodu 2.3.):

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.
7.7.

Klient podpisem této Smlouvy souhlasí s Pojištěním vyčerpané částky dle Rámcové pojistné smlouvy č. BCEQ 1/2016 (dále jen
„Pojistná smlouva“) uzavřené mezi Bankou jako pojistníkem a společností BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., IČO 25080954, se
sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 4327 (dále jen „Pojišťovna“ nebo „Pojistitel“), jako pojistitelem. Nedílnou součástí Pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné
podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2014 (dále jen „Pojistné podmínky“).
Klient podpisem této Smlouvy dobrovolně přistupuje k Pojištění vyčerpané částky. Pojištěn je vždy pro případ úmrtí, invalidity
III. stupně, pracovní neschopnosti, a dále za podmínek dle Pojistné smlouvy pro jedno z následujících pojistných nebezpečí: buď a)
ztráty zaměstnání anebo b) hospitalizace; pojištěný je pojištěn pro případ ztráty zaměstnání (a není pojištěn pro případ hospitalizace),
pokud v rozhodný den (viz definice tohoto dne v pojistné smlouvě) splňuje podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání (tzn. je
zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou, byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též předcházejících 12
měsíců, není ve zkušební době, nepodal/neobdržel výpověď/okamžité zrušení/návrh na skončení pracovního poměru dohodou; pokud
byť jen některou z podmínek pojištění pro ztrátu zaměstnání pojištěný nesplňuje, je pojištěn pro případ hospitalizace a není pojištěn
pro případ ztráty zaměstnání. Klient je pojištěn vždy pouze na jedno z těchto pojistných nebezpečí, a to automaticky dle aktuální
situace Klienta.
Klient zároveň prohlašuje, že je mladší 60 let, není ve starobním důchodu, není invalidní (invalidita I. – III. stupně) a není v pracovní
neschopnosti. Současně bere na vědomí, že se pojištění nevztahuje na pokračování nebo recidivu onemocnění nebo úrazů, které
vznikly, byly diagnostikovány nebo se projevily před počátkem pojištění, jejichž příznaky nebo komplikace byly zjištěny nebo se
projevily před počátkem pojištění nebo jejichž diagnostika či léčba byla provedena před počátkem pojištění.
Podpisem této Smlouvy Klient rovněž prohlašuje, že se seznámil s Pojistnou smlouvou, jakož i s Pojistnými podmínkami, rozumí jim a
souhlasí s nimi.
Klient dále souhlasí s tím, aby v souladu s ust. § 2828 Občanského zákoníku, pojistitel a/nebo jím pověřené osoby provozující
zdravotnické zařízení pro účely pojištění, včetně šetření pojistné události, vyžadovali, získávali a zpracovávali údaje a informace o jeho
zdravotním stavu, včetně příčiny smrti, jakož i zdravotnickou dokumentaci od kteréhokoliv poskytovatele zdravotních služeb (který mu
poskytoval zdravotní služby), jakož i zjišťovali jeho zdravotní stav a dále poskytovatele zdravotních služeb v souladu s ust. § 51 odst. 2
písm. b) zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zprošťuje výslovně mlčenlivosti a autorizuje je
k poskytování informací o jeho zdravotním stavu, jakož i k poskytování zdravotní dokumentace, a to vše i v období po jeho smrti.
Pozn.: V tomto případě se nejedná o souhlas dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), nýbrž o souhlas dle občanského zákoníku,
jehož hlavní rozdíl spočívá v tom, že je po sjednání pojištění neodvolatelný, jelikož údaje o Klientově zdravotním stavu potřebuje pojistitel po celou dobu
pojištění k řádnému plnění pojistné smlouvy, jakož i k řádné likvidaci případné pojistné události. Bez poskytnutí údajů o zdravotním stavu a souhlasu
s jejich zpracováním nelze pojistnou událost prošetřit ani poskytnout pojistné plnění.

Podpisem této Smlouvy Klient zároveň výslovně prohlašuje, že:
a)

obdržel veškeré povinné informace týkající se pojištění, které mu byly poskytnuty přesným, jasným a srozumitelným způsobem,
pojištění odpovídá jeho potřebám a veškeré dotazy, které položil pojistiteli v souvislosti s pojištěním, byly řádně zodpovězeny;

b)

bere na vědomí, že přistoupením k pojištění se stává pojištěným, nikoliv však Pojistníkem, kterým je Banka, a že v důsledku
toho nemůže disponovat s Pojistnou smlouvou (tj. ukončit či měnit ji);

c)

se podrobně seznámil s příslušnou Pojistnou smlouvou a s Pojistnými podmínkami a jejich ustanovení považuje za srozumitelná,
jejich význam mu byl dostatečně vysvětlen a nepovažuje je za zvláštně nevýhodná ani neobvyklá nebo taková, která by nemohla
být rozumně očekávána; zejména se podrobně seznámil a rozumí podmínkám vzniku nároku na pojistné plnění a výlukám
z pojištění;

d)

splňuje podmínky pro vznik pojištění uvedené v Pojistné smlouvě;

e)

souhlasí s tím, aby pojistitel započal s plněním dle příslušné Pojistné smlouvy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení podle
§ 1846 Občanského zákoníku.

f)

před přistoupením k pojištění Pojistník získal informace týkající se jeho požadavků, cílů a potřeb s ohledem na sjednávané
pojištění, a že mu pojistník poskytl doporučení, aby se mohl rozhodnout, zda pojištění uzavře;

g)

pro sdělení povinně poskytovaných informací si zvolil trvalý nosič dat; současně Klient bere na vědomí, že mu tyto informace
budou poskytnuty také v listinné podobě, pokud o to požádá.

Pojištění vyčerpané částky zajišťuje splacení Kontokorentu Klienta a nelze ho sjednat odděleně od služeb poskytovaných na základě
Rámcové smlouvy. Sjednání pojištění však není povinné a služby poskytované na základě Rámcové smlouvy lze sjednat bez pojištění.
Podpisem této Smlouvy Klient souhlasí s tím, že obmyšlenou osobou v případě smrti Klienta je Pojistník, tj. Banka.
Informace o zpracování osobních údajů, jejichž správcem je BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. („Pojišťovna“):
Správcem osobních údajů je Pojišťovna. Banka je zpracovatelem.
Osobní údaje klientů, včetně údajů o zdravotním stavu, v rozsahu prohlášení dle Pojistné smlouvy (včetně údajů uvedených na této
přihlášce) a údaje sdělené Bance nebo Pojišťovně v průběhu trvání pojištění v souvislosti s pojištěním nebo pojistnou událostí, včetně
rodného čísla a čísla smlouvy o finančním produktu, k němuž se pojištění vztahuje, popř. čísla této přihlášky do pojištění, Pojišťovna
zpracovává z důvodu plnění právních povinností souvisejících s pojišťovací činností a dalšími s ní souvisejícími činnostmi dle zák.
č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, jakož i z důvodu plnění povinností ze závazkového vztahu, konkrétně z Pojistné
smlouvy, a dále pro účely zajištění oprávněných zájmů Pojišťovny a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, jimiž jsou
především řádné vedení pojištění, kvalitní poskytování pojišťovacích služeb, obrana našich oprávněných nároků či předcházení
pojistným podvodům.
Osobní údaje klientů Pojišťovna zpracovává pro účely nabídky pojištění, posouzení přijatelnosti do pojištění, přijetí do pojištění, správy
a ukončení pojištění, jakož i likvidace pojistné události, popř. zajištění.
Osobní údaje Pojišťovna uchovává v souladu se zákonnými lhůtami, nejméně však po dobu trvání pojištění a následně po dobu běhu
promlčecí lhůty k uplatnění nároků z pojištění.
Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů, včetně poučení o právech souvisejících s ochranou osobních údajů,se nacházejí
na www.cardif.cz, v sekci Osobní údaje.
8.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

8.1.

Informace o zprostředkovateli:

8.2.
8.3.

8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

Zprostředkovatel úvěru

-

Adresa

-

Telefonní číslo

-

Emailová adresa
Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky odsouhlasenými Bankou a Klientem v souladu s POP Kontokorent.
Podmínky vzájemné komunikace a doručování upravují VOP. Kontaktní údaje Banky pro účely Smlouvy jsou součástí POP
Kontokorent. Klientovi budou poštovní zásilky doručovány na korespondenční adresu určenou Rámcovou smlouvou o poskytování
bankovních a platebních služeb Equa bank a.s. uzavřenou mezi Klientem a Bankou.
Klient má právo obrátit se v případě sporu mezi Bankou a Klientem na finančního arbitra dle Zákona o finančním arbitrovi.
Činnost Banky podléhá dohledu ze strany České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
Banka a Klient se dohodli, že akceptační lhůta pro přijetí tohoto Návrhu končí nejpozději dnem X.X.XXXX. Pokud Banka neakceptuje
Návrh do tohoto data, pokládá se Návrh za zrušený, o čemž bude Banka Klienta informovat.
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem akceptace Návrhu Bankou.

Klient:

Banka:
Za Equa bank a.s.

V Praze dne ............................

V ...............................................................dne .....................................

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

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

Ondřej Hák
Ředitel produktů a rozvoje obchodu

Klient

