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PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOŘICÍ ÚČTY A TERMÍNOVANÉ VKLADY EQUA BANK A.S. PRO FYZICKÉ OSOBY
PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.1.

Produktové obchodní podmínky pro spořicí účty a termínované vklady Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické
osoby (dále jen „PP SU TV“) upravují pravidla pro poskytování spořicích Účtů (dále jen „SU“) a Termínovaných vkladů (dále
jen „TV“) v souladu se Smlouvou, Sazebníkem, 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 Všeobecnými obchodními podmínkami Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele
a právnické osoby (dále jen „VOP“), jichž jsou nedílnou součástí, a v návaznosti na tyto dokumenty.

1.1.2.

Každou změnu PP SU TV 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 nejpozději přede dnem, kdy má
tato změna nabýt účinnosti, změnu PP SU TV odmítnout a příslušnou Smlouvu písemně vypovědět s okamžitou účinností ke
dni doručení výpovědi Bance. Pokud Klient změnu písemně odmítne, ale výpověď nepodá, bude Banka považovat takového
odmítnutí za návrh dohody o ukončení Smlouvy ke dni předcházejícímu účinnosti změn, přičemž v takovém případě Banka
k tomuto dni ukončí veškeré služby, kterých se navrhovaná změna týká. Pokud Klient změnu neodmítne do dne stanoveného
výše, platí, že se změnou souhlasí. Na tento důsledek Banka Klienta zvláště upozorní v oznámení o změně PP SU TV.

1.1.3.

Ke změnám PP SU TV 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 produktů.

1.1.4.

Pojmy nebo slovní spojení těchto PP SU TV začínající velkými písmeny mají význam definovaný ve VOP, případně význam
specifikovaný v jednotlivých ustanoveních PP SU TV, 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.

SPOŘICÍ ÚČET

2.1.1.

Klient si může zřídit pouze jeden SU dané varianty v dané měně uvedené v Úrokovém lístku.

2.1.2.

Je-li Klient stávajícím Klientem Banky, může o SU zažádat prostřednictvím služby Přímého bankovnictví nebo na Obchodním
místě. Je-li Klient nově příchozím Klientem, vyplní žádost o zřízení SU buď prostřednictvím Domovské stránky Banky, nebo na
Obchodním místě.

2.1.3.

Banka zřizuje SU na základě Smlouvy, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, a to od data a v měně dohodnuté ve Smlouvě.

2.1.4.

Banka je oprávněna stanovit při zřizování SU minimální výši zůstatku. O takové skutečnosti, je-li požadována, informuje Banka
Klienta v Úrokovém lístku.

2.1.5.

Banka může zřízení SU podmínit zřízením běžného Účtu ve stejné měně. V případě, že Banka podmíní zřízení SU běžným
Účtem, nemůže po zrušení takového běžného Účtu existovat SU samostatně.

2.1.6.

K SU nelze vydat Kartu.

2.1.7.

Nakládat s peněžními prostředky na SU je oprávněn Klient, případně Disponent, a to do výše Disponibilního zůstatku. V případě
nepovoleného přečerpání Disponibilního zůstatku na SU je Klient povinen výši tohoto nepovoleného přečerpání neprodleně
uhradit včetně úroků, jejichž výše je stanovena v Úrokovém lístku.

2.1.8.

Nakládáním s prostředky na SU se rozumí bezhotovostní jednorázové Platební příkazy tuzemské a zahraniční s aktuálním nebo
budoucím datem splatnosti, standardní nebo prioritní platby a dále Europlatby/ SEPA platby.

2.1.9.

Nakládání s peněžními prostředky na SU v případě, že Banka podmíní vedení SU běžným Účtem, se rozumí zadání
bezhotovostního jednorázového Platebního příkazu tuzemského s aktuálním nebo budoucím datem splatnosti výhradně ve
prospěch tohoto běžného Účtu Klienta vedeného Bankou.

2.1.10. O úrokových pásmech, jim odpovídajících úrokových sazbách a způsobu úročení Banka informuje v Úrokovém lístku. Banka je
oprávněna změnit výši úrokové sazby i do nulové nebo záporné výše.
Banka a Klient se výslovně dohodli, že v případě, kdy Banka mění výši úrokové sazby v návaznosti na referenční úrokovou
sazbu, oznámí takovouto změnu formou zveřejnění v Úrokovém lístku na domovské stránce Banky, e-mailem, prostřednictvím
služby Přímého bankovnictví nebo jiným vhodným způsobem. Změna úrokové sazby, která je pro Klienta příznivější, může
být uplatněna i bez oznámení. Referenční úrokovou sazbou je pro Účty vedené v českých korunách dvoutýdenní REPO
sazba vyhlašovaná Českou národní bankou a zveřejňovaná na www.cnb.cz, pro Účty vedené v eurech „deposit facitlity rate“
vyhlašovaná Evropskou centrální bankou a zveřejňovaná na www.ecb.europa.eu, a pro Účty vedené v amerických dolarech
„federal funds rate“ vyhlašovaná Americkou centrální bankou a zveřejňovaná na www.federalreserve.gov.
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V případě, kdy není změna úrokové sazby založena na změně referenční úrokové sazby, oznámí Banka Klientovi návrh změny
Úrokového lístku nejpozději dva (2) měsíce přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to písemně nebo e-mailem
a prostřednictvím služby Přímého bankovnictví. Klient je oprávněn nejpozději přede dnem účinnosti změny Úrokového lístku
změnu odmítnout a písemně vypovědět příslušnou Smlouvu, a to s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi Bance. Pokud
Klient změnu písemně odmítne, ale výpověď nepodá, bude Banka považovat takové odmítnutí za návrh dohody o ukončení
Smlouvy ke dni předcházejícímu účinnosti změn, přičemž v takovém případě Banka k tomuto dni ukončí veškeré služby, kterých
se navrhovaná změna týká. Pokud Klient změnu neodmítne do dne stanoveného výše, platí, že se změnou souhlasí. Na tento
důsledek Banka Klienta v oznámení o změně Úrokového lístku zvláště upozorní.
2.1.11. Kreditní zůstatek na SU úročí Banka aktuálně platnou úrokovou sazbou pro dané úrokové pásmo.
2.1.12. Kreditní zůstatek na SU, který překračuje výši vkladu stanovenou pro určité úrokové pásmo, úročí Banka podle Úrokového lístku
sazbou platnou pro dané pásmo.
2.1.13. Peněžní prostředky na SU jsou úročeny ode dne jejich připsání na SU a úročení končí dnem předcházejícím odepsání peněžních
prostředků z SU. V případě zrušení SU jsou úroky splatné v den jeho zrušení.
2.1.14. Úrok ze zůstatku na SU se počítá denně a je připisován na SU Klienta v měně SU k poslednímu dni daného kalendářního
měsíce. Úrok podléhá zdanění v souladu s právními předpisy platnými ke dni, kdy bude příslušný úrok připsán.
3.

TERMÍNOVANÝ VKLAD

3.1.1.

Banka zřídí TV na základě Smlouvy, pokud nejpozději současně se Smlouvou o TV Klient s Bankou uzavře Smlouvu o vedení
běžného Účtu vedeného ve stejné měně, v jaké má být veden TV. Na TV se použijí obdobně příslušná ustanovení o Účtech dle
VOP a Produktových obchodních podmínek pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele
a právnické osoby.

3.1.2.

Složením peněžních prostředků na TV výhradně bezhotovostním Platebním příkazem z běžného Účtu Klienta v téže měně
a v den zřízení TV přenechává Klient Bance tyto peněžní prostředky na sjednanou dobu, přičemž není oprávněn s těmito
peněžními prostředky nakládat před jejím uplynutím, s výjimkou předčasného ukončení takového TV, které podléhá Poplatku
podle Sazebníku.

3.1.3.

TV lze zřídit pouze na doby trvání uveřejněné Bankou v Úrokovém lístku. TV se zřizuje na dobu určitou.

3.1.4.

Minimální výše vkladu při zřízení TV je uveřejněna v Úrokovém lístku ke dni zřízení TV.

3.1.5.

K TV nelze vydat Kartu.

3.1.6.

Banka úročí TV úrokovou sazbou ve výši uveřejněné v Úrokovém lístku a platné ke dni zřízení TV.

3.1.7.

Úroky se počítají denně na základě skutečného počtu dní a roku o tři sta šedesáti pěti (365) dnech v měně TV. Úrokové období
u TV s dobou trvání do jednoho (1) roku včetně začíná dnem zřízení TV a jeho délka se rovná době trvání TV. Úrokové období
u TV s dobou trvání nad jeden (1) rok začíná dnem zřízení TV a jeho délka se rovná jednomu (1) roku.

3.1.8.

V případě TV s dobou trvání do jednoho (1) roku včetně připisuje Banka úroky snížené o případnou daň ke konci úrokového
období na TV, přičemž připsané úroky jsou splatné spolu s TV. Jde-li o TV s dobou trvání nad jeden (1) rok, připisuje Banka úroky
snížené o případnou daň na TV v ročním intervalu, přičemž dochází k navýšení (kapitalizaci) TV o tuto částku.

3.1.9.

Banka provádí srážku příslušné daně z úroku v souladu platnými právními předpisy.

3.1.10. TV je splatný ke dni jeho splatnosti, kterým je poslední den doby trvání TV. Dnem splatnosti je i den, který není Obchodním
dnem. Připadne-li splatnost TV na den, který není Obchodním dnem, jsou prostředky Klientovi k dispozici nejpozději následující
Obchodní den.
3.1.11. V průběhu trvání TV je Klient oprávněn požádat o jeho předčasné splacení; předčasná splatnost TV nastane nejpozději
k prvnímu Obchodnímu dni následujícímu po dni doručení takové žádosti Bance. V případě předčasného ukončení TV Banka
vypočte úrokový výnos z TV ke dni předčasného výběru. Poplatek za předčasný výběr se hradí zatížením TV Klienta ke dni
předčasného zrušení TV.
3.1.12. Po dni splatnosti TV Banka peněžní prostředky na TV již neúročí, přičemž zůstatek z TV bude v souladu s požadavkem Klienta
převeden na běžný Účet Klienta vedený ve stejné měně u Banky.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1.1.

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

4.1.2.

Tyto PP SU TV nabývají účinností dnem 1. července 2020.
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