Rámcová smlouva o poskytování bankovních, platebních a investičních služeb
(dále jen „Rámcová smlouva“)

L001

č.
SMLUVNÍ STRANY
1. Jméno / Titul

Equa bank a.s., IČ: 47116102 se

2. Příjmení / Titul

sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ
186 00, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1830

a

3. RČ/Datum narození
4. Ulice/č.p.
5. Město
6. PSČ
7. Stát

(dále jen „Banka")

(dále jen „Klient")

Další osobní údaje Klienta:
8. Rodné příjmení

12. Státní občanství

9. Pohlaví

13. Daňové rezidentství

10. Místo narození

14. Zahraniční DIČ

11. Země narození
Údaje Klienta za Banku ověřil:
Datum a místo
Podpis
Jméno a příjmení
2.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1.

Klient a Banka zamýšlejí vstoupit na základě této Rámcové smlouvy do vzájemného smluvního vztahu, v jehož rámci bude mít Banka
možnost poskytovat Klientovi Bankovní služby dle své aktuální nabídky.
Pojmy uvedené v této Rámcové smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam uvedený ve Všeobecných obchodních
podmínkách (dále jen „VOP“) nebo příslušných produktových obchodních podmínkách (dále jen „POP“), pokud z této Rámcové
smlouvy nevyplývá jinak.
Rámcovou smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnou formou, nevyplývá-li z VOP nebo příslušných POP jinak. Záležitosti
výslovně Rámcovou smlouvou neupravené se řídí platnými VOP, POP pro jednotlivé Bankovní služby, Sazebníky a Úrokovým lístkem,
které tvoří její nedílnou součást.

2.2.

2.3.

3.

BANKOVNÍ SLUŽBY

3.1.

Bankovními službami jsou zejména: (i) Běžný účet, (ii) Spořicí účet, (iii) Debetní karta, (iv) Termínovaný vklad, (v) Přímé bankovnictví,
(vi) Investiční produkty a služby s nimi související, případně další služby, které budou v budoucnu jako Bankovní služby nabízeny.
Banka poskytuje Bankovní služby na základě uzavření Smlouvy o poskytnutí příslušné Bankovní služby (dále jen "Smlouva").
Jednotlivé typy Smluv Klient sjednává na základě Žádosti na Obchodním místě Banky nebo prostřednictvím služby Přímého
bankovnictví. Smlouvy mohou být sjednávány, uzavírány, měněny a ukončovány i v elektronické formě. Smlouva nabývá platnosti
dnem podpisu Smlouvy Bankou a Klientem, včetně podpisu učiněného elektronickými prostředky (SMS a podobné prostředky).
Účinnost jednotlivých Smluv může být vázána na splnění podmínek v nich stanovených.
Doručí-li Klient Bance podepsaný návrh Rámcové smlouvy nebo jednotlivé Smlouvy s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť
nepodstatnou, nebo dodatkem nejedná se o platné a účinné přijetí návrhu Rámcové smlouvy nebo Smlouvy, vyjma opravy osobních
nebo jiných obdobných údajů, a tudíž tyto smlouvy nebudou platně uzavřeny.To platí i v případě připojení obchodních podmínek, které
budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem VOP nebo POP.

3.2.

3.3.

4.

SMLOUVY A JEJICH OBSAH

4.1.
4.1.1.

Smlouva o běžném a spořicím Účtu
Ke dni účinnosti Smlouvy o běžném a spořicím Účtu Banka zřídí a povede Klientovi běžný a/nebo spořicí Účet v měně uvedené
v Žádosti, případně na základě žádosti Klienta zadané prostřednictvím služby Přímého bankovnictví. Číslo příslušného Účtu bude
uvedeno v Potvrzení o zřízení Účtu.
Banka na základě Smlouvy o běžném a spořicím Účtu přijímá na Účet Klienta vklady a příchozí úhrady a provádí z Účtu, dle
Klientových pokynů nebo jeho jménem, výplaty a odchozí úhrady. O provedených transakcích a výši zůstatku na Účtu Banka Klienta
informuje formou výpisu z Účtu způsobem stanoveným ve VOP, případně jiným způsobem mezi Klientem a Bankou dohodnutým.
Banka úročí zůstatek na běžném a spořicím Účtu úrokovou sazbou uveřejněnou v Úrokovém lístku, způsobem stanoveným ve VOP.
Banka na základě Žádosti Klienta poskytuje k běžným Účtům debetní karty, jejichž poskytnutí a používání se řídí Produktovými
podmínkami pro běžné Účty, termínované vklady a debetní karty.
Smlouva o termínovaném vkladu
Banka na základě Smlouvy o termínovaném vkladu zřídí a povede Klientovi Účet termínovaného vkladu v měně a na dobu uvedenou
v Žádosti. Číslo příslušného Účtu bude uvedeno v Potvrzení o zřízení Účtu.
Banka úročí zůstatek na běžném a spořicím Účtu úrokovou sazbou uveřejněnou v Úrokovém lístku, způsobem stanoveným ve VOP.

4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
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1.

4.2.3.
4.2.4.
4.3.
4.3.1.

4.3.2.

Banka úročí zůstatek na účtu v měně, ve které je účet veden, způsobem stanoveným ve POP.
O výši úrokových sazeb Banka Klienta informuje v Úrokovém lístku, o provedených transakcích a zůstatku na účtu formou výpisu
z účtu, způsobem stanoveným ve VOP.
Smlouva o poskytování investičních služeb
Banka na základě Smlouvy o poskytování investičních služeb: (i) umožní Klientovi zřídit a povede Klientovi jeden nebo více
Majetkových účtů, na kterých bude Banka evidovat investiční nástroje ve vlastnictví Klienta; a (ii) bude Klientovi ve vztahu
k investičním nástrojům vedeným na Majetkovém účtu poskytovat investiční služby v rozsahu a způsobem sjednaným ve Smlouvě
o poskytování investičních služeb a příslušných POP. Klient výslovně souhlasí s poskytnutím příslušných POP prostřednictvím služby
Přímého bankovnictví.
O poplatcích a nákladech souvisejících s investičními službami informuje Banka v Sazebníku nebo v POP. O transakcích a hodnotě
investičních nástrojů informuje Banka formou výpisu z Majetkového účtu způsobem stanoveným v POP

5.

ZPŮSOB KOMUNIKACE

5.1.

Smluvní strany se dohodly, že Banka bude Klientovi zasílat informace týkající se smluvního vztahu, včetně osobních údajů Klienta,
formou nešifrovaných zpráv (e-mail, SMS) na e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu, které Klient uvedl v Žádosti,
a prostřednictvím internetového bankovnictví či elektronického uložiště pro datové zprávy.

6.

PROHLÁŠENÍ KLIENTA

6.1.
6.1.1.

Poskytnutí informací
Klient podpisem této Rámcové smlouvy výslovně prohlašuje, že:mu před jejím podpisem byly Bankou poskytnuty (i) VOP a POP pro
jednotlivé Bankovní služby, (ii) Sazebník, (iii) Úrokový lístek, (iv) Podmínky platebního styku, (v) Standardní informace před uzavřením
smlouvy a (vi) Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta;se s výše uvedenými dokumenty seznámil
a dostatečně jim porozuměl; a veškeré informace sdělené a doklady předložené Bance v souvislosti s uzavřením této Rámcové
smlouvy jsou pravdivé a úplné.
Klient podpisem této Rámcové smlouvy výslovně přijímá následující ustanovení VOP a POP, rozumí jim, souhlasí s nimi a nepovažuje
je za překvapivá: čl. 1.1.2., 1.1.4., 2.3, 2.4.1., 6.11., 7.3., 10.1., 12.1. a 15.3. VOP; čl. 2.1.10., 2.2.5. bod (i), 4.8.1., 4.9. Produktových
podmínek pro běžné Účty, Termínované vklady a debetní Karty Equa bank a.s. a čl. 2.1.5 a 2.1.12. Produktových podmínek pro spořicí
Účty.
Zpracování osobních údajů
Klient podpisem této Rámcové smlouvy výslovně potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o ochraně osobních údajů a obdržel
Memorandum o zpracování osobních údajů, v nichž jsou popsány účely a způsob zpracování osobních údajů Bankou, včetně
informací o uplatňování práv v souvislosti s osobními údaji.
Klient podpisem této Rámcové smlouvy výslovně potvrzuje, že udělil souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti, respektive pořízení
opisu dokladu totožnosti Bankou.

6.1.2.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.
7.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.

Rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Její znění je vyhotoveno ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom.
Rámcová smlouva se dále řídí platným právním řádem ČR, zejména §127 a násl. Zákona o platebním styku, Občanským zákoníkem
a případně Zákonem o spotřebitelském úvěru.
V případě, kdy je Rámcová smlouva uzavírána za pomoci prostředků komunikace na dálku a zároveň návrh Rámcové smlouvy
podepisuje jako první Klient elektronickými prostředky, nabývá tato Rámcová smlouva účinnosti dnem akceptace návrhu Bankou.
V případě, kdy je tato Rámcová smlouva podepsána zároveň s Návrhem na uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen
„Návrh“), nabývá tato Rámcová smlouva účinnosti v den, kdy Banka akceptuje Návrh. Pokud Banka Návrh zamítne, tato Rámcová
smlouva od počátku zaniká. Tento článek se nevztahuje na případy, ve kterých je zároveň s Rámcovou smlouvou a Návrhem
podepsána Žádost o některý z dalších produktů Banky. V takovém případě nabývá Rámcová smlouva účinnosti bez ohledu na Návrh.
Rámcová smlouva pozbývá platnosti a účinnosti současně s ukončením poslední Bankovní služby, kterou Banka Klientovi poskytuje.

7.2.
7.3.
7.4.

7.5.
8.

SEKCE PRO OPRAVU ÚDAJŮ

Není-li některý z Vašich osobních nebo jiných údajů v této Rámcové
smlouvě uveden správně, opravte jej prosím do tabulky níže. V prvním
sloupci uveďte pořadové číslo nebo chybné znění údaje, který chcete
změnit a do druhého sloupce hůlkovým písmem jeho nové znění. Pro
opravu použijte černou nebo modrou propisovací tužku. Nevyužité
kolonky pro opravy proškrtněte.
9.

SEKCE PRO PODPISY RÁMCOVÉ SMLOUVY

Klient:
Podpis

Datum a místo

Zástupce Banky:
Jméno a příjmení

Ondřej Hák

Pozice

Ředitel oddělení retailového bankovnictví

Datum

Podpis

