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STANDARDNÍ INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
1.

TOTOŽNOST PODNIKATELE; HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Podnikatel
Adresa sídla
Doručovací adresa
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Adresa internetových stránek
Předmět podnikání
2.

Equa bank a.s. (dále jen „Banka“)
Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
P.O.Box 126, 700 30 Ostrava
+420 222 010 222
klientske.centrum@equabank.cz
www.equabank.cz
poskytování bankovních služeb v rozsahu vydané bankovní licence

OZNAČENÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB – BANKOVNÍ SLUŽBY

Aktuální parametry produktů a služeb poskytovaných Bankou (dále jen „Bankovní služby“) jsou uvedeny na www.equabank.cz
a v příslušných obchodních podmínkách. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou.
3.

PLATBY ZA BANKOVNÍ SLUŽBY; CELKOVÁ CENA POSKYTOVANÉ BANKOVNÍ SLUŽBY

Klient je povinen za Bankovní služby hradit Poplatky podle Sazebníků platných v den provedení zpoplatňované Bankovní služby, pokud
v Sazebníku nebo ve Smlouvě není stanoven jiný rozhodný den pro určení výše Poplatku, a další poplatky sjednané ve Smlouvě.
Kromě Poplatků je Klient povinen uhradit Bance též
(a)
(b)
(c)

náklady Hodnocení,
veškeré náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s porušením jakékoli povinnosti vyplývající ze Smlouvy ze strany osob
odlišných od Banky a/nebo,
jakékoliv mimořádné náklady a výdaje, které Bance odůvodněně vzniknou v souvislosti s Bankovní službou a jejichž vznik
Klient vyvolal.

Náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby, jsou rovněž uvedeny v Sazebníku.
V případě úvěrových produktů stanoví výši úroku návrh na uzavření smlouvy o úvěru či zápůjčce.
4.

DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTNUTY V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Orgán dozoru a jeho sídlo

Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Údaje o daních nebo nákladech

Veškeré platby, které mají být podle Smlouvy zaplaceny Klientem
Bance, jsou účtovány bez DPH. Jestliže Bance vznikne povinnost
zaplatit DPH v souvislosti s jakoukoliv platbou dle Smlouvy (včetně
plateb, jejichž účelem je náhrada nákladů či škody Bance), bude
Klient povinen zaplatit Bance společně s příslušnou platbou též
odpovídající částku DPH.
Banka jako plátce daně provádí srážky daní (včetně srážky daně
z úrokových výnosů z Bankovních služeb) v souladu s příslušnými
zákony a jinými obecnými právními předpisy platnými v České
republice s výjimkou případů, kdy příslušná mezinárodní smlouva
o zamezení dvojího zdanění stanoví jinak.

Možná rizika mimo kontrolu podnikatele spojená

Riziko vyplývající z uplatněných nástrojů měnové politiky

s poskytovanou finanční službou

Změna právní úpravy podnikání bank a finančních institucí
a poskytování bankovních služeb

Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy

Byla-li Smlouva uzavřena za využití prostředků komunikace
na dálku (tedy především prostřednictvím služby Přímého
bankovnictví), je Klient oprávněn od Smlouvy odstoupit i bez
uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření Smlouvy.
Pokud mu nebyly před uzavřením Smlouvy poskytnuty informace
v rozsahu vyžadovaném Občanským zákoníkem, pak je oprávněn
od Smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů od dne, kdy mu byly tyto
informace Bankou dodatečně poskytnuty.
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Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy

Odstoupení je nutné předat v písemné formě, a to buď
na Obchodním místě Banky, nebo písemným zasláním na adresu:
Equa bank a.s., P.O.Box 126, 700 30 Ostrava; v případě
hypotečních úvěrů na adresu sídla Banky
Neoznámíte-li Bance v uvedené lhůtě, že od Smlouvy odstupujete,
uzavřený smluvní vztah trvá.

Poučení o právu ukončit předčasně nebo jednostranně závazek ze
smlouvy včetně poučení o případných sankcích

Klient a Banka jsou oprávněni vypovědět Smlouvu i bez uvedení
důvodu.
Klient je rovněž oprávněn vypovědět Smlouvu bez uvedení důvodu
v souladu s pravidly České bankovní asociace upravujícími
přechod klientů z jedné banky do druhé (Kodex mobility klientů).
Klient obdrží samostatně informace o nákladech na předčasné
splacení úvěru či zápůjčky při sjednávání úvěrového produktu
s Bankou.

Označení členského státu EU, jejichž právními předpisy se řídí
podnikatel

Česká republika

Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, a/nebo příslušném
soudu

Právní řád České republiky. Právní vztahy budou rozhodovány
obecnými soudy ČR.

Jazyk, ve kterém bude podnikatel jednat a ve kterém poskytne
smluvní podmínky

Český jazyk

Existence, způsob a podmínky mimosoudního vyřizování stížností

Podání Bance či k následujícím institucím, v souladu s Reklamačním
řádem Banky:

V případě sjednání dvoujazyčné verze smluvních podmínek, je
jednou jazykovou verzí vždy český jazyk a česká jazyková verze
je rozhodná.

Česká národní banka
Kancelář finančního arbitra
Česká bankovní asociace
Úřad pro ochranu osobních údajů
Existence garančního fondu

Fond pojištění vkladů

Doba, po kterou zůstávají poskytnuté údaje včetně údaje
o ceně v platnosti

Minimálně 2 měsíce od převzetí standardních informací v případě
Bankovních služeb poskytovaných na základě rámcové smlouvy
o platebních službách; 30 dní od převzetí standardních informací
v případě úvěrových produktů

Jednání prostřednictvím zástupce nebo zprostředkovatele

Seznam osob, s nimiž Banka jedná v souvislosti s poskytováním
Bankovních služeb Klientům, vždy s uvedením patřičného účelu
předání a zpracování osobních údajů, jakož i změnu takového
seznamu Banka uveřejňuje na svých Obchodních místech
a na www.equabank.cz.
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