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OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK EQUA BANK A.S. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE
A PRÁVNICKÉ OSOBY, PRODUKTOVÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK PRO BĚŽNÉ ÚČTY A PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ EQUA BANK
A.S. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY A PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH

KARET EQUA BANK A. S. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY

Vážená klientko, vážený kliente,
dovolujeme si Vás informovat o vydání nových Všeobecných obchodních podmínek Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele
a právnické osoby, Produktových obchodních podmínek pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické
osoby podnikatele a právnické osoby a Produktových podmínek pro držitele platebních karet Equa bank a. s. pro fyzické
osoby podnikatele a právnické osoby s účinností od 1. 1. 2017.
Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby zahrnují úpravy spočívající v:
-

Doplnění čl. 3.2. „Banka je oprávněna na základě Zákona proti praní špinavých peněz pořizovat za účelem identifikace Klienta
kopie a opisy dokladů totožnosti Klienta.“ a „Podrobnosti zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Podmínkách zpracování
osobních údajů, které Banka uveřejňuje na Obchodních místech a na Domovské stránce Banky.“

-

V čl. 3.7.1. se mění věta „Klient je v souvislosti s uzavřením Smlouvy informován a bere na vědomí, že Banka je oprávněna
shromažďovat, zpracovávat a uchovávat osobní údaje Klienta, a to v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (též
jen „Poučení“).“ a článek je doplněn o větu „Informace o bonitě Klienta, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru
je Banka oprávněna získávat pouze na základě souhlasu, který Klient uděluje podpisem Rámcové smlouvy.“

-

Doplnění čl. 3.7.6. „Klient má vůči Sdružení SOLUS právo na výmaz, výpis z registru, opravu údajů a v případě Pozitivního
registru právo požádat o výmaz osobních údajů.“

-

V čl. 3.8.1. se mění první věta „Klient je oprávněn Souhlas odvolat kdykoliv formou odvolání prokazatelně doručeného Bance.“
a bude odstraněno „(viz odstavec 3.2. VOP výše)“

-

V čl. 6.4. se mění věta první „Pro účely Zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní je Klient při podpisu Rámcové
smlouvy povinen Banku uvědomit, zda je Účet Klienta tzv. americkým účtem (tj. Klient, skutečný majitel alespoň 10%
hlasovacích práv či majetku společnosti Klienta resp. příjemce alespoň 10% rozdělovaných prostředků společnosti Klienta, příp.
Disponent je občanem, rezidentem či narozen v USA, má v USA pobyt na základě udělení tzv. zelené karty či tam má
korespondenční adresu nebo kontaktní telefonní číslo, případně ani nezasílá trvalé příkazy k převodu finančních prostředků na
účet v USA; dále Klient má v USA místo podnikání či sídlo). Pod pojmem USA výše se rozumí i další území pod správou
Spojených států amerických, které Banka uveřejňuje na Domovské stránce Banky, v sekci Časté dotazy).“ a dále věta „Klient
tímto výslovně prohlašuje, že měl možnost detailně se seznámit s regulatorním předpisem Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) na internetových stránkách daňového úřadu Spojených států amerických www.irs.gov, jakož i s dokumenty
uveřejněnými na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodnispoluprace/ mezinarodni-zdanovani-prime-dane/fatca, a že je mu význam těchto dokumentů znám.“

-

Z čl. 8.1.1. byla odstraněna věta „Korespondenční adresa Klienta se musí nacházet na území České republiky.“

-

Doplnění čl. 14.2.11. o „(či obdobné komunikační zařízení)“

-

Doplnění čl. 14.4.3. o odstavec „xv) do Telefonu Instalovat aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů a nikdy neinstalovat aplikace
z e-mailu nebo internetových stránek jiných, než oficiálních distributorů, z důvodu možného nakažení virem. Používat výhradně
oficiální obchody Apple iTunes, Google Play, Windows Marketplace, případně Samsung Galaxy Apps. Klientovi je doporučeno
zakázat instalaci aplikací z neznámých zdrojů a nechat se upozorňovat před instalací potenciálně škodlivých aplikací;“

-

Přečíslování odstavců v čl. 14.4.3. z „xv) na xvi)“ a „xvi) na xvii)“

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a
právnické osoby zahrnují úpravy spočívající v:
-

Doplnění čl. 2.1.2. „Banka dále nezřizuje a nevede Účty, které představují pohledávku z vkladu se zvláštním režimem podle §
41f Zákona o bankách.“

Podmínky pro držitele platebních karet Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby zahrnují úpravy spočívající v:

-

V čl. 2.2.1. se mění věta druhá „Banka zasílá Kartu obyčejnou poštovní zásilkou na aktuální kontaktní adresu uvedenou v
Žádosti nebo jinak sdělenou Klientem či Držitelem Karty Bance.“ a dále věta „Karta nemůže být zaslána na adresu obchodního
místa Banky, ani na P.O.Box.“
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-

Doplnění čl. 2.4.12. o „v odůvodněných případech až 180 dnů. Do lhůty reklamace se nezapočítává doba potřebná pro doplnění
podání Klienta nebo dodatečné získání dokumentů od Klienta či třetích stran nezbytných k prošetření reklamace.“

Dovolujeme si Vás informovat o Vašem právu písemně odmítnout návrh uvedených změn či doplnění. V opačném případě platí, že
navrhované změny přijímáte. Pokud navrhovanou změnu či doplnění písemně odmítnete, máte právo písemně vypovědět Smlouvu, a
to bezplatně a s okamžitou účinností, a to nejpozději do data nabytí účinnosti Podmínek. Nové znění Podmínek máte k dispozici na
www.equabank.cz/firemni/dulezite-dokumenty/ nebo na pobočkách Equa bank.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte klientské centrum na telefonním čísle 222 010 222.
Děkujeme, že využíváte naše produkty a služby a těšíme se na další spolupráci.
Vaše Equa bank

Equa bank a.s. se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 1830, IČ: 471 16 102
SWIFT: EQBKCZPP www.equabank.cz

Equa bank a.s.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8

T +420 222 010 222
F +420 222 010 333
info@equabank.cz

