Produktové podmínky pro běžný, spořicí
a základní účet (dále jen „Produktové podmínky“)
I. ÚVODNÍ INFORMACE
1.1. Tyto Produktové podmínky vydává BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902
(1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742,
se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5 (dále také „my“ nebo „Banka“).
1.2. Tyto Produktové podmínky upravují pravidla, za kterých si můžete Vy jako klient Banky (dále také „Vy“ nebo „Klient“) zřídit běžný, spořicí nebo základní účet (dále společně také jen „účet“) a my Vám budeme takový účet
vést.
1.3. Produktové podmínky jsou nedílnou součástí Produktové smlouvy o zřízení a vedení běžného, spořicího nebo základního účtu (dále jen „Produktová smlouva“).
2. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ PRODUKTOVÉ SMLOUVY A ZŘÍZENÍ ÚČTU
2.1. Před zřízením účtu jsme oprávněni požadovat od Vás informace o původu peněžních prostředků a o účelu účtu, a další informace požadované v souladu s platnými právními předpisy, a pro daňové účely.
2.2. Žádost o zřízení účtu můžete podat prostřednictvím internetového bankovnictví, telefonicky prostřednictvím klientského centra, osobně prostřednictvím obchodního místa Banky, uvedeného na internetových stránkách
Banky, nebo prostřednictvím vybraných obchodních partnerů. Žádost o základní účet je třeba podat osobně na obchodním místě Banky.
2.3. Můžete si zřídit pouze jeden běžný a jeden spořicí účet. V případě základního účtu nesmíte být majitelem jiného platebního účtu vedeného v České republice. Tuto skutečnost jste povinen nám prokázat. Účty můžete
označit vlastním pojmenováním.
2.4. Každému účtu přidělíme číslo, které budeme používat při vzájemné komunikaci s Vámi. Číslo účtu je uvedeno v Produktové smlouvě, ve výpisu z účtu a v internetovém bankovnictví.
2.5. Pro zřízení a vedení účtu není stanovena výše minimálního vkladu či kladného zůstatku.
2.6. Vedeme účty pouze v Kč.
2.7. Nezřizujeme účty k podnikatelským účelům.
2.8. Nezřizujeme anonymní účty.
2.9. K účtu Vám můžeme poskytnout doplňkové služby dle aktuální nabídky.
3. NAKLÁDÁNÍ S ÚČTEM A PENĚŽNÍMI PROSTŘEDKY NA ÚČTU
3.1. Nakládat s účtem a s peněžními prostředky na účtu jste oprávněn pouze Vy jakožto majitel účtu, a to dohodnutým způsobem a pouze do výše dostupného zůstatku. V případě, že dojde k překročení dostupného
zůstatku, jedná se o nepovolené překročení (například v případě zaúčtování poplatků nebo provedení karetní transakce v tzv. off-line režimu).
3.2. Nakládáním s účtem se rozumí např. zřízení a zrušení účtu, blokace karty/ nálepky k běžnému účtu, nebo provádění bezhotovostních platebních transakcí z účtu a na účet a dalších platebních služeb. Podmínky pro
poskytování platebních služeb jsou uvedeny v aktuálně platných Produktových podmínkách pro poskytování platebních služeb.
3.3. Můžeme nakládat s peněžními prostředky na účtu bez Vašeho souhlasu, pokud tak stanoví platné právní předpisy, Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování bankovních produktů a služeb nebo Produktová
smlouva, a to zejména:
a) k započtení pohledávek, které za Vámi evidujeme (např. splatné úroky, poplatky či naše náklady, splatné pohledávky ze závazků z jiných Produktových smluv), pokud nebyly z Vaší strany uhrazeny ve stanovené lhůtě;
b) k provedení opravného zúčtování podle zákona o bankách;
c) na základě soudního či správního rozhodnutí;
d) na základě žádosti plátce důchodu, popř. jiné dávky, o vrácení příchozí úhrady připsané na účet, pokud na její výplatu příjemci úhrady zanikl nárok.
3.4. Jsme oprávněni omezit Vás v nakládání s peněžními prostředky a omezit provádění platebních transakcí na účtu (blokovat účet), pokud to vyplývá z právních předpisů nebo soudního či správního rozhodnutí.
3.5. Výpisy k účtu jsou vyhotoveny v měsíční periodě a jsou dostupné ve Vašem internetovém bankovnictví. Berete na vědomí, že výpis nemusí být vyhotoven, pokud na Vašem účtu nedojde ve sledovaném období
k žádnému pohybu.
3.6. Výpis k účtu, kterým Vám poskytneme přehled o úplatě za poskytované služby, je vyhotoven jedenkrát ročně za předchozí kalendářní rok, a je Vám zaslán bezplatně. Tento výpis je dostupný ve Vašem internetovém
bankovnictví a na Vaši žádost Vám ho zašleme v listinné podobě.
3.7. Ke spořicímu účtu neposkytujeme debetní karty ani nálepky.
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ÚROČENÍ A ZDANĚNÍ ÚČTU, POPLATKY
Aktuální kladný zůstatek na účtu je úročen úrokovou sazbou dle aktuálně platného Úrokového lístku. Zůstatek je rozdělen do úrokových pásem a v každém úrokovém pásmu je úročen sazbou platnou pro dané pásmo.
Úročení peněžních prostředků na účtu začíná dnem, kdy byly prostředky na účet připsány, a končí dnem, který předchází dni odepsání peněžních prostředků z účtu.
Peněžní prostředky na účtu jsou úročeny denně, a úrok je připisován na účet měsíčně, vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného kalendářního měsíce. Pokud by v období mezi posledním pracovním a posledním
kalendářním dnem v měsíci došlo na účtu k účetním pohybům, které by měly vliv na výši vypočteného a připsaného úroku, je o tuto částku vyplacený úrok upraven následující kalendářní měsíc. V případě zrušení účtu
jsou úroky splatné v den zrušení. Úrok podléhá zdanění v souladu s platnými právními předpisy.
Pro výpočet úroků vycházíme z roku o 360 dnech a skutečného počtu dní v daném měsíci.
Jsme oprávněni požadovat po Vás za vedení účtů a služby spojené s užíváním účtů poplatky. Ty jsou účtovány podle platného Sazebníku, k datu vzniku příslušné události. V případě pravidelných měsíčních poplatků jsou
tyto poplatky účtovány k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce.
Jste povinen zajistit na účtu dostatek prostředků pro úhradu těchto poplatků.
V případě, že na účtu není dostatečný zůstatek peněžních prostředků, můžeme částku, představující úhradu poplatků, úroků nebo jiných nákladů, odepsat z příslušného účtu i v případě, že tím na účtu vznikne
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nepovolené překročení dostupného zůstatku na účtu.
4.8. V případě nepovoleného překročení dostupného zůstatku na účtu jste povinen neprodleně uhradit dlužnou částku, včetně příslušenství. Jsme oprávněni požadovat úhradu sankčního smluvního úroku pro toto
nepovolené překročení podle aktuálně platného Úrokového lístku.
4.9. Jsme oprávněni měnit výši úrokové sazby u účtu jednostranně bez předchozího oznámení v závislosti na vývoji referenčních úrokových sazeb, na vývoji trhu a našich nákladech na své financování a dalších
objektivních skutečnostech. Za trvání Produktové smlouvy se nová výše úrokové sazby uplatní na všechny existující účty, včetně jejich debetních zůstatků, ode dne účinnosti změny, pokud nestanovíme pozdější datum
účinnosti změny úrokové sazby. Výši úrokové sazby z jiných důvodů a výši poplatků je možné změnit postupem podle Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování bankovních produktů a služeb.
4.10. V případě, že je účet blokován, jsme oprávněni zaúčtovat úroky, poplatky a další pohledávky, na které nám vznikl nárok, také až po pominutí důvodu blokace nebo ke dni ukončení smluvního vztahu.
5. UKONČENÍ SMLOUVY A ZRUŠENÍ ÚČTU
5.1. Způsoby a důvody zániku smlouvy o zřízení a vedení účtu jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování bankovních produktů a služeb. Specifické podmínky zrušení základního účtu upravuje
zákon o platebním styku. Bližší informace můžete získat v informacích o produktu v Informační knize Banky na obchodních místech a na internetových stránkách.
5.2. V případě Vaší žádosti o ukončení Produktové smlouvy berete na vědomí, že zároveň s ukončením smlouvy o zřízení a vedení účtu budou ukončeny i navazující smlouvy např. Produktová smlouva o poskytnutí debetní
karty (např. karta / nálepka), pojištění a další služby, pokud se nedohodneme jinak. Zároveň je třeba zohlednit výpovědní lhůty návazných Produktových smluv. Aktuální kladný zůstatek ze zrušeného účtu převedeme
na jakýkoliv Vámi zvolený účet, nebo poskytneme jiným dohodnutým způsobem.
5.3. Zánikem Produktové smlouvy nezaniká Vaše povinnost uhradit nám veškeré dluhy, které za dobu jejího trvání vznikly, a to bez ohledu na okamžik, kdy došlo k jejich zaúčtování.
6. PLATNOST TĚCHTO PODMÍNEK
6.1. Tyto Produktové podmínky jsou platné pro smlouvy, které na ně výslovně odkazují.
6.2. Tyto Produktové podmínky nabývají účinnosti dne 13. 11. 2019. Pokud jsme se nedohodli jinak, nahrazují veškeré předchozí verze těchto Produktových podmínek, vč. případných dodatků.
Pokud máte jakýkoliv dotaz, rádi Vám ho zodpovíme na naší klientské telefonní lince 257 080 080 nebo na kterémkoli obchodním místě Banky.
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