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BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, 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, hlavní předmět podnikání: bankovní činnosti, e-mail: info@hellobank.cz

Základní účet od Hello bank!

Stačí k nám přijít s dokladem totožnosti. A to je všechno – založit si Základní účet trvá opravdu jen chvilku. O Základní účet může požádat skoro každý – stačí být spotřebitel (ne podnikatel), oprávněně pobývat v EU nebo 
státu EHP a nemít v Česku jiný platební účet.

Co umí Základní účet?
• Poradí si se stejnými platebními transakcemi jako náš Hello účet
• Máte k němu super internetové bankovnictví vč. mobilní aplikace
• Každý měsíc Vám zašleme elektronický výpis z účtu
• Poskytneme Vám bezkontaktní debetní kartu Mastercard
• A k ní i platební nálepku – k nalepení třeba na mobil
• Zřízení i vedení účtu jsou zdarma – a to i bez nutnosti využívat jakékoli naše další produkty či dodatečné služby.

Potřebujete s něčím poradit? Na infolince 257 080 080 jsme pro Vás každý všední den od 8 do 20 hodin.

Když si chcete vše podrobně prostudovat
Zajímají Vás detaily o tom, jak Základní účet funguje a co umí? Všechny tyto informace najdete v níže uvedených dokumentech, včetně podrobností o cenách za jednotlivé služby spojené se Základním účtem.
V případě jakýchkoli stížností nás kontaktujte, obrátit se můžete také na finančního arbitra (www.finarbitr.cz, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1), který řeší mimosoudní spotřebitelské spory v oblasti platebních služeb.

• Aktuální Sazebník poplatků a Úrokový lístek
• Reklamační řád
• Produktové podmínky pro běžný, spořicí a základní účet
• Produktové podmínky pro poskytování platebních služeb


