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Produktové podmínky pro klasické úvěry
(dále také jen jako „Produktové podmínky“)

1.4.  Klasickým úvěrem rozumíme úvěr s předem sjednanou dobou splatnosti (úvěr na dobu určitou) určený k úhradě (části) prodejní ceny zboží zprostředkovateli úvěru Úvěru/obchodníkovi nebo poskytnutý jednorázově 
nebo s postupným čerpáním (během dohodnutého časového úseku) jako bezúčelový úvěr na bankovní účet klienta.

2.2.  Peněžní prostředky převedeme zpravidla druhý pracovní den po dni, kdy byly splněny podmínky pro čerpání Úvěru. Peněžní prostředky mohou být převedeny na Váš bankovní účet nebo s Vaším souhlasem vyjádřeným 
podpisem Produktové smlouvy na účet zprostředkovatele Úvěru/obchodníka, tj. prodejce zboží či služby, jehož cena (nebo její část) má být uhrazena z Úvěru. Převod peněžních prostředků můžeme podmínit 
doručením dokladu, kterým jste potvrdil převzetí zboží nebo služby uvedených v žádosti o Úvěr. O termínu zaplacení části prodejní ceny, která není financována z Úvěru (přímá platba), rozhoduje zprostředkovatel 
Úvěru/obchodník. V případě, že uplatníme své oprávnění požadovat od Vás zajištění Úvěru, může být doručení příslušného dokladu další podmínkou převodu peněžních prostředků.

2.3.  Úvěr může být čerpán také jako vázaný spotřebitelský úvěr. Tento je určen k úhradě prodejní ceny určitého zboží nebo služby od zprostředkovatele Úvěru/obchodníka a je zpravidla vyplácen přímo zprostředkovateli 
Úvěru/obchodníkovi. Pokud tyto Produktové podmínky hovoří o Úvěru, vztahují se i na vázaný Úvěr.

3.7.  Vázaný úvěr. V případě vady zboží/služby, jehož cena (nebo její část) byla uhrazena z Úvěru, jste povinen stále řádně a včas splácet poskytnutý Úvěr. Odstoupíte-li od smlouvy o koupi zboží/služby, kde cena  
zboží/služby je částečně nebo plně hrazena vázaným Úvěrem, zaniká též Produktová smlouva k vázanému Úvěru a její zánik jste nám povinen písemně sdělit. Pokud jste vrátil zboží zprostředkovateli  
Úvěru/obchodníkovi, u něhož bylo zakoupeno, nejste povinen vrátit poskytnutý vázaný Úvěr dříve, než Vám bude zprostředkovatelem Úvěru/obchodníkem vrácena prodejní cena. Dohodli jsme se na našem právu  
v případě zániku kupní smlouvy a dle Produktové smlouvy vyžádat od zprostředkovatele Úvěru/obchodníka částku ve výši prodejní ceny poníženou o přímou platbu, kterou jste uhradil podle Produktové smlouvy,  
a použít ji k plné či částečné úhradě zůstatku vázaného Úvěru, včetně úroku sjednaného v Produktové smlouvě ode dne poskytnutí Úvěru do zaplacení jistiny. Dojde-li po připsání úhrady k přeplatku, neprodleně Vám 
jej vrátíme. V případě nedoplatku jste povinen nám zbývající zůstatek Úvěru uhradit do 30 dnů od zániku Produktové smlouvy. Byla-li Vám prodejní cena již zprostředkovatelem Úvěru/obchodníkem vrácena, jste 
povinen poskytnutý Úvěr včetně příslušenství neprodleně uhradit. Veškerá práva vyplývající z odpovědnosti za vady zboží uplatníte a vypořádáte u zprostředkovatele Úvěru/obchodníka, u něhož jste zboží koupil, 
není-li pro jednotlivá čerpání Úvěru dohodnuto jinak. Je-li Úvěr poskytnut účelově na nákup zboží/služeb u zprostředkovatele Úvěru/obchodníka, platí, že pokud Vám jako spotřebiteli nebylo soudem pravomocně 
přiznané nebo zprostředkovatelem Úvěru/obchodníkem uznané právo na peněžité plnění ze strany zprostředkovatele Úvěru/obchodníka dobrovolně uspokojeno, ručíme za uspokojení tohoto práva my. V takovém 
případě jsme oprávněni od Vás požadovat originál nebo ověřenou kopii dokumentu, kterým došlo k uznání nebo přiznání práva na peněžité plnění. V případě, že v souvislosti s Vaším Úvěrem uplatníte nárok na pojistné 
plnění, jste povinen splácet Úvěr a náklady řádně a včas až do vypořádání pojistné události.

Produktové podmínky pro běžný, spořicí
a základní účet (dále jen „Produktové podmínky“)
4.9. Jsme oprávněni měnit jednostranně snížit výši úrokové sazby u účtu běžného a spořicího účtu (dále jen „úrokové sazby“) jednostranně bez předchozího oznámení, v závislosti na vývoji referenčních úrokových 

sazeb, na vývoji relevantního trhu a dalších objektivních faktorech našich nákladech na své financování a dalších objektivních skutečnostech. Za referenční sazby považujeme úrokové sazby zveřejňované 
Českou národní bankou. Každou změnu úrokových sazeb Vám oznámíme nejpozději 1 den předem vydáním nového přehledu úrokových sazeb. Informace o změně úrokových sazeb budou zveřejněny 
na našich internetových stránkách, pošleme Vám o ní také zprávu do internetového bankovnictví. V případě změny úrokových sazeb, která pro Vás bude výhodnější, můžeme provést změnu úročení 
Vašich peněz kdykoliv, bez předchozího oznámení a s okamžitou účinností. 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 Změna úrokových sazeb z jiných důvodů a výši poplatků, jakož i zavedení nového poplatku nebo 
zvýšení poplatku stávajícího, je možné provést změnit výhradně postupem pro změnu rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, podle Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování bankovních 
produktů a služeb a podle Produktových podmínek pro poskytování platebních služeb. 

Produktové podmínky pro poskytování a užívání
debetních karet (dále jen „Produktové podmínky“)
4.2. Kartu lze využívat pro výběry hotovosti z bankomatů jak na území České republiky, tak i v zahraničí. Dále umožňuje bezhotovostní platby u obchodníků a na internetu. Pro bezpečnější platby je doporučeno provádět 

transakce pouze u obchodníků, kteří podporují službu 3D Secure Mastercard ID Check.
7.3. Bezpečnější platby placení na internetu Debetní kartou Vám umožní služba 3D Secure „Mastercard ID Check“. Mimo povinné autorizační údaje (číslo karty, platnost, CVV2 nebo CVC2 kód) navíc požadovanou 

transakci potvrdíte pomocí dalších autorizačních prvků, kterými mohou být jednorázové heslo, které obdržíte formou SMS zprávy zaslané na u nás pro tento účel evidované číslo mobilního telefonu, statické heslo, tzv. 
ePIN, popř. autorizace prostřednictvím spárované mobilní aplikace. Mimo ověření samotné Debetní karty se dále vyžaduje dodatečné ověření ze strany Držitele karty, což výrazným způsobem eliminuje riziko 
zneužití Vaší Debetní karty. Povinné autorizační údaje pro provedení požadované transakce jsou (číslo karty, platnost, CVV2 nebo CVC2 kód) navíc ji potvrdíte prostřednictvím unikátního SMS kódu, který 
obdržíte formou SMS zprávy na námi registrované číslo mobilního telefonu, nebo prostřednictvím Vašeho mobilního bankovnictví (s možným využitím biometrických údajů nebo zadáním čtyřmístného 
kódu), případně jinou metodou ověření dle odst. 7.2 písm. d) Produktových podmínek pro poskytování platebních služeb a Manuálu pro použití karty na internetu ve spojení se službou „Mastercard ID 
Check“, který naleznete na www.hellobank.cz. Jestliže si nejste jist, jaké číslo mobilního telefonu máte u nás registrováno, můžete si jej ověřit v internetovém bankovnictví či telefonicky na klientském 
servisu.

Všeobecné obchodní podmínky 
pro poskytování bankovních produktů a služeb 
(dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“)
2.1. Dohodli jsme se, že k uzavření, změně či ukončení smlouvy může dojít těmito rovnocennými způsoby, které společně pokládáme za jednání v písemné formě podle občanského zákoníku, pokud je tato forma právními 

předpisy vyžadována: 
a) v našem sídle nebo našich  obchodních místech (listinný dokument nebo elektronický dokument a podpis);
b)  v zabezpečené internetové aplikaci, zřízené pro Vás z naší strany, s funkcí trvalého nosiče – internetové bankovnictví (elektronický dokument a podpis);
c)  u zprostředkovatele úvěru, či kurýra či obchodníka (listinný dokument nebo elektronický dokument a podpis);
d)  poštou (listinný dokument a podpis). 



Produktové podmínky pro revolvingové úvěry
(dále také jen jako „Produktové podmínky“)
1.5.    K revolvingovému úvěru Úvěru mohou být poskytnuty platební prostředky – úvěrová karta a platební nálepka (dále společně jen „Úvěrová karta“).
2.2.     V Produktové smlouvě je sjednán aktuální úvěrový rámec a maximální úvěrový rámec. Výše aktuálního úvěrového rámce je stanovena mimo jiné na základě posouzení Vaší úvěruschopnosti.  Vaše úvěruschopnost 

může být v průběhu trvání Produktové smlouvy opětovně posouzena, zejména při změně před změnou výše aktuálního úvěrového rámce. Pro její posouzení jsme oprávněni požadovat od Vás poskytnutí a doložení 
potřebných údajů, včetně jejich doložení odpovídajícími doklady.

2.3.     Aktuální úvěrový rámec a maximální úvěrový rámec mohou být změněny (sníženy či zvýšeny) na základě vyhovění Vaší žádosti a vyhovění žádosti z naší strany nebo na základě naší nabídky či oznámení  
o jednostranném rozhodnutí o snížení aktuálního úvěrového rámce úkonu. 

2.12.1.  Úvěr jste povinen splácet řádně a včas, včetně nákladů na něj, formou pravidelných měsíčních splátek Úvěru. Úhrada musí být provedena na náš bankovní účet pod námi určeným variabilním symbolem. Variabilní 
symbol můžeme změnit. O případné této změně variabilního symbolu Vás budeme předem informovat. Pokud si k Produktové smlouvě sjednáte doplňkovou službu, např. pojištění, jste povinen hradit pravidelnou 
celkovou měsíční splátku, která je součtem pravidelné měsíční splátky Úvěru a pravidelné měsíční úhrady za pojištění. V případě, že v souvislosti s Vaším Úvěrem uplatníte nárok na pojistné plnění, jste povinen splácet 
Úvěr a náklady na Úvěr řádně a včas až do vypořádání pojistné události.

2.12.2.  Splátka bez uvedení správného variabilního symbolu nemusí být považována za uhrazenou a v této souvislosti jsme oprávněni požadovat náklady spojené s přiřazením takové splátky k úvěrovému účtu podle našeho 
aktuálního Sazebníku poplatků pro úvěry. Splátka nemusí být považována za řádně uhrazenou rovněž v případě, že je na náš bankovní účet připsána v nižší než sjednané výši. 

2.12.3.  Jsme oprávněni přiřazovat Vaše platby k úhradě jakýchkoliv Vašich, i nesplatných závazků z Produktové smlouvy či z jiného právního vztahu s Vámi v pořadí námi určeném tak, že nejprve započteme Vaše platby na 
závazek nejdříve splatný, nestanoví-li právní předpis nebo neurčíte-li neurčíme-li při sjednání Produktové smlouvy jinak. Použití směnky a šeku ke splácení Úvěru se nepřipouští. Pokud má být Úvěr splácen inkasem, 
musíte jej založit nejpozději 6 pracovních dnů před datem splatnosti. V opačném případě bude inkaso provedeno až od následujícího kalendářního měsíce a splátku musíte uhradit jiným způsobem, např. jednorázovým 
převodem ze svého bankovního účtu. První pokus o inkaso se provádí jednou měsíčně 3 pracovní dny přede dnem předcházejícím dni data splatnosti, pokud se jedná o pracovní den. Pokud tento den není pracovní 
den, první pokus o inkaso se provádí 3 pracovní dny před pracovním dnem bezprostředně předcházejícím takovému dni. V případě více inkas v jeden den se inkaso na sběrný účet vedený u naší banky, provádí prioritně 
před inkasem se sběrným účtem vedeným v jiné bance. V případě více inkas na jeden sběrný účet a nedostatku prostředků na vyřízení všech inkas zároveň, se prioritně provádí inkaso v nejvyšší částce. Provedeno 
bude pouze inkaso v plné výši předepsané splátky. 

2.12.6.  Jako spotřebitel máte právo nás kdykoliv požádat o bezplatný výpis z úvěrového účtu v podobě tabulky umoření. Tento výpis Vám zdarma zašleme poskytneme prostřednictvím internetového bankovnictví nebo  
na našem obchodním místě našich obchodních míst. Pokud požádáte o zaslání tohoto výpisu poštou, jsme oprávněni účtovat příslušné poštovné. 

2.12.8.  Jednotlivá čerpání a splácení peněžních prostředků z aktuálního úvěrového rámce evidujeme na Vašem úvěrovém účtu, resp. podúčtu pro specifické podmínky čerpání a splácení, který byl zřízen na základě Vaší 
žádosti v Produktové smlouvě, případně na základě dodatečné přílohy k Produktové smlouvě dle bodu 2.15.1. O pohybech na úvěrovém účtu (např. čerpání, splácení, zúčtování příslušných úroků a nákladů) jste 
informován formou výpisu z úvěrového účtu zasílaného jedenkrát měsíčně na korespondenční adresu. Jsme oprávněni zaslat poskytnout Vám výpis z úvěrového účtu prostřednictvím internetového bankovnictví.  
V takovém případě jste povinen si výpis vždy jednou měsíčně z internetového bankovnictví vytisknout nebo uložit na jiný trvalý nosič dat. Máme vzájemně za to, že jsme splnili povinnost zaslat Vám výpis z úvěrového 
účtu na trvalém nosiči dat 7. dnem po zveřejnění uložení výpisu v internetovém bankovnictví. V případě, že objektivní vlivy mimo naši kontrolu způsobí nedostupnost internetového bankovnictví, zašleme Vám výpis 
z úvěrového účtu jiným způsobem. Jsme oprávněni dočasně pozastavit zasílání výpisů z úvěrového účtu z důvodu ochrany v nich obsažených informací při změně Vašich kontaktních údajů, o kterých jsme nebyli 
informováni, a to do jejich aktualizace. Můžete požádat o dodatečné zaslání těchto výpisů. Na Vaši písemnou žádost Vám může být zaslán mimořádný výpis z účtu.

2.14.   Specifické podmínky čerpání a splácení s prvním čerpáním Úvěru při uzavření Produktové smlouvy
2.14.1.   Pokud jsme jste si v Produktové smlouvě nebo jejím dodatku sjednali zvolil/a pro jednotlivé první čerpání Úvěru specifické podmínky čerpání a splácení přímo v Produktové smlouvě, a tato volba bude námi 

akceptována, souhlasíte, že částka Úvěru čerpaná částku Úvěru čerpanou za těchto podmínek a úročenou úrokovou sazbou uvedenou v Přehledu specifických podmínek, bude splácena budete splácet 
sjednaným počtem pevně stanovených splátek a bude úročena úrokovou sazbou uvedenou v Přehledu specifických podmínek. Tyto splátky mohou být hrazeny souhrnnou úhradou spolu s měsíčními splátkami Úvěru.

2.14.2.   V případě čerpání Úvěru jen za specifických podmínek, bez dalšího čerpání Úvěru jiným způsobem, jste povinen hradit pouze náklady spojené s tímto čerpáním, bez nákladů, týkajících se Úvěru bez sjednání takových 
specifických podmínek (např. bez poplatku za rezervaci úvěrových zdrojů).

2.14.3.   V případě Vašeho prodlení s úhradou jakékoliv splátky podle specifických podmínek, budete povinen hradit náklady spojené s prodlením úvěru budete částku, se kterou jste v prodlení, od následujícího měsíce 
splácet za stejných podmínek, jako při běžném čerpání Úvěru podle Produktové smlouvy. To se týká jak zápůjční úrokové sazby tak výše splátek a doby splácení Úvěru, jakož i plateb sjednaných pro 
případ prodlení. Současně jste povinen hradit také standardní náklady podle Sazebníku pro úvěry, včetně úhrady za pojištění. Obojí do doby splacení tohoto čerpání Úvěru.

2.15.    Specifické podmínky čerpání a splácení s možností opakovaného čerpání Úvěru (dále jen „Specifické čerpání“)
2.15.1.   Na základě Vaší žádosti podané prostřednictvím dokumentu „Specifické podmínky“, si můžete zvolit možnost Specifického čerpání revolvingového úvěru, a to i opakovaně. Výši měsíční splátky nebo 

počet měsíčních splátek a částku Vašeho Specifického čerpání si volíte sami. Bude-li Vaše žádost námi akceptována, stane se dokument „Specifické podmínky“ přílohou Produktové smlouvy, závaznou 
pro obě strany. Částku Úvěru čerpanou za podmínek Specifického čerpání budete splácet odsouhlaseným počtem pevně stanovených splátek a bude úročena úrokovou sazbou a parametry uvedenými 
v dokumentu „Specifické podmínky“. Úroková sazba bude vždy nižší nebo stejná jako ta, která je uvedena v Produktové smlouvě. Tyto splátky mohou být hrazeny souhrnnou úhradou spolu s měsíčními 
splátkami Úvěru.

2.15.2.   Souhlas (autorizaci) s dokumentem „Specifické podmínky“ můžete vyjádřit u elektronické formy dokumentu zadáním jednorázového hesla do příslušné aplikace, a to osobně nebo s Vaším souhlasem 
prostřednictvím Zprostředkovatele. Jednorázové heslo Vám zašleme prostřednictvím SMS na námi registrované číslo mobilního telefonu. U listinné formy dokumentu můžete vyjádřit souhlas 
(autorizaci) vlastnoručním podpisem.

2.15.3.   Po kladném posouzení Vaší úplné žádosti (dokument „Specifické podmínky“), mající veškeré námi stanovené náležitosti, a po splnění  podmínek stanovených právními předpisy, se stane Vaše žádost 
námi akceptovaná. Po vyjádření Vašeho souhlasu (autorizaci) u elektronické formy tohoto dokumentu a po naší akceptaci naleznete tento dokument ve Vašem internetovém bankovnictví, sekce 
dokumenty. K akceptaci z naší strany dojde dohodnutým způsobem a formou. Projevem naší akceptace může být i převedení částky Specifického čerpání, uvedené v dokumentu „Specifické podmínky“,  
na bankovní účet Zprostředkovatele/Obchodníka, za účelem uhrazení kupní ceny Vámi objednaného zboží nebo služby, nebo odeslání akceptačního dopisu.

2.15.4.   Částku uvedenou v dokumentu „Specifické podmínky“ převedeme, jako odchozí úhradu z Vašeho úvěrového účtu, na bankovní účet Zprostředkovatele /Obchodníka za účelem úhrady prodejní ceny 
zboží/služby zpravidla poté, co nám bude doručeno potvrzení Zprostředkovatele/Obchodníka o dodání předmětu financování. U opakovaných čerpání Úvěru formou Specifického čerpání bude odchozí 
úhrada z Vašeho úvěrového účtu na bankovní účet Zprostředkovatele/Obchodníka provedena zpravidla dříve, bude-li to proveditelné. Pokud od Zprostředkovatele/Obchodníka obdržíte prodejní doklad, 
ve kterém bude uveden seznam zboží/služeb, souhlasíte, že z částky čerpání je hrazen souhrnný nákup a jeho cena jako celek. 

       Ve výpisu z Vašeho úvěrového účtu uvidíte Specifické čerpání jako odchozí úhradu z úvěrového účtu.
2.15.5.   Pokud budete v prodlení s úhradou více než jedné splátky, ztratíte výhody splácení podle podmínek v dokumentu „Specifické podmínky“ a celý nesplacený zůstatek Vašeho Specifického čerpání budete  

od následujícího měsíce splácet za stejných podmínek jako při běžném čerpání Úvěru podle Produktové smlouvy. To se týká jak zápůjční úrokové sazby tak výše splátek a doby splácení Úvěru, jakož  
i plateb sjednaných pro případ prodlení.

2.15.6.   Pokud Vám nebude způsob a podmínky splácení Vašeho Specifického čerpání z jakéhokoliv důvodu vyhovovat, můžete jej kdykoliv zrušit. Změna proběhne k poslednímu dni v měsíci, kdy nám zrušení 
Vašeho Specifického čerpání písemně oznámíte. Dlužnou částku nám buď vrátíte ke konci měsíce, k němuž nám zrušení Vašeho Specifického čerpání oznámíte, nebo bude k prvnímu dni následujícího 
měsíce zahrnuta do běžného čerpání Úvěru a budete ji splácet za podmínek, které jsme si dohodli v Produktové smlouvě.
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2.15.16. Náklady na úvěr Úvěr
2.15.16.1.  Ode dne uzavření Produktové smlouvy nebo čerpání Úvěru Vám vzniká povinnost platit náklady související s Produktovou smlouvou, tj. smluvní cenu Úvěru (dále „náklady“) v termínech a ve výši stanovených 

Produktovou smlouvou a/nebo aktuálním Sazebníkem pro úvěry a/nebo právním předpisem. 
Náklady tvoří zejména:
• úroky z Úvěru;
• úroky z prodlení;
• smluvní pokuty;
• zúčtovací poplatky, např. poplatek za vrácení přeplatku, za připsání neidentifikované platby (tj. úhrady, kterou jste zaslal bez správného variabilního symbolu);
• transakční poplatky, např. poplatek za výběry hotovosti: v bankomatu, šekovou poukázkou a v pobočkách smluvních bank nebo v zahraničí;
• odměny a poplatky za naše činnosti dle Sazebníku pro úvěry, např. měsíční poplatek za rezervaci úvěrových zdrojů poplatek za odeslání 1., 2. a každé další upomínky;
• úhrady za pojištění (bylo-li sjednáno);
• náhrady námi účelně vynaložených nákladů, zahrnující např. náhradu nákladů související s vymáháním pohledávky z Úvěru;
• poplatek za uzavření Produktové smlouvy (byl-li sjednán);
• poplatek za odeslání výzvy ke splacení zesplatněného Úvěru;
• poplatky související se změnami dohodnutých podmínek na Vaši žádost;
• poplatky za úkony na Vaši žádost (např. informace o disponibilním zůstatku na úvěrovém účtu, ukončení pojištění, opakované zaslání přehledu čerpání Úvěru a jeho splácení apod.);
• náklady související s uplatněním našich práv z Produktové smlouvy nebo ze zajištění apod.

2. 15. 16.2. Náklady jsou zúčtovány na Vašem úvěrovém účtu (podúčtu). Výše uvedené náklady (stejně tak jako případné smluvní pokuty) se stávají okamžikem jejich splatnosti (dospělosti) součástí úvěrové jistiny,  
pokud se nedohodneme jinak.

2. 15. 16.3. Náklady jsou splatné (dospělé) ke dni vzniku rozhodné skutečnosti (např. poplatek za uzavření Produktové smlouvy v den čerpání Úvěru). Uvedené platí, pokud není v Produktové smlouvě, Sazebníku pro úvěry nebo 
v těchto Produktových podmínkách uvedeno jinak nebo pokud my sami nestanovíme pozdější datum splatnosti. Ostatní námi účtované náklady jsou splatné zpravidla měsíčně, ke dni splatnosti měsíční splátky.

2. 15. 16.4. Poplatky za ověření podpisu, notářské poplatky, poplatky za překlady z cizího jazyka, náklady, spojené s použitím prostředků dálkové komunikace, nebo další náklady, Vámi vynaložené v souvislosti s Produktovou 
smlouvou, nesete tyto sami a my je nehradíme.

2. 15. 16.5.  Jsme oprávněni určit, že náklady nebudou po námi stanovenou dobu požadovány. Nejsou-li takto účtovány úroky, jedná se o tzv. bezúročné období, po které nejste povinen hradit ostatní náklady, zejména úhrady  
za pojištění, pokud bylo pojištění sjednáno. Bezúročné období se uplatní pouze u částek Úvěru čerpaného formou bezhotovostní úhrady zboží nebo služeb u obchodníka. a nevztahuje se na výběr hotovosti např. 
z bankomatu nebo prostřednictvím obchodníka, ani na zaslání peněžních prostředků na jakýkoliv účet či poštovní poukázkou, dále na platby finančním institucím, kdy se jedná zejména o dobíjení elektronických 
peněženek, virtuálních účtů, předplacených karet (provedené transakce s MCC kódem 6012, dle platného seznamu karetní společnosti MasterCard).  

       Bezúročné období se nevztahuje na karetní transakce typu:
       •  Výběr hotovosti např. z bankomatu nebo prostřednictvím obchodníka (CashBack).
       • Odchozí úhrady/převody peněžních prostředků na jakýkoliv účet na vrub Úvěrového účtu.
       • Zaslání finančních prostředků poštovní poukázkou.
       •  Platby jiným finančním institucím – jedná se zejména o dobíjení předplacených karet, virtuálních účtů, elektronických peněženek a jim podobných služeb (např. transakce s MCC 6012, dle platných seznamů 

Mastercard).
       • Platby platebními kartami a aplikacemi jiných institucí jako jsou Curve, Twisto, Seznam peněženka, Revolut, Richee a obdobné platební karty/peněženky/aplikace (např. transakce s MCC 6540, 7399, 8999).
       • Platby u obchodníka Česká pošta (např. transakce s MCC 9402).
       • Převod zůstatku na jinou platební kartu.
       • Kreditní transakce (např. odměny za bezhotovostní platby zboží nebo služeb u obchodníků, storna platebních transakcí, vrácené platby z úspěšných reklamací, připsaných na Úvěrový účet).
       • Splátky na Úvěrový účet.
       • Poplatky.
       • Úroky.
       • Pojištění.
     Pro zachování výhody bezúročného období jste povinen dlužnou částku, kterou v tomto období vyčerpáte a je uvedena na výpisu, uhradit v plné výši v námi stanovené lhůtě příchozí úhradou.
2. 15. 16.6. Pro výpočet úroků z Úvěru vycházíme z roku o 365 dnech a skutečném počtu dní v měsíci. U specifických podmínek čerpání a splácení vycházíme z roku o 360 dnech a 30 dnech v měsíci.
4.3.2.  Kartu lze využívat pro výběry hotovosti z bankomatů jak na území České republiky, tak i v zahraničí. Dále umožňuje bezhotovostní platby u obchodníků a na internetu. Pro bezpečnější platby na internetu je doporučeno  

provádět transakce pouze u obchodníků, kteří podporují službu 3D Secure Mastercard ID Check.
4.6.3.  Bezpečnější platby na internetu Vám umožní služba 3D Secure. Mimo povinné autorizační údaje (číslo karty, platnost, CVV2 nebo CVC2 kód) navíc požadovanou transakci potvrdíte pomocí unikátního SMS kódu, který 

obdržíte formou SMS zprávy na námi evidované kontaktní telefonní číslo. Jestliže si nejste jist, jaké telefonní číslo máte u nás evidováno, můžete si jej ověřit v internetovém bankovnictví či telefonicky na klientském 
servisu. Bezpečnější placení na internetu úvěrovou kartou Vám umožní služba „Mastercard ID Check“. Mimo ověření samotné úvěrové karty se dále vyžaduje dodatečné ověření ze strany Držitele karty, 
což výrazným způsobem eliminuje riziko zneužití Vaší úvěrové karty. Povinné autorizační údaje pro provedení požadované transakce jsou (číslo karty, platnost, CVV2 nebo CVC2 kód) navíc ji potvrdíte 
prostřednictvím unikátního SMS kódu, který obdržíte formou SMS zprávy na námi registrované číslo mobilního telefonu, nebo prostřednictvím Vašeho mobilního bankovnictví (s možným využitím 
biometrických údajů nebo zadáním čtyřmístného kódu), případně jinou metodou ověření dle odst. 7.2 písm. d) Produktových podmínek pro poskytování platebních služeb a Manuálu pro použití karty na 
internetu ve spojení se službou  „Mastercard ID Check“, který naleznete na www.hellobank.cz. Jestliže si nejste jist, jaké číslo mobilního telefonu máte u nás registrováno, můžete si jej ověřit  
v internetovém bankovnictví či telefonicky na klientském servisu. 


