
Přehled změn platných od 14. 11. 2018

Vážená klientko/ Vážený kliente, 

od 14. listopadu 2018 v Hello bank! chystáme několik změn, se kterými bychom Vás rádi seznámili v dostatečném předstihu. Dojde také k úpravám v našich obchodních a produktových podmínkách a sazebnících.  

O JAKÉ ZMĚNY SE JEDNÁ?
1. Změny, které Vám umožní lépe si porovnat nabízené služby 
Ke konci roku nabývá účinnosti nová právní úprava, která zavádí jednotné názvosloví napříč finančním trhem pro některé služby tak, abyste se v terminologii lépe vyznal/a. Znamená to, že ve smluvní dokumentaci, v písemných 
obchodních a reklamních sděleních pro některé služby spojené s platebním účtem zavedeme toto jednotné označení a zapracujeme ho do dokumentů, které se platebních účtů týkají. Naše vzájemná práva a povinnosti ale tato 
úprava nijak nemění. 

Seznam služeb, na které se jednotná označení vztahují, vč. jejich charakteristiky, je dostupný na našich internetových stránkách a můžete se s ním seznámit i v našich obchodních místech. 

Zároveň také zveřejňujeme nové informační dokumenty – Sdělení informací o poplatcích pro běžné, spořicí, základní a úvěrové účty. Tyto dokumenty Vám umožní lepší porovnání nákladů, které jsou s jednotlivými typy účtů spojené. 

Kromě toho od nás vždy do konce února obdržíte ke každému platebnímu účtu, který u nás máte, roční přehled nákladů a výnosů (zaplacených i připsaných úroků a poplatků) spojených s tímto platebním účtem za předchozí 
kalendářní rok. Jedná se o tzv. Výpis poplatků. 

2. Změna Sazebníku pro úvěry (Hello nákupy, Hello kredit, Hello půjčky)
V rámci zpřehlednění a zjednodušení našeho sazebníku, který doposud pro naši pro kreditní kartu Hello kreditka definoval 3 typy poplatku za rezervaci úvěrových zdrojů v závislosti na typu produktu (49 Kč, 69 Kč, 89 Kč), došlo ke 
sjednocení tohoto poplatku na 50 Kč měsíčně a současně k zavedení nového poplatku za zaslání výpisu poštou ve výši 30 Kč. Tento nový poplatek ve výši 30 Kč se tedy nevztahuje na klienty, kteří využívají elektronický výpis. 

Dále dochází ke změnám i v poplatcích za výběr hotovosti prostřednictvím Hello kreditky z bankomatu. Původní výpočet ceny 45 Kč + 1 % z čerpané částky (pro výběry hotovosti v ČR max. 100 Kč, v zahraničí min. 100 Kč) se nově 
zjednoduší a sjednotí do podoby fixní částky za výběr hotovosti ve výši 80 Kč bez ohledu na výběr hotovosti v ČR nebo v zahraničí. Klienti, kteří mají nastavenou odměnu „výběry z bankomatu od 1000 Kč“, mají tyto výběry hotovosti 
nadále zdarma.

Nově pro Vás máme možnost předčasně splatit úvěr zcela zdarma. Podmínkou je zjistit si dlužnou částku v internetovém bankovnictví a ihned ji zaplatit. Žádný poplatek se neobjeví ani tehdy, když dojde k přeplacení celkové dlužné 
částky a navrácení tohoto přeplatku (vyjma vratky prostřednictvím poštovní poukázky, kde zůstává poplatek za tuto službu 100 Kč).

Nový sazebník naleznete zde.

3. Změna Sazebníku poplatků pro běžný, spořicí a základní účet
S naší debetní Hello kartou nově zaplatíte za zahraniční výběry hotovosti z bankomatu pouze 30 Kč (namísto stávajících 125 Kč).

Nový sazebník naleznete zde.

KDE NAJDETE NOVÉ ZNĚNÍ DOKUMENTŮ? 
Nové znění dokumentů najdete ve svém internetovém bankovnictví v sekci Dokumenty a smlouvy - zde. 

V této souvislosti bychom Vás rádi upozornili, že dosavadní verze dokumentů budou po nabytí účinnosti navrhovaných změn z Vašeho internetového bankovnictví odstraněny a nahrazeny novým zněním. Pokud si chcete uchovat 
stávající dokumenty, raději si je vytiskněte nebo uložte na pevný disk Vašeho počítače, popř. na jiný obdobný nosič.  

Všechny verze dokumentů jsou přístupné také na našich internetových stránkách v sekci Dokumenty - zde. 

CO DĚLAT, KDYŽ SE ZMĚNAMI NESOUHLASÍTE?
Všechny navrhované změny nabývají účinnosti dne 14. listopadu 2018. Jestliže s nimi nesouhlasíte, můžete je odmítnout a příslušné smlouvy ještě před tímto okamžikem bezplatně a okamžitě vypovědět. V opačném případě budeme 
mít za to, že jste navržené změny přijal/a. 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, rádi Vám ho zodpovíme na naší klientské telefonní lince 257 080 080 nebo osobně na kterémkoliv našem obchodním místě (Praha, Brno, Ostrava).   

S přáním hezkého dne 
Vaše Hello bank!
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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 činnost, e-mail: info@hellobank.cz

https://www.hellobank.cz/dokumenty/
https://hellobank.cz/content/dam/danube/documents/others/Sazebnik%20pro%20uvery.pdf
https://hellobank.cz/content/dam/danube/documents/others/Sazebnik%20poplatku%20deposita.pdf
https://www.hellobank.cz/ib/prihlaseni
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