
Článek 1.
1.1

1.2

Podmínky k Profi Spořicímu účtu Bonus

Tyto Podmínky k Profi Spořicímu účtu Bonus (dále jen
„Podmínky“) představují Produktové podmínky ve smyslu
Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen „Všeobecné
podmínky“). Tyto Podmínky tvoří součást Smlouvy a Klient je
povinen se s nimi seznámit a dodržovat je.

Banka zřizuje a vede Profi Spořicí účet Bonus v české měně na
základě Smlouvy uzavřené s Klientem.

2.2

Podmínkou zřízení a vedení Profi Spořicího účtu Bonus je, že
Klient je majitelem běžného nebo kontokorentního účtu v české
měně, který je určený k podnikání Klienta a který je zároveň
■
zřízený a vedený samostatně nebo v rámci balíčku produktů
a služeb,
■
vedený dle Sazebníku účinného ke dni uzavření Smlouvy
v obsluze poboček a
■
úročený vyhlašovanou úrokovou sazbou stanovenou
v Oznámení o úrokových sazbách,
s výjimkou následujících účtů:
■
běžné účty určené pro cashpooling nebo
■
běžné účty ze zákona účelově vázané nebo zřízené
výhradně pro určitý účel sjednaný ve smlouvě, na základě
které je daný účet veden.

2.3

Klient je s Bankou oprávněn uzavřít pouze jednu Smlouvu.

2.4

Banka zřídí a vede Klientovi Účet u obchodního místa, které vede
Běžný účet.

2.5

Klient se zavazuje udržovat na Účtu Minimální zůstatek.

Článek 3.

Úročení

Zúčtování úroků provádí Banka ve prospěch Účtu čtvrtletně.

Článek 4.

Podmínky pro přiznání a výplatu Bonusu

Nepoklesne-li v průběhu Bonusovacího období zůstatek na Účtu
pod částku Minimálního počátečního vkladu, obdrží Klient kromě
úroku též Bonus. Banka určí výši Bonusu roční procentní sazbou
z nejnižšího zůstatku na Účtu za dané Bonusovací období. Výši
procentní sazby stanoví Banka v Oznámení o úrokových sazbách.

4.2

Při určení částky, ze které se Bonus vypočte, bere Banka v úvahu
i počáteční vklad na Účtu.

4.3

Vznikne-li Klientovi dnem prvního vkladu na Účet nárok na Bonus
u Účtu založeného v průběhu Bonusovacího období, obdrží jeho
poměrnou část.

4.4

Zúčtování Bonusu za dané Bonusovací období provádí Banka ve
prospěch Účtu v období mezi 1.–15. dnem následujícího
Bonusovacího období.

4.5

Bonus není Klientovi přiznán a vyplacen, pokud v průběhu daného
Bonusovacího období nebo po jeho skončení, nejpozději však
v den, kdy měl být Bonus dle článku 4.4 těchto Podmínek připsán
na Účet, dojde k zániku Smlouvy nebo je Bance doručena výpověď
Smlouvy.

Článek 5.
5.1

Nakládání s prostředky na účtu

Klient může nakládat s prostředky na Účtu pouze bezhotovostně
na základě Příkazů k jednorázovým převodům. Banka připíše na
Účet platby došlé z jakéhokoli účtu. Debetní operace z Účtu lze
provádět pouze ve prospěch Běžného účtu nebo dalších účtů
Klienta, které splňují definiční znaky Běžného účtu, avšak:
■
jsou vedené samostatně, nikoli v rámci balíčku produktů
a služeb a zároveň
■
dle Sazebníku účinného ke dni převodu jsou v obsluze
Obchodních center, nikoli v obsluze poboček.
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Účet není určen k provádění běžného platebního styku.

Článek 6.

Zánik smluvního vztahu

6.1

Pokud Klient do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy nesloží na
Účet alespoň Minimální počáteční vklad nebo pokud zůstatek na
Účtu klesne pod Minimální zůstatek, jde o podstatné porušení
povinností Klienta a Banka je oprávněna od Smlouvy odstoupit.

6.2

Smlouva zaniká ke dni, ke kterému zaniká příslušná smlouva
o zřízení a vedení posledního Běžného účtu Klienta.

6.3

Pokud Smlouva zanikne dříve, než dojde ke zrušení posledního
Běžného účtu Klienta, převede Banka zůstatek na Běžný účet či
jakýkoli jiný účet zvolený Klientem nebo mohou být prostředky
vybrány v hotovosti.

Zřízení a vedení účtu

2.1

4.1

5.2

Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách
užívány ve významu uvedeném v článku 7 těchto Podmínek.

Článek 2.

3.1

Ustanovení článku 6.3 těchto Podmínek tím není dotčeno.

Úvodní ustanovení

Článek 7.

Vymezení pojmů

Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v těchto Podmínkách
následující význam:
„Banka“ je Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp.
969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360.
„Bankovní služby“ jsou jakékoli bankovní obchody, služby a produkty
poskytované Bankou na základě bankovní licence Banky, včetně
investičních služeb poskytovaných Bankou jako obchodníkem s cennými
papíry.
„Běžný účet“ je účet vedený pro Klienta Bankou v české měně
specifikovaný v článku 2.2 těchto Podmínek.
„Bonus“ je finanční prémie vypočítávaná a připisovaná na Účet
způsobem a za podmínek určených v článku 4 těchto Podmínek.
„Bonusovací období“ je období určené pro výpočet Bonusu, které je
vyhlašované v Oznámení o úrokových sazbách.
„Klient“ je fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba, která
s Bankou uzavřela Smlouvu.
„Minimální počáteční vklad“ je minimální povinná výše počátečního
vkladu Klienta na Účet stanovená Bankou v příslušném Oznámení.
„Minimální zůstatek“ je minimální povinná výše prostředků na Účtu
stanovená Bankou v příslušném Oznámení.
„Oznámení“ jsou sdělení, ve kterých jsou v souladu se Všeobecnými
podmínkami nebo příslušnými Produktovými podmínkami stanoveny další
podmínky a technické aspekty poskytování Bankovních služeb.
Oznámením nejsou zejména Oznámení o úrokových sazbách a kurzovní
lístek Banky.
„Produktové podmínky“ jsou podmínky Banky upravující poskytování
jednotlivých Bankovních služeb.
„Sazebník“ je přehled všech poplatků, ostatních cen a jiných plateb za
Bankovní služby a za úkony s Bankovními službami související.
„Smlouva“ je Smlouva o zřízení a vedení Profi Spořicího účtu Bonus
uzavřená mezi Klientem a Bankou.
„Účet“ je běžný účet spořicího charakteru vedený na základě Smlouvy,
jehož zřízení a vedení je vázáno na Běžný účet.

Článek 8.

Závěrečná ustanovení

8.1

Banka je oprávněna tyto Podmínky průběžně měnit způsobem
uvedeným ve Všeobecných podmínkách.

8.2

Tyto Podmínky ruší a nahrazují Podmínky Komerční banky, a.s.,
k Profi Spořicímu účtu Bonus účinné od 1.1.2014.

8.3

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 28.7.2015.
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