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Podmínky k Duo kontu

Článek 1.
1.1

1.2

Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky k Duo kontu (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.
Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách
užívány ve významu uvedeném v článku 3 těchto Podmínek.

Článek 2.

Zřízení a vedení účtu

2.1

Banka zřizuje a vede Duo konto v české měně na základě
Smlouvy uzavřené s Klientem.

2.2

Podmínkou zřízení a vedení Duo konta je :

2.3

a)

Klient jako fyzická osoba podnikatel má zřízen a veden
alespoň jeden balíček ze Skupiny balíčků nebo

b)

Klient je statutárním orgánem nebo členem statutárního
orgánu v právnické osobě, která má zřízen a veden alespoň
jeden balíček ze Skupiny balíčků.

Uzavřením Smlouvy získává Klient právo na poskytnutí
následujících produktů a služeb (dále jen „Balíček služeb“):
§
§
§

2.4

Expresní linka KB,
MojeBanka,
mezinárodní platební karta podle aktuální nabídky platebních
karet pro Duo konto uvedené v Sazebníku.

Dojde-li v době účinnosti Smlouvy ke změně nabídky produktů
a služeb, které jsou součástí Balíčku služeb, je Banka oprávněna
přestat poskytovat produkty a služby, které po účinnosti dané
změny nebudou součástí Balíčku služeb. Klientovi ke dni účinnosti
změny vzniká právo na služby a produkty, které se nově stanou
součástí Balíčku služeb. Banka poskytne Klientovi informace o této
změně, jinak se při této změně postupuje v souladu
s příslušnými ustanoveními Všeobecných podmínek, která upravují
postup při změně těchto Podmínek.

2.5

Banka s Klientem uzavírá samostatné smlouvy, které upravují
podmínky poskytování produktů z Balíčku služeb. Produkty a
služby, u kterých je uzavřena samostatná smlouva, se řídí
Produktovými podmínkami k těmto produktům a službám, pokud
není v těchto Podmínkách uvedeno jinak.

2.6

Od 61. dne následujícího po dni, kdy Klient přestane splňovat
podmínky uvedené v článku 2.2 těchto Podmínek, změní se
Smlouva tak, že vůči Klientovi nabývají účinnosti Produktové
podmínky upravující jiný typ běžného účtu, určeného dle aktuální
nabídky Banky pro Klienta – spotřebitele, účinné ke dni této změny
a tyto Podmínky účinnosti pozbývají. Banka Klientovi poskytne
informace o nových Produktových podmínkách a jinak se při této
změně postupuje v souladu s ustanoveními Všeobecných
podmínek, která upravují postup při změně těchto Podmínek.

2.7

Pokud Klient do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy
nesloží na Účet alespoň Minimální počáteční vklad, jde o
podstatné porušení smluvních povinností Klienta a Banka je
oprávněna od Smlouvy odstoupit. V případě odstoupení Banky od
této Smlouvy uhradí Klient Bance náklady na výrobu platební karty,
která měla být Klientovi vydána v souvislosti s touto Smlouvou.

Článek 3.

„Klient - spotřebitel“ je fyzická osoba, která při jednání o poskytnutí
Bankovních služeb nebo při uzavírání nebo plnění Smlouvy nejedná
v rámci své podnikatelské činnosti anebo v rámci svého samostatného
výkonu povolání.
„Minimální počáteční vklad“ je minimální povinná výše počátečního
vkladu Klienta na Účet 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 souvisejícími.
„Skupina balíčků“ je tvořena balíčky Profi účet, Efekt, Efekt Start,
Komfort, Excelent, Komplet 100, 200, 500, 800, 1000, Optimum Medicum
nebo Optimum pro pojišťovacího poradce.
„Smlouva“ je Smlouva o zřízení a vedení Duo konta uzavřená mezi
Klientem a Bankou.
„Účet“ je běžný účet vedený na základě Smlouvy.

Článek 4.

Závěrečná ustanovení

4.1

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

4.2

Tyto Podmínky ruší a nahrazují Podmínky Komerční banky, a.s.,
k Duo kontu účinné od 1.1.2012 s tím, že v části povoleného
debetu jsou nahrazeny Podmínkami k povoleným debetům pro
fyzické osoby nepodnikatele účinnými od 1.1.2014.

4.3

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014.

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 jakékoliv bankovní obchody, služby a produkty
poskytované Bankou na základě bankovní licence Banky, včetně
investičních služeb poskytovaných Bankou jako obchodníkem s cennými
papíry.
„Klient“ je Klient – spotřebitel, který s Bankou uzavřel Smlouvu.

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
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