PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTŮ DĚTSKÉ KONTO A
KONTO G2.2
f

Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o vedení účtů Dětské konto a
konto G2.2. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

Článek 1. Podmínky zřízení a vedení účtů
1.1

Je-li vám méně než 15 let, zřídíme a povedeme vám běžný účet Dětské konto pro účely spravování vašich
peněžních prostředků. Pokud jste starší, zřídíme a povedeme vám běžný účet konto G2.2., a to až do
dovršení věku 30 let. Pokud je vám však více než 20 let, zřídíme vám jej až po předložení potvrzení školy o
denním studiu, ne staršího než 3 měsíce, nebo dokladu o úspěšném ukončení studia na vysoké škole.

1.2

Zastupování nezletilého klienta. Při nakládání s Účtem Dětské konto a s vašimi prostředky vás jako
majitele Účtu zastupuje váš rodič, popř. soudem ustanovený opatrovník či poručník. Jsou-li vašimi zástupci
rodiče, nakládá s Účtem každý z vašich rodičů samostatně. Jako nezletilý Klient nemůžete zmocnit
k nakládání s Účtem a s prostředky na něm jinou osobu. Stejným způsobem budete zastoupen i při
nakládání s Účtem konto G2.2 a s prostředky na něm, a to až do dne, kdy dosáhnete zletilosti, popř. do
dne, kdy nabudete plné svéprávnosti před dosažením zletilosti. Tímto dnem také zanikne vašemu zástupci
právo nakládat s vaším Účtem a s prostředky na něm.

1.3

Nakládání s prostředky nezletilého klienta. Při nakládání s vašimi prostředky je váš zástupce povinen
postupovat v souladu s právními předpisy s tím, že při nakládání přesahujícím běžnou záležitost si zajistí
souhlas soudu.

1.4

Účel vedení Účtu Dětského konta. Dětské konto je Účet pro nejmenší klienty. Představuje „bankovní
kasičku", do které si může dítě samo střádat.

1.5

Zvláštní podmínky vedení Účtu Dětské konto. Na Účtu nemáte právo provádět neodvolatelné odchozí
úhrady v Kč, inkasní platby na vrub i ve prospěch Účtu, odchozí úhrady do zahraničí, s výjimkou platby
zůstatku z Účtu v případě ukončení účinnosti Smlouvy, expresní odchozí úhrady v Kč do jiné banky
v tuzemsku a trvalé příkazy k úhradě i k automatickému převodu z Účtu. Banka přijímá na Účet vklady
hotovosti do výše 5000 Kč denně.

1.6

Zúčtování úroků na Účtu Dětské konto provádíme ve prospěch Účtu ročně.

1.7

Zasílání výpisů z Účtu Dětské konto. Výpisy z Účtu vám budeme zasílat měsíčně, pokud na něm
v daném měsíci proběhne platební transakce, nesjednáte-li si s námi ve Smlouvě měsíční nebo kratší
periodicitu pro zasílání zpráv o zúčtování.

Článek 2. Změna typu účtu
2.1

Změna vedení Účtu Dětské konto. Ve lhůtě do 30 dnů od kalendářního čtvrtletí následujícího
po kalendářním čtvrtletí, ve kterém dovršíte 15 let, se změní Smlouva, na základě které je Účet Dětské
konto veden, tak, že vůči vám nabývají účinnosti ujednání Podmínek upravující vedení Účtu konto G2.2
určené pro Klienta - spotřebitele mladšího 30 let a ujednání Podmínek upravující vedení Účtu Dětské konto
vůči vám účinnosti pozbývají. I po změně ve smyslu tohoto odstavce Podmínek platí, že Smlouva zaniká
15. dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po kalendářním čtvrtletí, ve kterém dovršíte 18 let věku,
nesjednáme-li s vámi jinak.

2.2

Změna vedení Účtu konto G2.2. Nejpozději k 31. březnu kalendářního roku, který následuje po roce, ve
kterém dovršíte 30 let věku, se změní Smlouva, na základě které je Účet veden. Tato změna spočívá
v tom, že vůči vám pozbývají účinnost tyto Podmínky a Účet je převeden na jiný typ běžného účtu
určeného pro spotřebitele dle naší aktuální nabídky účinné ke dni této změny. Poskytnutá debetní karta
Embosovaná G2 karta nebo MojeKarta Embosovaná G2 karta, která vám byla k Účtu vydána, bude
nahrazena debetní kartou poskytovanou k tomuto jinému typu běžného účtu. Ostatní debetní karty, pokud
vám byly k Účtu vydány, a povolený debet na Účtu, pokud byl ujednán, vám budou ponechány. Pro jejich
zpoplatnění a úročení se uplatní příslušná ustanovení Sazebníku a Oznámení o úrokových sazbách.

2.3

Informování o změně. O změně typu účtu dle předchozích článků a o podmínkách jiného typu účtu vás
budeme informovat. Přitom budeme postupovat v souladu s ustanoveními VOP, která upravují postup při
změně Podmínek.
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PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTŮ DĚTSKÉ KONTO A KONTO G2.2
Článek 3. Vymezení pojmů
3.1

Pojmy s velkým počátečním písmenem, ať v jednotném či množném čísle, mají v Podmínkách význam
uvedený ve Smlouvě, VOP nebo níže:
„Podmínky“ jsou tyto Podmínky vedení účtů Dětské konto a konto G2.2, jež představují Produktové
podmínky dle VOP.

Článek 4. Závěrečná ustanovení
4.1

Podmínky jsme oprávněni průběžně měnit způsobem uvedeným ve VOP.

4.2

Podmínky ruší a nahrazují Podmínky Dětského konta a konta G2.2 účinné od 12.4.2017.

4.3

Podmínky nabývají účinnosti dne 31.10.2018.
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