PODMÍNKY SPOŘICÍCH ÚČTŮ PRO
SPOTŘEBITELE

Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o příslušném spořicím účtu.
Seznamte se, prosím, důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

Článek 1. Společné podmínky pro zřízení a vedení spořicích účtů
1.1

Podmínky zřízení spořicího účtu. Zřídíme vám vždy pouze jeden spořicí účet daného typu.

1.2

Nakládání s prostředky na účtu. Účet není určen k provádění běžného platebního styku a není na něm
povolen debetní zůstatek.

1.3

Zprávy o zúčtování. Zprávy o zúčtování vám budeme k Účtu 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.

1.4

Připisování úroku. Úrok připisujeme čtvrtletně.

Článek 2. Podmínky pro zřízení a vedení spořicích účtů určených pro zletilé klienty
2.1

Podmínky zřízení spořicího účtu. Účet vám zřídíme a povedeme v obchodním místě, které vede váš
Běžný účet, jehož existence je podmínkou pro zřízení a vedení Účtu.

2.2

Nakládání s prostředky na účtu. S výjimkou složení počátečního vkladu na Účet a výběru zůstatku po
zániku Smlouvy, můžete s prostředky na Účtu nakládat pouze bezhotovostně. Na Účet připíšeme platby
došlé z jakéhokoliv účtu, avšak převody z Účtu můžete provádět pouze ve prospěch Běžného účtu.

2.3

Zánik smluvního vztahu. Smlouva vždy zanikne ke dni, ke kterému zaniká smlouva o zřízení a vedení
posledního Běžného účtu. V takovém případě zůstatek ze zrušeného Účtu převedeme na jakýkoliv vámi
zvolený účet nebo ho můžete vybrat v hotovosti. Zanikne-li Smlouva před zrušením Běžného účtu,
z důvodu dle VOP nebo sjednaných ve Smlouvě, převedeme zůstatek zrušeného Účtu na Běžný účet.

2.4

Bonus. Vedle úroku vám vždy do 15 dnů po skončení Bonusovacího období připíšeme Bonus, a to při
splnění následujících podmínek:

 výše Bonusu je určena roční procentní sazbou stanovenou v Oznámení o úrokových sazbách;
 pokud si Účet zřídíte v průběhu Bonusovacího období, obdržíte poměrnou část Bonusu;
 bonus Vám však nebude přiznán, pokud v průběhu daného Bonusovacího období nebo do data připsání
Bonusu za dané Bonusovací období Smlouva zanikne nebo od vás obdržíme výpověď Smlouvy.

Článek 3. Podmínky pro zřízení a vedení Spořicího účtu Junior
3.1

Účet vám zřídíme a povedeme, je-li vám méně než 18 let, pro účely spravování vašich peněžních
prostředků.

3.2

Zastupování nezletilého klienta. Při nakládání s Účtem 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. Zastoupen při nakládání s Účtem a s prostředky na něm
budete 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.

3.3

Nakládání s prostředky na účtu. S výjimkou výběru zůstatku Účtu po zániku Smlouvy, můžete
s prostředky na Účtu nakládat pouze bezhotovostně, a to výhradně prostřednictvím příslušné služby
internetového nebo mobilního bankovnictví. Z Účtu lze provést pouze jednu odchozí úhradu měsíčně do
výše 50 000 Kč. Vklady na účet lze provádět v hotovosti i bezhotovostně. 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 této Smlouvy, expresní odchozí
úhrady v Kč do jiné banky v tuzemsku a trvalé příkazy k úhradě i k automatickému převodu z Účtu. K Účtu
nelze zřídit službu Expresní linka KB.

3.4

Změna Spořicího účtu Junior. Ve lhůtě do 30 dnů od kalendářního čtvrtletí následujícího po kalendářním
čtvrtletí, ve kterém dovršíte 18 let, se změní Smlouva, na základě které je Účet veden, takto: Nabývají vůči
vám účinnosti ujednání Podmínek spořicích účtů pro spotřebitele upravující KB Spořicí konto Bonus, popř.
Produktové podmínky jiného typu spořicího účtu určeného pro spotřebitele dle naší aktuální nabídky, a to
s výjimkou ujednání, která upravují, že vedení spořicího účtu je podmíněno existencí běžného účtu.
Podmínky Spořicího účtu Junior vůči vám tímto dnem účinnosti pozbývají. I po změně ve smyslu tohoto
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odstavce Podmínek platí, že Smlouva zaniká 15. dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po kalendářním
čtvrtletí, ve kterém dovršíte 19 let věku, nesjednáme-li s vámi jinak.
3.5

Informování o změně. O změně typu účtu dle předchozího článku a o podmínkách jiného typu účtu vás
budeme informovat. Přitom budeme postupovat v souladu s ustanoveními VOP, která upravují postup při
změně Podmínek.

Článek 4. Výpočet bonusu pro jednotlivé typy spořicích účtů
4.1

KB Spořicí konto a Spořicí účet Junior Bonus se nesjednává.

4.2

KB Spořicí konto Bonus. Bonus vypočteme z nejnižšího zůstatku v daném Bonusovacím období. Při tom
bereme v úvahu i počáteční vklad na Spořicím účtu.

4.3

KB Spořicí konto Bonus Aktiv. Bonus vypočteme z nejnižšího zůstatku v daném Bonusovacím období.
Při tom bereme v úvahu i počáteční vklad na Účtu. Speciální podmínkou pro přiznání Bonusu je dále
uskutečnění alespoň 5 Plateb kartou u obchodníka v celkové výši minimálně 5000 Kč nebo protihodnoty
v cizí měně, které budou odepsány z jakéhokoli vašeho Běžného účtu v každém kalendářním měsíci
Bonusovacího období. Při nesplnění této podmínky v jednom či více kalendářních měsících daného
Bonusovacího období obdržíte poměrnou část Bonusu.

4.4

KB Spořicí konto Bonus Invest. Bonus vypočteme z nižší z následujících dvou částek:

 nejnižší zůstatek na Účtu v daném Bonusovacím období (při tom bereme v úvahu i počáteční vklad na Účtu);
 součet vkladů investovaných do Fondů a/nebo na základě Pojistných smluv (s výjimkou vkladů

investovaných prostřednictvím produktu Amundi Investiční manažer), a to v průběhu daného nebo
předcházejícího Bonusovacího období.
O změně ve výčtu Fondů a Pojistných smluv vás budeme informovat způsobem dle VOP.

Článek 5. Vymezení pojmů
5.1

Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v Podmínkách význam stanovený ve VOP, nebo následující:
„Běžný účet“ je jakýkoli běžný účet v Kč, který vám vedeme v rámci balíčku služeb pro vaše
nepodnikatelské (osobní) potřeby, s výjimkou Dětského konta.
„Bonus“ je finanční prémie vypočítávaná a připisovaná na Účet způsobem a za podmínek sjednaných
v Podmínkách.
“Bonusovací období“ je období určené pro výpočet Bonusu, které vyhlašujeme v Oznámení o úrokových
sazbách.
„Fond“ je investiční fond, který vyhlašujeme v Oznámení o úrokových sazbách.
„Platba kartou u obchodníka“ je platba provedená v ČR nebo v zahraničí jakoukoli kartou (debetní
i kreditní) vydanou k některému z vašich účtů.
„Podmínky“ jsou tyto Podmínky spořicích účtů pro spotřebitele, jež představují Produktové podmínky dle VOP.
„Pojistná smlouva“ je některá ze smluv námi vyhlášených v Oznámení o úrokových sazbách, kterou s vámi
uzavřela Komerční pojišťovna, a.s., v našem zastoupení.

Článek 6. Závěrečná ustanovení
6.1

Podmínky jsme oprávněni průběžně měnit způsobem uvedeným ve VOP.

6.2

Podmínky ruší a nahrazují Podmínky spořicích účtů pro spotřebitele účinné od 1. 11. 2017 a Podmínky
Spořicího účtu Junior účinné od 5. 12. 2017.

6.3

Podmínky nabývají účinnosti dne 31. 10. 2018.
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