Informace o chráněném účtu KB
Tyto „Informace o chráněném účtu KB“ jsme vytvořili podle ustanovení § 304c odst. 2 až 6, §
304d odst. 4 a § 304e odst. 1 a 2 z.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen OSŘ“) a jsou dostupné na internetových stránkách Komerční banky, a.s.
(dále jen „KB“) a na pobočkách KB.

Pro Chráněný účet zvolila KB jako jednoznačný identifikátor šestimístné předčíslí čísla
účtu ve tvaru 888855.

1) Informace o postupu při zřízení chráněného účtu
„CHU“):

(dále jen

Klient, který žádá o zřízení CHU, musí současně splňovat následující podmínky:
•
•

•

má v KB vedený běžný účet, na který je veden výkon rozhodnutí nebo exekuce,
požádal osobně nebo prostřednictvím soudu či exekutora plátce mzdy, plátce jiného
příjmu nebo dlužníka z výživného o vystavení potvrzení o čísle účtu, z něhož budou
jeho příjmy vypláceny (číslo účtu plátce např. mzdy či výživného). Na potvrzení bude
uvedeno rovněž číslo účtu klienta, na který budou příjmy vypláceny – tj. číslo
exekuovaného účtu, ze kterého je bude banka následně převádět na CHU,
požádal soud nebo exekutora, aby informaci o číslech účtů plátců oznámil KB, tj. číslo
účtu plátce mzdy či výživného a číslo účtu klienta, kam budou prostředky zaslány.
Pokud má klient v KB více účtů pod exekucí, musí určit pouze jeden, na který budou
poukazovány povolené platby,

2) Informace o možnosti uzavřít smlouvu o CHU:
- Banka je povinna CHU zřídit do 5 obchodních dní od podání žádosti klientem.
- CHU může klient mít zřízen pouze jeden, může si zvolit CHU v měně CZK nebo EUR. Při
rozhodování se přihlíží k tomu, v jaké měně je veden navázaný exekuovaný účet a schválené
příjmy klienta, které budou na CHU převáděny.

3) Parametry CHU nabízeného Komerční bankou, a.s.
Poplatek za vedení CHU: 0 Kč měsíčně
Chráněný účet CZK
zahrnuje tyto produkty a služby:
vedení Běžného účtu v Kč,
službu EL KB, internetové bankovnictví MojeBanka a Mobilní banka,
zasílání jednoho výpisu z účtu elektronicky s měsíční četností,
položky vzniklé z tuzemských příchozích úhrad,
výběr hotovosti v Kč přes přepážku (max 100 ks mincí).
Další služby než shora uvedené jsou zpoplatněny v souladu se Sazebníkem KB.

Chráněný účet EUR
zahrnuje tyto produkty a služby:
vedení Běžného účtu v EUR,
zasílání jednoho výpisu z účtu elektronicky s měsíční četností,
výběr hotovosti v EUR přes přepážku.

Další služby než shora uvedené jsou zpoplatněny v souladu se Sazebníkem KB.
Na CHU převádí banka pouze peněžní prostředky z účtu klienta, na který je veden výkon
rozhodnutí či exekuce.

4) Informace o způsobu mimosoudního řešení sporů:
•

•

Pro mimosoudní řešení případného sporu zájemce/klienta s námi je možné se obrátit
na nezávislého ombudsmana. Činnost ombudsmana se řídí Chartou ombudsmana,
která je k dispozici v našich obchodních místech nebo na našich internetových
stránkách.
Zájemce/klient má rovněž právo podat svou stížnost u orgánu dohledu, kterým je Česká
národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, nebo se obrátit na Finančního
arbitra se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1(www.finarbitr.cz).

