PODMÍNKY K POVOLENÝM DEBETŮM
PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

Tyto podmínky obsahují bliţší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o povoleném debetu pro
fyzické osoby nepodnikatele. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi
zodpovíme.

1. Povolený debet
1.1

Na základě Smlouvy vám poskytujeme spotřebitelský úvěr ve formě přečerpání prostředků na Účtu
do záporného zůstatku do výše Limitu.

1.2

Na základě vaší ţádosti můţe být Limit zvýšen, sníţen nebo zrušen s tím, ţe sníţen nebo zrušen můţe být
Limit po splacení Povoleného debetu do nové poţadované výše, případně po jeho úplném splacení.

1.3

Čerpání. Doba čerpání začíná běţet prvním dnem, kdy je na Účtu záporný zůstatek. Povolený debet je
splatný v poslední den Doby čerpání, po jejím uplynutí nesmí Účet vykazovat záporný zůstatek. Pokud
bude Účet po uplynutí Doby čerpání vykazovat záporný zůstatek, bude celý tento zůstatek povaţován
za nepovolený debet.

1.4

Splácení. Povolený debet se splácí hotovostními a bezhotovostními vklady na Účet a je splatný v poslední
den Doby čerpání. Vychází-li poslední den Doby čerpání na jiný neţ Obchodní den, je Povolený debet
splatný předcházející Obchodní den. Čerpaný Povolený debet lze kdykoliv vyrovnat mimořádnou splátkou.
Pokud během Doby čerpání vyrovnáte záporný zůstatek, můţete opět čerpat Povolený debet s novou
Dobou čerpání. Kaţdou došlou úhradou se Povolený debet splácí a znovu se tak obnovuje moţnost čerpat
Povolený debet do výše Limitu. Pokud během Doby čerpání dojde k překročení Limitu, bude celý záporný
zůstatek na Účtu po dobu překročení Limitu povaţován za nepovolený debet.

1.5

Nepovolený debet. V případě vzniku nepovoleného debetu na Účtu nemáte právo čerpat Povolený debet
a máte povinnost nám neprodleně uhradit veškeré dluţné částky, včetně příslušenství. Po dobu trvání
nepovoleného debetu jsme oprávněni úročit celý záporný zůstatek na Účtu úrokem z nepovoleného
debetu.

2. Úročení, poplatky a ceny
2.1

Úročení. Výše úrokových sazeb pro výpočet úroků z Povoleného debetu a úroků z nepovoleného debetu je
stanovena v Oznámení o úrokových sazbách. Jsme oprávněni jednostranně měnit výši úrokových sazeb
v závislosti na vývoji trhu, našich nákladech a dalších objektivních skutečnostech. O takové změně vás
budeme informovat v přiměřeném předstihu, nejméně však 1 měsíc před nabytím její účinnosti, a to
prostřednictvím výpisu z Účtu nebo jiným vhodným způsobem (například prostřednictvím sluţeb přímého
bankovnictví nebo zasláním písemné informace na Kontaktní adresu). Máte právo navrţenou změnu
odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu s okamţitou účinností vypovědět, nebo v případě podstatného
zvýšení úrokové sazby od Smlouvy odstoupit, a to nejpozději v Obchodní den předcházející dni účinnosti
navrhované změny. V případě, ţe navrţenou změnu stanoveným postupem neodmítnete a Smlouvu
z tohoto důvodu nevypovíte (nebo od Smlouvy z důvodu podstatného zvýšení úrokové sazby
neodstoupíte), platí, ţe navrţenou změnu přijímáte ode dne navrţené účinnosti.

2.2

Výpočet úroků. Výpočet úroků je prováděn metodou 360/360 dnů; při výpočtu úroků se tedy předpokládá,
ţe kalendářní rok má 360 dnů. Úroky z Povoleného debetu jsou počítány z aktuálně vyčerpaného
Povoleného debetu za den. Úroky z nepovoleného debetu jsou počítány z aktuální výše záporného
zůstatku za den. Úroky jsou splatné měsíčně (vyjma případů splatnosti Povoleného debetu jako celku dle
těchto Podmínek) vţdy v poslední den příslušného kalendářního měsíce, a jsou hrazeny bez dalšího
příkazu z vašeho Účtu (stávají se součástí čerpaného Povoleného, resp. nepovoleného debetu).

2.3

Poplatky a ceny. Za Bankovní sluţby nám budete hradit poplatky a ceny a ve výši dle Sazebníku.Jsme
oprávněni provést úhradu poplatků a cen z Účtu bez vašeho dalšího příkazu. Druh a výše poplatků a cen
za Bankovní sluţby mohou být měněny způsobem uvedeným ve VOP pro změnu Sazebníku. Máte právo
tuto změnu odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět nebo od ní odstoupit v souladu s článkem 31
VOP.

3. Případy porušení a jiné závažné skutečnosti
3.1

Výčet případů. Za Případ porušení se povaţují jednotlivé případy porušení Smlouvy a jiné závaţné
skutečnosti uvedené níţe:
a) neplníte podmínky čerpání Povoleného debetu,
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b) Povolený debet nečerpáte po dobu 5 měsíců,
c) nesplníte jakoukoliv jinou svou povinnost nebo závazek uloţený Smlouvou,
d) jakékoli prohlášení podle Smlouvy, dokument, potvrzení či prohlášení třetí osoby je nebo se stane
nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím, přičemţ tato skutečnost má nebo můţe mít podle našeho
odůvodněného názoru vliv na vaší schopnost dostát vašim závazkům ze Smlouvy,
e) je vůči vám zahájeno trestní stíhání nebo vás po uzavření Smlouvy pravomocně odsoudí pro trestný čin,
f) vykazujete takové zhoršení finanční nebo majetkové situace, které ohroţuje návratnost nebo splacení
poskytnutého Povoleného debetu (např. váš majetek je předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce
nebo předmětem realizace zástavního práva nebo je u soudu zahájeno insolvenční řízení či jiné řízení
s obdobnými právními účinky týkající se vašeho majetku),
g) porušíte povinnost podle jiné smlouvy uzavřené s námi,
h) vaše svéprávnost je omezena,
i) zemřete nebo budete prohlášen za mrtvého,
j) ve třech po sobě jdoucích měsících podstatně klesne kreditní obrat na vašich u nás vedených účtech
oproti stavu, kdy byl Povolený debet poskytnut.

4. Postupy v případě porušení a při jiných závažných skutečnostech
4.1

Opatření. Pokud nastane Případ porušení nebo jiná závaţná skutečnost pak s přihlédnutím k jejich
závaţnosti jsme oprávněni:
a) odstoupit od Smlouvy,
b) jednostranně sníţit nebo zcela zrušit Limit,
c) nevydat vaše prostředky na účtech u nás vedených do výše veškerých našich nesplacených pohledávek
za vámi ze Smlouvy.

4.2

Jsme oprávněni podle svého uváţení s přihlédnutím k závaţnosti Případu porušení dle článku 3.1
Podmínek pouţít jedno i více opatření uvedených v článku 4.1 Podmínek, a to současně nebo postupně.
Oznámíme vám přijatá opatření písemně s uvedením důvodu jejich přijetí. Opatření nabývá účinnosti dnem
doručení oznámení podle předcházející věty, nestanovíme-li jinak, vţdy ale nejdříve dnem, kdy nastal
Případ porušení.

4.3

Spočívá-li opatření ve sníţení nebo zrušení Limitu, máte povinnost k datu účinnosti opatření vyrovnat
záporný zůstatek na Účtu do výše nově stanoveného Limitu, popř. vyrovnat záporný zůstatek celý.

5. Změny a ukončení smlouvy
5.1

Změna podmínek. Pokud nejde o opatření z důvodu uvedeného v článku 4.1 Podmínek, jsme oprávněni
navrhnout vám sníţení Limitu postupem pro změnu Smlouvy v souladu s článkem 31 VOP.

5.2

Snížení Limitu. Jsme oprávněni z objektivních důvodů, a to zejména v případě, kdy lze předpokládat,
ţe nastane některý z případů uvedených v článku 3.1 Podmínek, sníţit Limit, a to nejméně na částku
rovnající se aktuálně vyčerpanému Povolenému debetu na Účtu. O takové skutečnosti a důvodech vás
informujeme předem nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy tak učiníme, s výjimkou případů, kdy by
poskytnutí takových informací bylo v rozporu s právními předpisy.

5.3

Výpověď Klienta. Máte právo vypovědět Smlouvu písemnou výpovědí doručenou do vašeho obchodního
místa, s úředně ověřeným podpisem nebo podpisem učiněným před naším zaměstnancem, případně jiným
námi akceptovaným způsobem. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začíná běţet dnem následujícím po
doručení výpovědi. Máte povinnost splatit vyčerpané prostředky z Povoleného debetu, včetně úroků, cen
a poplatků, nejpozději k poslednímu dni výpovědní doby.

5.4

Výpověď Banky. Jsme oprávněni ukončit Smlouvu písemnou výpovědí. Výpovědní doba činí 2 měsíce
a začíná běţet dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě máte povinnost splatit
vyčerpané prostředky z Povoleného debetu, včetně úroků, cen a poplatků, nejpozději k poslednímu dni
výpovědní doby.

5.5

Zánik Smlouvy o účtu. Dojde-li k zániku Smlouvy o účtu, zaniká automaticky i tato Smlouva a vyčerpaná
částka Povoleného debetu, včetně úroků, cen a poplatků, se stává splatnou ke dni zániku Smlouvy o účtu.

5.6

Máte povinnost splatit Povolený debet nejpozději v den zániku Smlouvy. Pokud z technických důvodů
nebude moţné vyčíslit výši splatného úroku, ceny nebo poplatku dle Smlouvy v den zániku Smlouvy,
vyúčtujeme vám dluţný úrok, cenu či poplatek dodatečně v nejbliţším moţném termínu jeho zúčtování.
Takto vyúčtovaný úrok, cenu či poplatek máte povinnost uhradit do 10 Obchodních dnů od dne doručení
vyúčtování.
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6. Vymezení pojmů
6.1

Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v Podmínkách význam stanovený ve VOP, nebo následující:
„Banka“ jsme my, 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, vloţka 1360.
„Doba čerpání“ je doba, po kterou máte právo čerpat Povolený debet.
„Klient“ jste vy, fyzická osoba nepodnikatel, která s Bankou uzavřela Smlouvu. Klient je zároveň
povaţován za Kvalifikovaného klienta dle definice ve VOP.
„Limit“ je maximální moţná výše záporného zůstatku, do níţ máte právo přečerpat peněţní prostředky na
Účtu.
Podmínky“ jsou tyto Podmínky k povoleným debetům pro fyzické osoby nepodnikatele, jeţ představují
Produktové podmínky dle VOP.
„Povolený debet“ je přečerpání peněţních prostředků na Účtu do záporného zůstatku (maximálně ve výši
Limitu), které vám poskytujeme za podmínek stanovených ve Smlouvě.
„Případ porušení“ je kterýkoli případ či jiná závaţná skutečnost popsaná v článku 3.1 nebo případ či jiná
závaţná skutečnost či situace za Případ porušení označená ve Smlouvě.
Smlouva“ je Smlouva o povoleném debetu mezi námi uzavřená, případně se termínem Smlouva rozumí
dodatek ke Smlouvě o účtu, na jehoţ základě vám Povolený debet poskytujeme.
„Smlouva o účtu“ je smlouva, na základě které pro vás vedeme Účet.
„Účet“ je váš běţný účet, námi vedený, na kterém vám poskytujeme Povolený debet.
„VOP“ jsou naše Všeobecné obchodní podmínky.

7. Závěrečná ustanovení
7.1

Podmínky jsme oprávněni průběţně měnit způsobem uvedeným ve VOP.

7.2

Smlouva uzavřená přede dnem nabytí účinnosti občanského zákoníku 1, jakoţ i veškerá práva a povinnosti
z ní vzniklé nebo s ní související, se řídí dosavadními právními předpisy.

7.3

Podmínky ruší a nahrazují Podmínky k povoleným debetům pro fyzické osoby nepodnikatele účinné
od 1. 1. 2014.

7.4

Podmínky nabývají účinnosti dne 28.07. 2015.

1 zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník
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