PODMÍNKY SPOŘICÍHO ÚČTU JUNIOR

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

Článek 1. Podmínky zřízení a vedení účtu
1.1

Účet vám zřídíme a povedeme, je-li vám méně než 18 let, pro účely spravování vašich peněžních
prostředků. Zřídíme vám vždy pouze jeden Spořicí účet Junior.

1.2

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.

1.3

Nakládání s prostředky na účtu. Účet není určen k provádění běžného platebního styku. 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 platbu měsíčně do výše 50 000 Kč. Vklady na účet lze provádět v hotovosti i bezhotovostně.

1.4

Zvláštní podmínky. Na Účtu nemáte právo provádět neodvolatelné platby v Kč, inkasní platby na vrub i ve
prospěch Účtu, platby do zahraničí, s výjimkou platby zůstatku z Účtu v případě ukončení účinnosti této
Smlouvy, expresní platby v Kč do jiné banky v tuzemsku a trvalé příkazy k úhradě i k automatickému
převodu na vrub Účtu. Na Účtu není povolen debetní zůstatek. K Účtu nelze zřídit službu Expresní linka KB.

1.5

Připisování úroku. Úrok připisujeme čtvrtletně na Účet.

1.6

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.

Článek 2. Změna typu účtu
2.1

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
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.

2.2

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 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 Spořicího účtu Junior, jež představují Produktové podmínky dle VOP.

Článek 4. Závěrečná ustanovení
4.1

Podmínky jsme oprávněni průběžně měnit způsobem uvedeným ve VOP.

4.2

Podmínky nabývají účinnosti dne 5. 12. 2017.
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