

Pravidla pro uživatele nočního trezoru

Tato pravidla pro užívání nočního trezoru (dále jen „Pravidla“) vydává Komerční banka, a.s. (dále jen „Banka“). Pravidla
jsou Oznámením ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen „Všeobecné podmínky“). Pojmy
s velkým počátečním písmenem mají v těchto Pravidlech význam stanovený v příslušné smlouvě o užívání nočního
trezoru (dále jen „Smlouva“), kterou Klient s Bankou uzavřel, nebo ve Všeobecných podmínkách.
Klient se na základě Smlouvy stal uživatelem nočního trezoru Banky. Noční trezor umožňuje Klientovi a jeho
provozovnám kdykoliv bez čekání a bez ohledu na provozní dobu Banky vložit v souladu se Smlouvou peněžní
prostředky na Účet. Při využívání nočního trezoru je Klient povinen dodržovat následující zásady a pravidla. Klient
s těmito Pravidly seznámí všechny osoby, které jeho jménem budou noční trezor používat.


Se zapůjčenými, předanými *) kazetami, sáčky, plombovacími kleštěmi, se všemi klíči *) je Klient povinen zacházet
opatrně a uschovávat je na bezpečném místě tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození, ztrátě nebo zneužití. Dojde-li
přesto ke ztrátě nebo poškození některého ze zapůjčených předmětů, oznámí Klient tuto skutečnost neprodleně
v obchodním místě Banky, ve kterém má uzavřenou Smlouvu.
Banka sama posoudí možnou škodu a zjedná nápravu.
Klient není oprávněn zhotovit další exempláře kteréhokoliv klíče, který mu byl zapůjčen.



Klient (resp. jeho provozovny) bude odváděné bankovky vkládat do kazet či sáčků (dále jen „Obaly“) v souladu
s příslušnou vyhláškou ČNB, tj. roztříděné podle nominálních hodnot, stran a směru tisku, vložené do pásek, které
musí být označeny počtem kusů, nominální hodnotou, úhrnnou částkou, názvem a sídlem majitele Účtu, resp. jeho
provozovny (otisk razítka), eventuálně datem a podpisy pracovníků, kteří balíček vytvořili. Mince téže nominální
hodnoty budou vloženy do sáčků či ruliček označených shodně jako peněžní pásky. Bude-li Klient odvádět šeky
k zúčtování, budou vloženy do samostatné obálky.



Klient vloží do Obalu hotovosti odsouhlasené s řádně vyplněnou a neopravovanou pokladní složenkou. Banka
Klientovi doporučuje hotovosti vkládat do Obalů a Obaly uzamykat (plombovat) v jeho provozních místnostech
a nikoliv až u nočního trezoru Banky.



Banka neodpovídá za poškození Obalu v případě, že Klient do Obalu vložil mince nad stanovenou nosnost Obalu
nebo velikost vhazovacího zařízení.



Dvířka vhazovacího zařízení nočního trezoru bude Klient odemykat zásadně tak, jak mu bylo předvedeno při
předávání klíče od vhazovacího zařízení.



Obal s odváděnými peněžními prostředky Banka Klientovi doporučuje vyjímat ze zavazadla teprve až po otevření
dvířek vhazovacího zařízení. Obal bude poté vložen do vhazovacího zařízení a rázným avšak nenásilným pohybem
bude zasunuta vhazovací část zařízení tak, aby Obal spadl do trezorové části nočního trezoru. Po vhození Obalu se
vždy opětovným otevřením vhazovacího zařízení Klient přesvědčí, zda byl vhoz úspěšně proveden, zda Obal
nezůstal ležet ve vhazovací části zařízení.



Pokud bude Klient používat výměnné Obaly, vyzvedne prázdné Obaly z určeného místa až po uskutečněném vhozu
Obalu s peněžními prostředky do nočního trezoru.



Pro případ nefunkčnosti nočního trezoru, kdy nebude možné Obal vložit, Banka Klientovi doporučuje předem stanovit
vlastní vnitřní opatření.

*)

Vymažte údaje nehodící se pro Vámi zajišťovaný způsob služby.
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