
Článek 1.

Podmínky ke KB Garantovanému vkladu Prémie

Úvodní ustanovení

1.1

Tyto Podmínky ke KB Garantovanému vkladu Prémie (dále jen
„Podmínky“) představují Produktové podmínky ve smyslu
Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „Všeobecné
podmínky“). Podmínky a Všeobecné podmínky tvoří součást
Smlouvy a Klient je povinen se s nimi seznámit a dodržovat je.

1.2

Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách
užívány ve významu uvedeném v článku 6 těchto Podmínek.

Článek 2.
2.1

2.2
2.3

2.4

Zřízení a vedení účtu

Banka na základě Smlouvy uzavřené s Klientem zřizuje a vede
Účet. Banka a Klient mohou ve Smlouvě sjednat jednorázovou
splatnost Vkladu nebo automatické obnovení Vkladu. Smlouva
může být uzavřena na dobu určitou v případě Vkladu bez
automatické obnovy nebo na dobu neurčitou v případě Vkladu
s opakovanou automatickou obnovou.
Vklad ve výši sjednané ve Smlouvě lze složit na Účet jednorázově
v hotovosti nebo převést jednorázovým bezhotovostním převodem.
V případě jednorázové splatnosti Vkladu se po skončení
Prémiového období Nabídky uvedené ve Smlouvě Vklad dále
neúročí a ode dne jeho jednorázové splatnosti bude dle pokynu
Klienta převeden na jiný účet nebo vybrán v hotovosti.
V případě automatického obnovení Vkladu se na Vklad ode Dne
obnovy uplatňují podmínky nové Nabídky, kterou Banka Klientovi
oznámí formou Sdělení. Sdělení musí být Klientovi doručeno
nejpozději 15. den po skončení Prémiového období. Pokud Klient
nesouhlasí s obnovou Vkladu za podmínek nové Nabídky, musí
svůj nesouhlas doručit Bance osobně do konce Vkladového období
této nové Nabídky. Smlouva zaniká ke dni doručení tohoto
oznámení Bance, ne však dříve než ke dni připsání Prémie nebo
její části týkající se předchozího Prémiového období, vznikl-li
Klientovi na ni nárok.

2.5

Prémiové období začíná běžet a končí v den uvedený v Nabídce.
Nedojde-li k obnovení Vkladu, nastává první den po skončení
příslušného Prémiového období jednorázová splatnost Vkladu.

2.6

K automatické obnově Vkladu dochází, byla-li sjednána, dokud
automatické obnovení Vkladu nebylo Bankou nebo Klientem
zrušeno v souladu s článkem 2.7 těchto Podmínek.

2.7

Klient i Banka mají právo kdykoli zrušit automatickou obnovu
Vkladu i bez udání důvodu, a to písemným oznámením doručeným
druhé straně do konce Prémiového období. Oznámení Klienta
musí být v této lhůtě doručeno Klientovu obchodnímu místu.

2.8

U Vkladu bez automatické obnovy se může nejpozději poslední
den Prémiového období Klient s Bankou dohodnout na
automatické obnově Vkladu, a to formou dodatku ke Smlouvě.

Článek 3.

Garantovaný úrok je připisován na Účet měsíčně.

3.7

Prémie, vznikl-li na ni nárok, je připisována na Účet vždy po
skončení Rozhodného období, a to mezi 1.–15. dnem po skončení
Rozhodného období. K připsání Prémie nebo její části za dané
Rozhodné období nedojde, pokud Smlouva zanikne přede dnem,
kdy měla být Prémie či její část za toto Rozhodné období připsána
na Účet.

3.8

Jakoukoli částku připsanou na Účet v průběhu Prémiového období
Banka neúročí Prémiovou sazbou.

3.9

Veškeré kalkulace, úpravy, stanovení hodnot a kurzů, odhady,
předpoklady nebo výběry za účelem rozhodnutí, zda došlo nebo
nedošlo ke splnění podmínek pro úročení Vkladu Prémiovou
sazbou budou provedeny Bankou obchodně přiměřeným
způsobem a v dobré víře.

Článek 4.

Po dobu Vkladového období a Prémiového období je Vklad úročen
Garantovanou sazbou.

3.2

V případě, že budou splněny podmínky pro úročení Vkladu
Prémiovou sazbou uvedené v příslušné Nabídce, bude Vklad po
dobu jednoho nebo několika Rozhodných období Prémiového
období vedle Garantované sazby úročen také Prémiovou sazbou.
Prémiovou sazbou se úročí Vklad ve výši k prvnímu dni každého
příslušného Rozhodného období.

3.3

V případě, že v první den příslušného Rozhodného období nastal
Případ poruchy trhu, Vklad se po dobu takového Rozhodného
období Prémiovou sazbou neúročí, bez ohledu na to, zda
podmínky pro úročení Vkladu Prémiovou sazbou byly splněny.

3.4

Výše Garantované sazby je po dobu Vkladového období
a Prémiového období neměnná. Výše Prémiové sazby je uvedena
v Nabídce a může být závislá na splnění určitých podmínek.
Pro úročení Vkladu se používá úročící schéma, které je
u Garantované sazby 30/360 a u Prémiové sazby je skutečný
počet dnů/360.
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Nakládání s prostředky na účtu

4.1

Účet není určen k provádění běžného platebního styku.

4.2

Zvýšení Vkladu
nejpozději 20.
Přepočet mezi
Kurzem platným

4.3

V průběhu Vkladového období může Klient provést pouze výběr
celého vkladu. Výběr z Účtu může být proveden pouze v CZK
hotovostně nebo bezhotovostním převodem na jiný účet. Příkazy
k nakládání s Vkladem na Účtu nelze Bance zadávat
prostřednictvím samoobslužného boxu Banky.

4.4

V případě, že den jednorázové splatnosti Vkladu připadne na den,
který není Obchodním dnem, lze výběr Vkladu (včetně k němu
připsaných úroků) v hotovosti provést v nejbližší následující
Obchodní den.

4.5

Klient může provést Předčasný výběr v průběhu Prémiového
období, a to podáním písemné žádosti o Předčasný výběr na
Klientově obchodním místě. Banka však umožní Klientovi pouze
jeden Předčasný výběr denně. Za Předčasný výběr je Klient
povinen zaplatit Bance úhradu ve výši uvedené v Sazebníku
vypočtenou z částky Předčasného výběru. Banka je oprávněna
strhnout úhradu za Předčasný výběr z částky Předčasného výběru.
Banka vyplatí Klientovi částku Předčasného výběru v hotovosti
nebo bezhotovostním způsobem na účet určený v žádosti
o Předčasný výběr nejpozději do 35 Obchodních dnů ode dne
doručení této žádosti Bance.

4.6

Předčasný výběr části Vkladu na Účtu nelze uskutečnit, pokud by
zůstatek po odečtení úhrady za Předčasný výběr klesl pod
Minimální vklad. V takovém případě Klient vybere celý zůstatek
Vkladu.

4.7

V případě, že Klient provede Předčasný výběr, neztrácí nárok na
úročení Prémiovou sazbou za Rozhodné období, v němž
k Předčasnému výběru došlo, za předpokladu, že nárok na úročení
Prémiovou sazbou v souladu s těmito Podmínkami a příslušnou
Nabídkou vznikl.

Úročení

3.1

3.5

3.6

Článek 5.

je možné v případě automatické obnovy vkladu
den Vkladového období následující Nabídky..
různými měnami bude proveden příslušným
v den provedení operace.

Zánik smluvního vztahu

5.1

V případě výpovědi Smlouvy ze strany Klienta s okamžitou
účinností se postupuje podle článku 4.5 těchto Podmínek.
V případě, že důvodem výpovědi Klienta je skutečnost, že nastal
Případ poruchy trhu, není Klient povinen platit Bance úhradu za
Předčasný výběr.

5.2

Banka si vyhrazuje právo Smlouvu kdykoliv v průběhu Vkladového
období vypovědět s okamžitou účinností. V takovém případě
Banka Klientovi nabídne jinou možnost zhodnocení jeho
prostředků, například převod Vkladu do následující Nabídky.

5.3

Smlouva zaniká:
a)

za podmínek sjednaných ve Smlouvě,

b)

písemnou výpovědí dle čl. 5.1 nebo 5.2 těchto Podmínek,

c)

v den výběru celého Vkladu dle těchto Podmínek,
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d)

15. den po skončení Prémiového období, nastala-li
jednorázová splatnost Vkladu podle těchto Podmínek,

e)

za podmínek čl. 2.4 těchto Podmínek,

f)

ke dni připsání Prémie za Rozhodné období, ve kterém došlo
k Předčasnému výběru celého vkladu na účtu, nejpozději však
15. den po skončení tohoto Rozhodného období, pokud
Klientovi na Prémii nevznikl nárok.

Článek 6.

Vymezení pojmů

Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v těchto Podmínkách
následující význam:
„Banka“ je 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, vložka 1360.
„Bankovní služby“ jsou jakékoli bankovní obchody, služby a produkty
poskytované Bankou na základě bankovní licence Banky, včetně
investičních služeb poskytovaných Bankou jako obchodníkem s cennými
papíry.
„Den obnovy“ je den, ke kterému dochází k automatickému obnovení
Vkladu, a je jím první den Vkladového období následující Nabídky.
„Garantovaná sazba“ je roční úroková sazba, kterou je úročen Vklad
vložený na Účet po dobu Vkladového období a Prémiového období
a která je pro každou Nabídku stanovena v Nabídce KB Garantovaného
vkladu Prémie.

Předčasný výběr se považuje také započtení pohledávky Banky za
Klientem proti pohledávce z vkladu realizované podle příslušných
ustanovení Všeobecných podmínek v průběhu Prémiového období a
předčasné ukončení Smlouvy podle čl. 31 Všeobecných podmínek.
„Příkaz“ je platební příkaz, tj. pokyn Klienta, jímž Banku žádá o provedení
platební transakce.
„Případ poruchy trhu“ je situace, vyhlášená Bankou, kdy náklady Banky
na financování zajišťovacích transakcí za účelem sjednání Prémiové
sazby pro Klienta překročí ekonomickou výhodnost Vkladu. Banka je
povinna uvědomit Klienta o Případu poruchy trhu bez zbytečného
odkladu, a to na webových stránkách Banky.
„Rozhodné období“ je období v rámci Prémiového období
uvedené v Nabídce, během kterého se posuzuje, zda Klientovi vznikl
nárok na úročení Prémiovou sazbou a výše Prémiové sazby.
„Sazebník“ je přehled všech Bankou stanovených poplatků, ostatních cen
a jiných plateb za Bankovní služby a za úkony s Bankovními službami
souvisejícími.
„Sdělení“ je informace o Nabídce, jejíž podmínky se uplatňují na
obnovený Vklad. Sdělení je součástí zprávy o zúčtování zasílané Klientovi
vždy po uplynutí Prémiového období.
„Smlouva“ je Smlouva o zřízení a vedení KB Garantovaného vkladu
Prémie uzavřená mezi Klientem a Bankou.
„Účet“ je vkladový účet zřízený a vedený Bankou na základě Smlouvy
v měně uvedené ve Smlouvě.

„Garantovaný úrok“ je úrok vypočtený Garantovanou sazbou, který je
připisován ke Vkladu.

„Vkladové období“ je období uvedené v Nabídce, během kterého mohou
být uzavírány Smlouvy dle podmínek této Nabídky.

„Klient“ je fyzická osoba nebo právnická osoba, která s Bankou uzavřela
Smlouvu.

„Vklad“ jsou prostředky vložené na Účet.

„Klientovo obchodní místo“ je obchodní místo Banky, které vede
Klientovi Účet.

Článek 7.
7.1

Banka je oprávněna tyto Podmínky průběžně měnit způsobem
uvedeným ve Všeobecných podmínkách.

7.2

Tyto Podmínky ruší a nahrazují Podmínky Komerční banky, a.s.,
ke KB Garantovanému vkladu Prémie účinné od 2.7.2012.

7.3

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014.

„Kurz“ je směnný kurz vyhlašovaný Bankou.
„Měnový trh“ je globální trh s cizími měnami mezi bankami
a licencovanými obchodníky, který je otevřený kontinuálně každý týden od
pondělí 5.00 hodin času v Sydney do pátku 17.00 hodin času v New
Yorku tohoto týdne.

Závěrečná ustanovení

„Minimální vklad“ je minimální výše Vkladu Klienta stanovená Bankou
v Nabídce.
„Nabídka KB Garantovaného vkladu Prémie“ nebo „Nabídka“ jsou
podmínky pro úročení Vkladu způsobem dle těchto Podmínek. Nabídka je
zveřejněna na webových stránkách Banky nebo je dostupná
v obchodních místech Banky. Nabídka není Oznámením.
„Obchodní den“ je den, na který nepřipadá sobota, neděle, státní svátek
ani ostatní svátky ve smyslu příslušných právních předpisů a ve který je
Banka otevřena pro poskytování Bankovních služeb, a zároveň jsou jiné
instituce, které se účastní poskytnutí Bankovní služby nebo na kterých je
poskytnutí Bankovní služby závislé, otevřeny pro poskytování příslušných
služeb.
„Oznámení“ jsou sdělení, ve kterých Banka v souladu se Všeobecnými
podmínkami nebo příslušnými Produktovými podmínkami stanoví
technické aspekty a podmínky poskytování Bankovních služeb.
Oznámením nejsou zejména Oznámení o úrokových sazbách a kurzovní
lístek.
„Prémie“ je úrok vypočtený Prémiovou sazbou, který může být připsán ke
Vkladu.
„Prémiová sazba“ je roční úroková sazba, kterou může být úročen Vklad,
po dobu Prémiového období, a která je pro každou Nabídku stanovena
v Nabídce KB Garantovaného vkladu Prémie.
„Prémiové období“ bezprostředně navazuje na Vkladové období a je
obdobím stanoveným Bankou v Nabídce.
„Produktové podmínky“ jsou podmínky Banky upravující poskytování
jednotlivých Bankovních služeb.
„Předčasný výběr“ je výběr v hotovosti nebo bezhotovostní převod, a to
buď části nebo celého vkladu na Účtu v průběhu Prémiového období. Za
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