
Speciální produktové podmínky Běžného účtu – konto Genius Business Optimal  
 

Tyto speciální Produktové podmínky (dále jen "SPP") obsahují smluvní ujednání mezi Klientem a Bankou o 
Běžném účtu typu konta Genius Business Optimal v CZK za zvýhodněných podmínek (dále jen "GBO"). 
Obsahuje-li příslušná smlouva, na jejímž základě je GBO zřízen, ujednání odlišná od SPP, použije se vždy 
přednostně ujednání příslušné smlouvy. Smluvní ujednání SPP mají vždy přednost před Základními 
produktovými podmínkami Běžného účtu, a ty mají přednost před Podmínkami, tj. před Všeobecnými 
produktovými podmínkami. 
 

Charakteristika produktu a služby 
1. GBO je poskytován právnické osobě. 
2. GBO je typ konta podnikatelského běžného účtu, který může být založen pro klienta, který je 

právnickou osobou (dále jen „Podnikatel“). 
• Platí pro GBO sjednaný do 30. 09. 2018: Podnikateli je založen Genius Complete (dále jen „GC“) na 

základě unikátního kódu, který získá po založení podnikatelského účtu GBO. Tento kód je 
Podnikatel oprávněn předat až 2 dalším klientům, kteří jsou rovněž oprávněni získat 
nepodnikatelský osobní účet GC na základě tohoto unikátního kódu. V případě opakovaného 
založení účtu GBO Podnikatelem Podnikateli oprávnění dle předchozí věty nevzniká.  

• Platí pro GBO sjednaný od 01. 10. 2018: Podnikateli je založen Tom účet (dále jen „Tú“) na základě 
unikátního kódu, který získá po založení podnikatelského účtu GBO. Tento kód je Podnikatel 
oprávněn předat až 2 dalším klientům, kteří jsou rovněž oprávněni získat nepodnikatelský osobní 
účet Tú na základě tohoto unikátního kódu. V případě opakovaného založení účtu GBO 
Podnikatelem Podnikateli oprávnění dle předchozí věty nevzniká. 

3. Zvýhodněné poplatky, úroky a další parametry spojené s podnikatelským účtem GBO jsou sjednány 
následovně: 

Založení účtu, zrušení účtu Zdarma 

Vedení účtu včetně zaslání výpisu elektronicky  
- jedenkrát měsíčně, týdně, denně při pohybu na účtu 

219 Kč 

Vedení účtu včetně zaslání výpisu poštou     
- jedenkrát měsíčně        
- jedenkrát týdně                       
- denně při pohybu na účtu        

 
249 Kč 
339 Kč 
819 Kč 

Odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná prostřednictvím přímého 
bankovnictví a MultiCash nebo zadaná nepřímo, odchozí úhrada podle trvalého příkazu a 
provedení inkasa, příchozí úhrada včetně příchozí úhrady podle příkazu k inkasu z účtu u 
jiné banky 

 
50 zdarma 
 

Odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná prostřednictvím přímého 
bankovnictví a MultiCash nebo zadaná nepřímo, odchozí úhrada podle trvalého příkazu a 
provedení inkasa, příchozí úhrada včetně příchozí úhrady podle příkazu k inkasu v rámci 
MONETA Money Bank 

Zdarma 
neomezený 
počet 

Debetní karta Maestro nebo MasterCard Business   1 zdarma 

Internetové bankovnictví (Internet Banka  a Smart Banka) Zdarma 

Mobil Banka - měsíčně 69 Kč 

Telefon Banka - měsíčně 79 Kč 

Výběr hotovosti z bankomatu MONETA Money Bank Zdarma 

Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR 59 Kč 

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 0,5%+100 Kč 

Zaslání informační SMS                                                                                                        10 zdarma 



Změna PIN u debetní karty prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank Zdarma 

Zadání a zrušení trvalého příkazu nebo inkasa na obchodním místě  Zdarma 

Změna trvalého příkazu nebo inkasa na obchodním místě 80 Kč 

Zadání, změna nebo zrušení trvalého příkazu nebo inkasa prostřednictvím  
přímého bankovnictví 

Zdarma 

Vklad hotovosti na běžný účet vedený u MONETA Money Bank na obchodním místě Zdarma 

Vklad hotovosti na běžný účet vedený u MONETA Money Bank  
prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank 

Zdarma 

Vklad hotovosti na účet vedený u MONETA Money Bank osobou  
odlišnou od Klienta a / nebo Disponenta 

80 Kč 

Výběr hotovosti z účtu vedeného u MONETA Money Bank na obchodním místě 80 Kč 

Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti do 100 kusů jedné nominální hodnoty Zdarma 

Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 100 kusů jedné nominální hodnoty 3% min. 100 Kč 

Rezervace prostředků MiniFlexi Business/Flexi Business sjednaného na OM 
s Rámcem 51 000 Kč až 150 000 Kč 

Zdarma 

Rezervace prostředků MiniFlexi Business/Flexi Business sjednaného prostřednictvím 
Internet Banky, Smart Banky a webu s Rámcem 10 000 Kč až 500 000 Kč - měsíčně 

29 Kč 

Čerpání Flexi Limitu úvěru MiniFlexi Business/Flexi Business sjednaného na OM 
s Rámcem 51 000 Kč až 150 000 Kč - měsíčně 

89 Kč 

Čerpání Flexi Limitu úvěru MiniFlexi Business/Flexi Business sjednaného prostřednictvím 
Internet Banky, Smart Banky a webu s Rámcem 10 000 Kč až 500 000 Kč 

Zdarma 

 
4. Těmito SPP Banka a Klient sjednávají, že po dobu vedení konta GBO, v případě, že Klient již má 

sjednaný nebo bude mít sjednán kontokorentní úvěr Flexi Business až do výše 150 000 Kč, bude účtován 
poplatek za čerpání Flexi Limitu za každý měsíc, v jehož průběhu bude úvěr čerpán.  

 
Ostatní Poplatky, a to i pro další využívané služby jsou sjednány v příslušném Sazebníku a úrokové sazby 
v Úrokovém lístku, není-li sjednáno jinak.  
 
Banka je oprávněna tyto SPP jednostranně měnit pouze za předpokladu, že Klientovi poskytne informace 
o příslušných změnách, aby měl Klient možnost písemně se vyjádřit ve lhůtě do 2 měsíců od účinnosti 
aktualizovaných SPP, není-li dohodnuto jinak. V případě, že Banka neobdrží v uvedené lhůtě písemný 
nesouhlas s jejich změnou, stanou se účinnými. 
 
Tyto SPP jsou účinné ode dne 01. 10. 2018 a nahrazují se jimi SPP pro Běžný účet GBO pro právnické osoby 
ze dne 01. 03. 2017, a to i pro dříve sjednaná smluvní ujednání o kontu GBO. 
 
Unikátní kód Podnikatele: xxxx 
 
 
V………………………dne………………………… 
 
 
…………………………………………………………    …………………………………………………… 
Firma Podnikatele (Klienta)                    MONETA Money Bank, a. s. 
Podnikatel (Klient) jméno a příjmení    Jméno a příjmení 


