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Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o příslušném vkladovém Účtu. 
Seznamte se, prosím, důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme. 

 

Článek 1. Společné podmínky zřízení a vedení vkladových účtů  
 

1.1 Podmínka účinnosti smlouvy. Podmínkou účinnosti Smlouvy, na základě které vám zřizujeme vkladový 
Účet, je vložení prostředků (vkladu) na Účet v minimální výši 5000 Kč, 1000 USD, 1000 EUR. Tuto částku 
zároveň stanovujeme jako minimální zůstatek na Účtu, který je podmínkou pro automatické obnovování 
Doby vkladu. 

1.2 Doba trvání smlouvy. Smlouvu můžete uzavřít na dobu určitou, jejíž délka se v případě Účtu 
s jednorázovou splatností vkladu rovná sjednané délce Doby vkladu a v případě Účtu s automatickým 
obnovováním vkladu se rovná délce 5 let od data první splatnosti vkladu. Ve Smlouvě si můžete sjednat 
jednorázový vklad nebo automatické obnovení vkladu na další dobu stejné délky, není-li dále uvedeno 
jinak.  

1.3 Automatické obnovování vkladu. Dohodnete-li se s námi ve Smlouvě na automatickém obnovování 
vkladu, obnovuje se daný Vklad dokud: 
a) zůstatek vkladu na Účtu v souladu se Smlouvou nevyberete v hotovosti nebo bezhotovostně 

nepřevedete na jiný účet; 
b) zůstatek na Účtu neklesne pod výši minimálního zůstatku; 
c) nedoručíte nám oznámení o tom, že rušíte automatické obnovování vkladu (oznámení o zrušení 

automatického obnovování vkladu nám můžete doručit nejpozději poslední den Doby vkladu); 
d) automatické obnovení vkladu nezrušíme (sdělíme vám to písemně způsobem stanoveným ve Smlouvě 

a obnovování vkladu ukončíme nejdříve ke dni splatnosti vkladu následujícím po odeslání tohoto 
sdělení) nebo 

e) neuběhne doba 5 let ode dne ukončení první Doby vkladu. 
1.4 Konečná splatnost vkladu. Poslední den obnovované splatnosti vkladu před dosažením uvedeného 

pětiletého období je dnem konečné jednorázové splatnosti vkladu. Další automatické obnovování vkladu 
můžete sjednat nejpozději poslední den uvedeného pětiletého období, a to formou dodatku ke Smlouvě. 

1.5 Změna jednorázového vkladu. Nejpozději v den splatnosti vkladu se s námi můžete dohodnout na změně 
jednorázového vkladu na automatické obnovování vkladu, a to formou dodatku ke Smlouvě. Pokud tak 
neučiníte, je Doba vkladu sjednaná pro jednorázový vklad zároveň poslední Dobou vkladu. 

1.6 Zvýšení vkladu. Vklad na Účtu můžete zvýšit pouze v den obnovení vkladu a při zvýšení vkladu v hotovosti 
pouze o částku v minimální výši 1000 Kč, případně protihodnoty v cizí měně. Přepočet mezi různými 
měnami provedeme příslušným Kurzem platným v den uskutečnění dané operace. Pokud však budou 
prostředky na Účet připsány v průběhu Doby vkladu, budeme je úročit až od prvního dne následující Doby 
vkladu.  

1.7 Úročení. Účty jsou zřizovány s pevnou roční úrokovou sazbou sjednanou ve Smlouvě, která je neměnná 
v průběhu trvání Doby vkladu. Nedohodneme-li se s vámi jinak, v den obnovení vkladu úrokovou sazbu 
aktualizujeme na úrokovou sazbu stanovenou v Oznámení o úrokových sazbách pro odpovídající měnu 
a délku vkladu. Ode dne (konečné) jednorázové splatnosti vkladu se vklad dále neúročí. 

1.8 Nakládání s vkladem. Prostředky z Účtu můžete vybírat pouze v den splatnosti vkladu. Na Účtu však 
provedeme pouze jeden jednorázový Příkaz k úhradě denně. Pokud obdržíme více Příkazů, provedeme 
pouze jeden z nich podle vlastní volby a ostatní odmítneme, nedohodne-li se s vámi jinak. Neodpovídáme 
za nesprávně provedenou transakci u Příkazů, které jsme takto odmítli, ani za případné škody vzniklé 
v důsledku takového našeho postupu nebo v souvislosti s ním. Výběr z Účtu můžete provést hotovostně 
nebo bezhotovostním převodem na jiný účet. Příkazy k nakládání s prostředky na Účtu nám nelze předávat 
prostřednictvím samoobslužného boxu Banky. V případě, že den splatnosti vkladu připadne na den, který 
není Obchodním dnem, můžete výběr vkladu (včetně k němu připsaných úroků) v hotovosti provést 
v nejbližší následující Obchodní den. 

1.9 Den splatnosti vkladu. Den splatnosti vkladu nastává poslední den Doby vkladu, který je v případě vkladů 
s automatickým obnovováním dnem obnovení vkladu. 

1.10 Zánik smluvního vztahu. Smlouva vždy zanikne 
a) uplynutím Doby vkladu (u Účtů s automatickým obnovováním vkladu Smlouva zanikne v okamžiku, kdy 

nastane jednorázová splatnost vkladu, nebo v okamžiku nejbližší splatnosti vkladu v případě, že jedna 
ze smluvních stran automatické obnovování vkladu v souladu s těmito Podmínkami a Smlouvou zrušila); 

b) v den splatnosti vkladu, jestliže zůstatek na Účtu poklesne pod minimální zůstatek; 
c) provedením výběru celého zůstatku vkladu v den splatnosti nebo jako Předčasného výběru nebo 
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d) naší výpovědí s okamžitou účinností. 
1.11 Dále v těchto Podmínkách jsou stanoveny další speciální podmínky vedení jednotlivých typů vkladových 

účtů. 
 

Článek 2. Další podmínky pro termínované účty 

 
2.1 Doba vkladu. Podle sjednané délky Doby vkladu vedeme termínovaný účet jako 

 Krátkodobý účet s Dobou vkladu v délce 7 nebo 14 dnů, nebo 1, 3, 6, nebo 12 měsíců nebo  
 Střednědobý účet s Dobou vkladu v délce 2, 3, 4 nebo 5 let - lze sjednat pouze jednorázovou splatnost 

vkladu. 

2.2 Úročící schéma. Pro úročení vkladů na Krátkodobých účtech v Kč i cizí měně s Dobou vkladu v délce 
7 a 14 dnů používáme úročící schéma: měsíc = skutečný počet dní, rok = 360 dní. Pro Střednědobé účty 
používáme úročící schéma dle VOP. 

2.3 Připisování úroku. Úrok připisujeme 

 u Krátkodobého účtu v den splatnosti vkladu; 

 u Střednědobého účtu pravidelně každé 3 měsíce od připsání počátečního vkladu na Účet nebo 

 v den Předčasného výběru celého vkladu. 
2.4 Způsob nakládání s úrokem. Můžete si sjednat jeden z následujících způsobů nakládání s úrokem: 

 u Krátkodobého účtu: 
 bezhotovostní převod na určený účet v téže měně (mimo Banku lze sjednat převod úroků pouze v Kč 

a pouze na účty u bank podnikajících na území České republiky); 
 připsání úroku ke vkladu nebo 

 výběr v hotovosti (u Účtů s automaticky obnovovanou Dobou vkladu je výběr úroku v hotovosti možný 
pouze v den splatnosti vkladu, po tomto dni je úrok připsán ke vkladu); 

 u Střednědobého účtu: 
 bezhotovostní převod na určený účet v téže měně (mimo Banku lze sjednat převod úroků pouze v Kč 

a pouze do banky podnikající na území České republiky) nebo 

 výběr v hotovosti (v takovém případě úrok od připsání na Účet do jeho výběru neúročíme). 
2.5 Předčasný výběr. Jsme oprávněni vám účtovat úhradu za Předčasný výběr části nebo celého vkladu. 

Výše úhrady je stanovena zlomkem (podílem čitatele a jmenovatele): 
 čitatel je součinem počtu dní zbývajících do konce doby splatnosti, předčasně vybírané částky 

a stanoveného koeficientu. Stanovený koeficient činí u Krátkodobých účtů 50 %, u Střednědobých účtů 
60 % z roční úrokové sazby, kterou je Účet úročen, zaokrouhleno na jedno desetinné místo směrem 
dolů;  

 jmenovatel je u Krátkodobých účtů součinem počtu dní v roce a čísla 100 a u Střednědobých účtů 
součinem počtu dní v roce, počtu let trvání vkladu a čísla 100.  

Pro výpočet úhrady za Předčasný výběr se pro jednotlivé Účty použijí úročící schémata uvedená shora 
v těchto Podmínkách a ve VOP, pokud nestanovíme jinak.  
Vedle úhrady za Předčasný výběr nám zaplatíte při Předčasném výběru další poplatky stanovené 
v Sazebníku. 
V okamžiku Předčasného výběru jsme oprávněni odečíst úhradu za Předčasný výběr a další poplatky 
související s Předčasným výběrem od vybírané částky, pokud dochází k výběru celého vkladu nebo 
v případě částečného výběru, jestliže zůstatek vkladu na Účtu nepokryje úhradu za Předčasný výběr, popř. 
další poplatky související s Předčasným výběrem.  
Předčasný výběr není možné uskutečnit u Krátkodobých účtů se splatností 7 dní a 14 dní a dále v případě 
Předčasného výběru části vkladu na Účtu, pokud by zůstatek po odečtení úhrady za Předčasný výběr, 
popř. dalších poplatků souvisejících s Předčasným výběrem, klesl pod minimální zůstatek na účtu. 
V takovém případě můžete vybrat pouze celý zůstatek vkladu. 

 

Článek 3. Další podmínky pro KB Garantovaný vklad 

 
3.1 Doba vkladu. KB Garantovaný vklad vedeme s Dobou vkladu v délce 3, 6, nebo 12 měsíců. 
3.2 Úročící schéma. Používáme úročící schéma: měsíc = skutečný počet dní, rok = 365 (příp. 366) dnů. 
3.3 Připisování úroku. Úrok připisujeme v den splatnosti vkladu. 
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3.4 Způsob nakládání s úrokem. Můžete si sjednat jeden z následujících způsobů nakládání s úrokem: 
 bezhotovostní převod na určený účet v téže měně (mimo Banku lze sjednat převod úroků pouze v Kč 

na účty u bank podnikajících na území České republiky); 
 připsání úroku ke vkladu nebo 

 výběr v hotovosti (u Účtů s automaticky obnovovanou Dobou vkladu je výběr úroku v hotovosti možný 
pouze v den splatnosti vkladu, po tomto dni je úrok připsán ke vkladu). 

3.5 Předčasný výběr. Předčasný výběr části vkladu není možné uskutečnit. Je možné uskutečnit pouze 
Předčasný výběr celého vkladu. V takovém případě vám nebudeme účtovat úhradu za Předčasný výběr ani 
další poplatky související s Předčasným výběrem. V případě Předčasného výběru vkladu vám vyplatíme 
celý Vklad bez úroků přirostlých k Vkladu do dne Předčasného výběru. 

 

Článek 4. Vymezení pojmů 

 
4.1 Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v Podmínkách význam stanovený ve VOP, nebo následující:  

„Doba vkladu“ je doba, na kterou se zavazujete přenechat nám vklad a jejíž délka je sjednaná ve smlouvě. 
„Předčasný výběr“ je výběr části nebo celého vkladu na Účtu v hotovosti nebo bezhotovostní převod části 
nebo celého vkladu na Účtu přede dnem jeho splatnosti. Za Předčasný výběr se považuje také započtení 
naší pohledávky za vámi realizované podle příslušných ustanovení VOP před splatností vaší pohledávky 
ze Smlouvy za námi a předčasné ukončení Smlouvy podle článku 31 VOP. 

„Podmínky“ jsou tyto Podmínky vkladových účtů, jež představují Produktové podmínky dle VOP. 
 

Článek 5. Závěrečná ustanovení 
 
5.1 Podmínky jsme oprávněni průběžně měnit způsobem uvedeným ve VOP. 
5.2 Podmínky ruší a nahrazují následující Produktové podmínky účinné od 1. 1. 2014: 

 Podmínky termínovaných účtů, 
 Podmínky ke KB Garantovanému vkladu. 

5.3 Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2015. 

 
 


