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Smlouva o bankovních produktech a službách
MONETA Money Bank, a.s.
Vyskočilova 1442/1b, Praha 4 - Michle, 140 28, Česká republika, IČO: 25672720
zapsána u MS v Praze, oddíl B, vložka 5403
(dále jen „Banka“)
a
DPS Šluknov-Krásná Lípa, příspěvková org
IČO: 47274573
Křečanská 630, Šluknov, 407 77 p. Šluknov
(dále jen „Klient“)
uzavírají tuto smlouvu o poskytování bankovních produktů a služeb (dále jen "Smlouva")

Úvodní ustanovení
1. Banka a Klient touto Smlouvou sjednávají vzájemná práva a povinnosti při poskytování bankovních produktů a služeb.
Banka se zavazuje na žádost Klienta, a to i ve formě Elektronické instrukce změnit, zrušit nebo poskytnout další
bankovní produkty a/nebo služby v rozsahu Uveřejňovaném Bankou.
2. Smluvní ujednání mezi Bankou a Klientem o konkrétním produktu nebo službě jsou obsažena ve smluvní dokumentaci,
kterou tvoří (i) tato Smlouva, jejíž součástí jsou (ii) Dispozice obsahující sjednané konkrétní parametry jednotlivých
produktů a služeb; (iii) základní Produktové podmínky obsahující smluvní ujednání, popis a způsob poskytování
konkrétních produktů a služeb (pokud jsou sjednána); (iv) speciální Produktové podmínky, které oproti základním
Produktovým podmínkám obsahují zvláštní smluvní ujednání (pokud jsou sjednána); (v) Sazebník; (vi) Úrokový lístek;
(vii) Podmínky, tj. Všeobecné produktové podmínky, obsahující smluvní ujednání společná všem smluvním vztahům,
včetně jejich pozdějších změn, oznámených klientovi.
3. Z hlediska hierarchie smluvní dokumentace mají přednost smluvní ujednání obsažená ve Smlouvě včetně Dispozic před
smluvními ujednáními speciálních Produktových podmínek, ty mají přednost před smluvními ujednáními základních
Produktových podmínek a ty mají vždy přednost před smluvními ujednáními Podmínek. Čísla a označení jednotlivých
článků Podmínek a Produktových podmínek slouží pouze pro orientaci v textu a při jejich výkladu nebude na ně brán
zřetel, protože rozhodující je význam smluvního ujednání.
4. Banka je oprávněna jednostranně navrhnout Klientovi změnu jakéhokoliv smluvního ujednání. Pokud Klient takový návrh
na změnu před její účinností písemně neodmítne, má se za to, že návrh na změnu přijal.
5. Pojmy psané v textu s velkým počátečním písmenem mají, pokud z kontextu zjevně nevyplývá jinak, ve smluvních
ujednáních význam uvedený v Podmínkách, není-li sjednáno jinak.
6. Výrazy psané tučně jsou zdůrazněny ve smluvních ujednáních, která mají zásadní význam a na která touto
formou smluvní strany upozorňují a s nimiž výslovně souhlasí.

Bankovní produkty a služby
1. Banka se zavazuje vést Klientovi platební účet pro vedení platebního styku (dále jen „Běžný účet“ nebo „BÚ“) a umožnit
Klientovi vkládání nebo výběr hotovosti nebo převody peněžních prostředků z/na BÚ.
2. Banka se zavazuje vést Klientovi neplatební účty, které nejsou určeny pro platební styk, ale pro zhodnocování peněžních
prostředků Klienta, a to vkladové a/nebo spořicí účty. Klient se zavazuje svěřit Bance peněžní prostředky a Banka se
zavazuje Klientovi platit z těchto peněžních prostředků úroky.
3. Banka a Klient se dohodli, že Banka je oprávněna poskytovat Klientovi služby přímého bankovnictví a/nebo debetních
platebních karet pro potřeby nakládání s peněžními prostředky na účtech.
4. Banka je oprávněna úročit zůstatek na platebních i neplatebních účtech Vyhlašovanou úrokovou sazbou, kterou je dále
oprávněna v návaznosti na vývoj na peněžních a kapitálových trzích nebo na změnu podmínek přístupu Banky k
financování, i s účinky pro již sjednaná smluvní ujednání jednostranně zvýšit nebo snížit za předpokladu včasného
informování Klienta o příslušné změně. Pokud Klient změnu před její účinností písemně neodmítne, má se za to, že se
změnou souhlasí.
5. Banka a Klient se dohodli, že Banka je oprávněna účtovat Klientovi Poplatky podle smluvních ujednání o Poplatcích
účinných ke dni jejich zúčtování, a to i za kombinaci konkrétních produktů a služeb, sjednaných v Uveřejněném
Sazebníku, nejsou-li obsaženy v Dispozicích a/nebo Produktových podmínkách. Klient se zavazuje za vedení BÚ a
platební styk platit Poplatky. Banka je oprávněna i s účinky pro již sjednaná smluvní ujednání Poplatky průběžně a
jednostranně měnit, rušit či doplňovat, za předpokladu poskytnutí informace Klientovi o změně. Pokud Klient změnu před
její účinností písemně neodmítne, má se za to, že se změnou souhlasí.
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Závěrečná ustanovení
1. Klient potvrzuje, že se seznámil s Uveřejňovanými Podmínkami, Produktovými podmínkami, Sazebníkem a
Úrokovým lístkem a že s jejich obsahem bez výhrad souhlasí.
2. Klient potvrzuje, že se seznámil a převzal „INFORMAČNÍ PŘEHLED O SYSTÉMU POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK Z
VKLADŮ PRO KLIENTA“ a že mu porozuměl.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí se zvlášť významnými smluvními ujednáními obsaženými v Produktových
podmínkách a/nebo Podmínkách, a to zejména o prohlášení Klienta k oznamování změn veškerých údajů
sdělených Bance, o oprávnění Banky jednostranně měnit úrokové sazby a Poplatky, o započtení pohledávek
kteroukoli smluvní stranou, o Případech porušení a jejich následcích.
4. Klient svým podpisem stvrzuje svůj souhlas se skutečností, že Banka uveřejní veškeré smlouvy uzavřené mezi Bankou a
Klientem prostřednictvím veřejného registru smluv, a to v anonymizované podobě dle požadavků zákona č. 340/2015
Sb., Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Banka a Klient se zavazují dodržovat Dispozice k sjednaným produktům a službám, příslušné Produktové podmínky a
ustanovení Podmínek.
6. Smlouva představuje dodatek ke smlouvě či části smlouvy nebo jinému ujednání za předpokladu, že Klient již uzavřel s
Bankou smlouvu o vedení běžného účtu a/nebo poskytování jiného bankovního produktu a/nebo služby včetně Dohody o
užívání platební karty s tím, že v takovém případě veškerý obsah práv a povinností z těchto smluv nahrazují ustanovení
Smlouvy; dosud zadané pokyny Klienta k Běžnému účtu, podpisové vzory a případné platební příkazy, trvalé příkazy,
blokace a inkasa, zůstávají nadále v platnosti.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou
Liberec, dne 11.05.2022 13:35
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MONETA Money Bank, a.s.
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