PŘÍLOHA RÁMCOVÉ SMLOUVY
SPECIFIKACE – SPOŘÍCÍ ÚČET BONUS
Klient
Název:

Jihomoravský kraj

IČ:

70888337

1.

Sjednaný Účet

1.1

Podmínky uvedené v této příloze se uplatní pouze ve vztahu k následujícímu Účtu:

Měna
CZK

Číslo účtu / Kód Banky

Číslo účtu IBAN

Účet zřízen ke dni

18.07.2022

1.2

Spořicí účet Bonus (dále jen „Účet“) je Bankou veden v návaznosti na Platební účet Klienta
č.
(dále jen „Základní účet“). Zrušením Základního účtu zaniká i Účet.

1.3

Na Účtu je možno provádět pouze bezhotovostní Platební transakce, Banka bude bez omezení
připisovat na Účet příchozí Platební transakce, odchozí Platební transakce lze provádět pouze ve
prospěch Základního účtu.

2.

Výpis z Účtu

Banka informuje Klienta o zúčtování plateb výpisem z Účtu ve frekvenci a způsobem sjednaným přílohou
Rámcové smlouvy - Doručování dokumentů.
3.

Úroková sazba

(a)

Peněžní prostředky na Účtu jsou úročeny individuální úrokovou sazbou.

(b)

Banka je oprávněna níže uvedené úrokové sazby kdykoli jednostranně změnit. Banka změnu
úrokových sazeb oznámí Klientovi zasláním Oznámení o změně úrokových sazeb. Změny úrokových
sazeb jsou účinné ve vztahu k příslušným Účtům ode dne stanoveného v Oznámení.

(c)

Banka je oprávněna níže uvedené úrokové sazby kdykoli ukončit. Banka ukončení úrokových sazeb
oznámí Klientovi zasláním Oznámení o změně úrokových sazeb. Ode dne stanoveného v oznámení
budou Účty úročeny dle aktuálního Přehledu úrokových sazeb.

(d)

Úroky se zúčtují ve prospěch nebo na vrub příslušného účtu.

Měna

Kreditní úroková sazba (% p. a.)

CZK 5,25
Nepovolený debetní zůstatek Účtu je úročen dle aktuálního Přehledu úrokových sazeb.
3.

Ceny

Služby související s výše uvedeným Účtem jsou poskytovány zdarma.
4.

Zvláštní ustanovení

Nesjednáno.
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Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Rada

68. schůzi konané dne
Jihomoravského kraje schválila uzavření přílohy Rámcové smlouvy na své ………..
29.6.2022
………………………………
usnesením č. ………………………...
.
4356/22/R68.
18.07.2022
Tato příloha nabývá platnosti a účinnosti dne
vztahující se k výše uvedeným Účtům.
V Praze dne

a nahrazuje jakékoli dříve s Klientem sjednané podmínky

18.07.2022

PPF banka a.s.
Podpis:

Podpis:

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Obchodní poradce - senior

V Brně dne

14.07.2022

Funkce:

Obchodní specialista

Jihomoravský kraj
Podpis:

Podpis:

Jméno:
Funkce:
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Jméno:
Hejtman

Funkce:

UCET_BONUS_CZ_20220428

