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Konfirmace Depozitního obchodu

Tato konfirmace (dále „Konfirmace“) shrnuje podmínky a s tím související práva a povinnosti Banky a Klienta (dále též
společně jako „Strany“ či jednotlivě jako „Strana“) při provádění níže popsaného depozitního obchodu s individuální
sazbou mezi Bankou a Klientem uzavřeného k Datu uzavření Obchodu (jak je definován níže) („Obchod“). Tato
Konfirmace představuje jediný písemný dokument, který upravuje zvláštní podmínky a ustanovení Obchodu uzavřeného
mezi Bankou a Klientem.
K níže specifikovanému Datu uzavření Obchodu bylo mezi Stranami dohodnuto, že pravidla a podmínky Obchodu se
budou řídit podmínkami Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále „VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy o
Obchodu. Klient k takovému okamžiku potvrdil a tímto dále ujišťuje Banku, že se s VOP seznámil, rozumí jim, souhlasí s
nimi a zavazuje se jejich ustanovení dodržovat a plnit.

 

 

 31.01.2018

 31.01.2018

 

 CZK

 20 000 000 000,00

 0,01 %

 Typ Obchodu  DEPOZITUM

 Datum uzavření Obchodu

 Datum zahájení Obchodu

 Datum ukončení Obchodu

 Měna

 Jistina

 Úroková sazba

 5,555,56 Úrok

 0,00 Daň

 Částka k výplatě

 Účet Banky pro vypořádání Obchodu

 Účet Klienta pro vypořádání Obchodu

 20 000 005 555,56

 

 

           

           

           

           

           

           

 

           

           

           

                      
 Zvláštní ustanovení

 Obchod číslo  236666
 Datum konf.  31.01.2018

 PPF banka a.s.
 Evropská 2690/17
 160 41 Praha 6, Česká republika
 IČ 47116129

 
 
 

 

 Ministerstvo Financí ČR
 Letenská 525/15
 118 10 Praha 1, Česká republika
 IČ 00006947

  
 
 
 

 Telefon

 Ministerstvo Financí ČR
 Letenská 525/15
 118 10 Praha 1
 Česká republika
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Na základě žádosti může Banka povolit předčasné ukončení Obchodu. Při takovém předčasném ukončení je Banka
oprávněna požadovat po Klientovi uhrazení případné ztráty či škody vzniklé Bance v důsledku předčasného ukončení
Obchodu, a to způsobem a v rozsahu stanoveném níže.
V rámci takového předčasného ukončení Obchodu Banka v dobré víře a obchodně přijatelným způsobem určí částku ve
Měně, případně v jiné volně směnitelné měně představující náklady (vyjádřené jako kladné číslo) nebo zisk (vyjádřené
jako záporné číslo) vzniklé Bance v souvislosti s předčasným ukončením Obchodu (dále „Ztráta“), a to za účelem
zachování ekonomické hodnoty všech plateb či dodání, které byla Banka oprávněna obdržet či povinna poskytnout na
základě Obchodu, pokud by nedošlo k jejich předčasnému ukončení. Pokud bude Ztráta kladným číslem, bude zaplacena
Klientem Bance; pokud bude Ztráta záporným číslem, pak zaplatí Banka Klientovi absolutní hodnotu Ztráty. Ztráta je
splatná ve sjednaný den předčasného ukončení Obchodu a vypořádání platby Ztráty bude provedeno formou odepsání
částky Ztráty z kteréhokoli Účtu, resp. její připsání na kterýkoli Účet, nebude-li s Klientem dohodnuto jinak.

Vklad podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění
pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese http://www.ppfbanka.cz

Toto je automaticky vygenerovaná zpráva nevyžadující autorizovaný podpis. Prosíme, potvrďte svým podpisem a
odesláním této Konfirmace na naši výše uvedenou adresu správnost a úplnost výše uvedených ustanovení, které potvrzují
podmínky naší smlouvy. V případě nesouhlasu s obsahem této zprávy se prosím nejpozději následující pracovní den po
doručení obraťte na výše uvedená telefonní čísla, v opačném případě považujeme tuto Konfirmaci z Vaší strany za
odsouhlasenou.

Děkujeme Vám za obchodování s námi.

Za Klienta:
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