
 

 

Produktové podmínky Revolvingového termínovaného vkladuProduktové podmínky Revolvingového termínovaného vkladuProduktové podmínky Revolvingového termínovaného vkladuProduktové podmínky Revolvingového termínovaného vkladu    
1. Tyto základní Produktové podmínky (dále jen „ZPPRTV“ nebo též „Základní podmínky RTVZákladní podmínky RTVZákladní podmínky RTVZákladní podmínky RTV“) 

obsahují smluvní ujednání sjednaná mezi Klientem a Bankou o revolvingových termínovaných vkladech 
(dále jen „RTV“), která navazují na smlouvu včetně Dispozic, na jejichž základě Banka zřizuje a vede 
RTV jako neplatební účet, který je určen ke spoření (dále jen „SmlouvaSmlouvaSmlouvaSmlouva“).  

2. Pojmy psané sPojmy psané sPojmy psané sPojmy psané s    velkými písmenyvelkými písmenyvelkými písmenyvelkými písmeny mají význam, který je uveden v ZPPRTV a pokud není pojem 
vysvětlen, tak má význam, který je obsažen v Podmínkách. Výrazy psané tučně jsou buď zkratkami, 
nebo zásadním a významným ujednáním, na které touto formou smluvní strany upozorňují a s nímž 
výslovně souhlasí.   

3. Smluvní strany pro zdůraznění zásadních a významných ujednání, která jsou zvláště důležitá a s nimiž 
výslovně souhlasívýslovně souhlasívýslovně souhlasívýslovně souhlasí, označují konkrétní smluvní ujednání ZPPRTV nebo jejich část tučnětučnětučnětučně. 

4. Klient si je vědom, že RTV je neplatebním účtem a není určen pro platební styk podle zák. č. 284/2009 
Sb., o platebním styku, neboť nakládání s peněžními prostředky RTV je výrazně smluvně omezeno, 
zejména v článku 18 a 20 těchto ZPPRTV. 

5. Klientem může být fyzickáfyzickáfyzickáfyzická    osoba osoba osoba osoba ----    nepodnikatelnepodnikatelnepodnikatelnepodnikatel, a to od svého narození, a dále fyzická osobafyzická osobafyzická osobafyzická osoba    ----    
podnikatelpodnikatelpodnikatelpodnikatel a právnická osobaprávnická osobaprávnická osobaprávnická osoba. Klienta fyzickou osobu - nepodnikatele ve věku od narození do dne 
jeho zletilosti (zpravidla do 18 let věku Klienta) zastupuje jeho zákonný zástupce (rodič, soudem 
ustanovený opatrovník, osvojitel nebo poručník), který s RTV a peněžními prostředky na RTV nakládá 
výhradně v zájmu Klienta. 

6. Klient může zakládat, měnit či rušit RTV buď formou Písemné instrukcePísemné instrukcePísemné instrukcePísemné instrukce nebo Elektronické instrukceElektronické instrukceElektronické instrukceElektronické instrukce, a 
to ve formě certifikované digitální instrukce nebo ověřené digitální instrukce. 

7. RTV je veden vvvv    CZKCZKCZKCZK, EUREUREUREUR nebo USDUSDUSDUSD. 
8. Podmínkou pro založení a vedení RTV v EUR a USD je vedení Běžného účtu Klienta v příslušné měně u 

Banky. Tato podmínka se týká i RTV v CZK pro právnickou osobu. 
9. Banka Uveřejňuje v Úrokovém lístku doby vkladu, v nichž lze RTV založit úrokové sazby a minimální 

vklady, které je Banka oprávněna jednostranně měnit i si si si s    účinky pro již sjednaná smluvní ujednáníúčinky pro již sjednaná smluvní ujednáníúčinky pro již sjednaná smluvní ujednáníúčinky pro již sjednaná smluvní ujednání, a to 
zejména v návaznosti na vývoj na peněžních a kapitálových trzích nebo na změnu podmínek přístupu 
Banky k financování, za předpokladu jejich Uveřejnění v platném Úrokovém lístku. 

10. Banka založí Klientovi RTV s pevnou úrokovou sazboupevnou úrokovou sazboupevnou úrokovou sazboupevnou úrokovou sazbou platnou po celou dobu vkladu, kterou je Banka 
oprávněna jednostranně měnit pouze v den jeho obnovy.  

11. Klient může určit, že Podpisový vzor vyhotovený k BÚ je využíván i pro RTV, neurčí-li Klient jinak.   
12. Sjednaná doba vkladu se počítá ode dne založení RTV a končí dnem jeho obnovy, popř. splatnosti. 
13. Peněžní prostředky na RTV se začínají úročit ode dne jejich připsáníode dne jejich připsáníode dne jejich připsáníode dne jejich připsání a končí dnem, který předchází který předchází který předchází který předchází 

dni obnovy, popř. splatnostidni obnovy, popř. splatnostidni obnovy, popř. splatnostidni obnovy, popř. splatnosti. 
14. Den obnovy, popř. splatnosti u RTV na dobu určenou v týdnechv týdnechv týdnechv týdnech připadá na den, jenž se pojmenováním pojmenováním pojmenováním pojmenováním 

shodujeshodujeshodujeshoduje se dnem jeho založení. Připadne-li den obnovy, popř. splatnosti na den pracovního volna nebo 
pracovního klidu, posouvá se den obnovy, popř. splatnosti na první Pracovní denprvní Pracovní denprvní Pracovní denprvní Pracovní den následující po 
takovém dni pracovního volna nebo pracovního klidu. Další den obnovy se odvíjí od takto nově od takto nově od takto nově od takto nově 
určeného dneurčeného dneurčeného dneurčeného dne    obnovy. Den obnovy, popř. splatnosti u RTV na dobu určenou v měsícíchv měsícíchv měsícíchv měsících připadá na 
den, který se číslem shoduječíslem shoduječíslem shoduječíslem shoduje    se dnem jeho založení. Není-li takový den v měsíci sjednaného obnovy, 
popř. splatnosti, připadne den obnovy, popř. splatnosti na poslední denposlední denposlední denposlední den takového měsíce. Připadne-li 
den obnovy, popř. splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, posouvá se den obnovy, 
popř. splatnosti na první Pracovní denprvní Pracovní denprvní Pracovní denprvní Pracovní den následující po takovém dni pracovního volna nebo pracovního 
klidu. Další den obnovy se však opět odvíjí od původně určeného dneod původně určeného dneod původně určeného dneod původně určeného dne obnovyobnovyobnovyobnovy.... 

15. Za den obnovy se považuje poslední den doby vkladu, kdy Klient může s vkladem nakládat bez 
povinnosti uhradit Bance Poplatek za předčasný výběr vkladu a kdy dochází k automatické obnově 
RTV na stejně dlouhé období. Za den splatnosti se považuje den, kdy Klient může s vkladem nakládat 
bez povinnosti uhradit Bance Poplatek za předčasný výběr vkladu. 



 

16. Ihned po založení RTV je Klient povinen na RTV převést peněžní prostředky, a to ve výši sjednaného 
RTV. V opačném případě Banka RTV zruší. Peněžní prostředky na RTV lze převést pouze jednou 
částkou. 

17. Banka připisuje úroky z RTV ke dni jeho obnovy, popř. splatnosti. V případě výběru vkladu před dnem 
jeho obnovy, popř. splatnosti, připisuje Banka úroky v tento den. 

18. Banka převádí úroky z RTV dle Instrukce Klienta na Běžný účet, je-li tento Klientovi Bankou veden, 
nebo na příslušný RTV, čímž se připsaný úrok stává součástí RTV. V případě RTV v CZK vedeného pro 
fyzickou osobu - nepodnikatele a fyzickou osobu – podnikatele může Klient zvolit na Obchodním místě 
převádění úroků i do jiné banky na území České republiky.  

19. Klient si může zvolit vyhotovování výpisů z RTV v periodicitě po pohybupo pohybupo pohybupo pohybu nebo ročníročníročníroční. Banka předává 
Klientovi Výpisy standardně elektronickystandardně elektronickystandardně elektronickystandardně elektronicky a to prostřednictvím Internet Banky, BankKlienta nebo přes 
MultiCash, není-li sjednáno jinak.    

20. Vklady peněžních částek na RTV a výběry peněžních částek uložených na RTV je možné provést 
pouze ke dni jeho obnovy, a to prostřednictvím Běžného účtu, je-li tento Klientovi Bankou veden, a na 
základě příkazu k úhraděpříkazu k úhraděpříkazu k úhraděpříkazu k úhradě učiněného buď Písemnou instrukcí doručenou Bance na Obchodní místo 
nejpozději do 14. 30 hodinnejpozději do 14. 30 hodinnejpozději do 14. 30 hodinnejpozději do 14. 30 hodin dne, kdy nastane jeho obnova nebo Elektronickou instrukcí ve formě 
certifikované digitální instrukce, ověřené digitální instrukce nebo telefonické instrukce doručenou Bance 
nejpozději do 20. 00 hodinnejpozději do 20. 00 hodinnejpozději do 20. 00 hodinnejpozději do 20. 00 hodin Pracovního dne předcházejícího dni jeho obnovy, nebo na základě 
trvalého příkazu ktrvalého příkazu ktrvalého příkazu ktrvalého příkazu k    automatickému převoduautomatickému převoduautomatickému převoduautomatickému převodu    učiněného Písemnou instrukcí doručenou Bance na 
Obchodní místo nejpozději do 14. 30 hodinnejpozději do 14. 30 hodinnejpozději do 14. 30 hodinnejpozději do 14. 30 hodin Pracovního dne předcházejícího dni obnovy RTV. 

21. Klient může vybrat celý vklad na RTV nebo jeho část před dnem jeho obnovy, popř. splatnosti. Klient je 
v takovém případě povinen Bance uhradit Poplatek za předčasný výběr vkladu, jehož výši Banka 
Uveřejňuje.  

22. Nezadá-li Klient Bance nejpozději v den obnovy RTV žádný pokyn směřující k ukončení RTV, obnovuje 
se RTV automaticky na další stejně dlouhé období a peněžní prostředky, které jsou na RTV, budou 
úročeny pevnou úrokovou sazbou platnou ke dni obnovy RTV. 

23. RTV je zrušen: 
• zrušením Běžného účtu, je-li tento podmínkou pro vedení RTV; 
• provedením Instrukce Klienta k čerpání celého vkladu mimo den jeho obnovy, popř. splatnosti; 
• provedením Instrukce Klienta k čerpání celého vkladu ke dni jeho obnovy; 
• provedením Instrukce Klienta k ukončení jeho obnovy bez udání důvodu a doručené Bance 

nejpozději v den jeho obnovy, tj. v den jeho splatnosti. 
24. Banka je oprávněna RTV zrušit, klesne-li zůstatek na RTV pod částku Uveřejňovaného minimálního 

vkladu. 
25. Klient a Banka sjednávají, že Banka je oprávněna kdykoli započístzapočístzapočístzapočíst svou splatnou konkrétní svou splatnou konkrétní svou splatnou konkrétní svou splatnou konkrétní 

pohledávku zpohledávku zpohledávku zpohledávku z    kteréhokoli ujednání vůči Klientovikteréhokoli ujednání vůči Klientovikteréhokoli ujednání vůči Klientovikteréhokoli ujednání vůči Klientovi, kterého bude informovat o započítávaných 
částkách, a to písemně, zejména formou Výpisu. 

26. Banka je oprávněna ZPPRTV, které jsou Uveřejněny na Obchodních místech a/nebo na 
www.moneta.cz, jednostranně měnit pouze za předpokladu poskytnutí informace Klientovi o změně, 
aby měl možnost vyjádřit ve lhůtě do 1 měsíce před účinností nových ZPPRTV svůj případný nesouhlas. 

27. Zrušují se původní Produktové podmínky ze dne 01. 09. 2011 a jsou nahrazeny těmito novými ZPPRTV, 
které jsou účinné ode dne 31. 12. 2013 i pro dříve sjednaná smluvní ujednání o RTV.  

 

 

 

 

 


