Wüstenrot hypoteční banka a.s.
Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055

podmínky
Produktové podmínky běžného účtu Wüstenrot hypoteční banky a.s.
Článek 1
Tyto produktové podmínky upravují zvláštní pravidla pro vedení běžného účtu (dále jen „BÚ“) a mají povahu produktových podmínek ve smyslu
Všeobecných obchodních podmínek Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů – s přímým bankovnictvím
(dále jen „VOP“).

Článek 2
Klient se zavazuje udržovat na BÚ po celou dobu jeho vedení dostatek peněžních prostředků, a to nejméně ve výši minimálního zůstatku. Základní
vklad ve výši minimálního zůstatku musí být připsán na účet do 100 dnů od data uzavření smlouvy, které je uvedeno ve sdělení banky potvrzujícím
uzavření smlouvy, nebo je-li smlouva uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce do 100 dnů ode dne podpisu smlouvy.

Článek 3
Na BÚ je možné provádět tyto deﬁnované transakce a operace:
• přijímání tuzemských příchozích plateb;
• přijímání hotovostního vkladu prostřednictvím pokladny v prostorách banky;
• zadání jednorázového platebního příkazu v rámci tuzemského platebního styku (max. 20 příkazů v kalendářním měsíci).

Článek 4
BÚ neumožňuje:
• vydání a vedení platební karty;
• vydání šeků;
• zadání trvalého platebního příkazu (trvalý příkaz k úhradě, příkaz k povolení inkasa, trvalý příkaz pro platby SIPO);
• realizaci zahraničního platebního styku (platby do zahraničí);
• převod důchodu vypláceného Českou správou sociálního zabezpečení nebo Ministerstvem vnitra ČR.

Článek 5
Klient si může BÚ označit vlastním názvem.

Článek 6
Banka je oprávněna tyto produktové podmínky měnit za stejných podmínek a se stejnými důsledky a lhůtami (pro klienta a banku), které platí pro
změnu VOP.

Článek 7
Tyto produktové podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014 a zcela nahrazují Produktové podmínky běžného účtu Wüstenrot hypoteční banky a.s.
účinné od 1. 10. 2012.
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