Wüstenrot hypoteční banka a.s.
Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ: 26 74 71 54, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055

podmínky
Produktové podmínky jednorázového termínovaného vkladu ProZisk
Wüstenrot hypoteční banky a.s.
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Tyto produktové podmínky obsahují popis, podmínky a rozsah parametrů jednorázového termínovaného vkladu (dále jen „JTV ProZisk“) vedeného
na základě smlouvy o jednorázovém termínovaném vkladu.
Podmínkou pro uzavření smlouvy o JTV ProZisk je vedení běžného účtu (dále jen „BÚ“), ke kterému musí být JTV ProZisk zřízen. (Klient může mít
vedenu jakoukoli variantu BÚ z nabídky banky.)
Počet smluv o JTV ProZisk zřízených k BÚ není omezen.
Po uzavření smlouvy o JTV ProZisk je klient povinen na příslušný BÚ převést ﬁnanční prostředky, a to minimálně ve výši sjednaného JTV ProZisk
spolu s výší minimálního vkladu příslušného BÚ. Prostředky mohou být na příslušný BÚ připsány průběžně, a to v několika částkách,
ale nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, který banka uvede v Potvrzení o uzavření smlouvy o JTV ProZisk. V případě, že je smlouva
uzavřená prostřednictvím obchodního zástupce, počíná běžet lhůta pro připsání výše sjednaného vkladu ode dne podpisu smlouvy. Jakmile bude
na příslušném BÚ dostatek ﬁnančních prostředků, tj. výše sjednaného termínovaného vkladu a minimální zůstatek BÚ, banka ﬁnanční prostředky
ve sjednané výši JTV ProZisk převede na příslušný účet JTV ProZisk. Nebude-li na příslušném BÚ do 14 kalendářních dnů ode dne, který
banka uvede v Potvrzení o uzavření smlouvy o JTV ProZisk, popřípadě do 14 kalendářních dnů od data podpisu smlouvy (smlouva uzavíraná
prostřednictvím obchodního zástupce), dostatek ﬁnančních prostředků, smlouva o JTV ProZisk zaniká.
Uzavře-li klient v jeden den více smluv o termínovaném vkladu prostřednictvím jedné žádosti (tzn. více JTV ProZisk v rámci jedné telefonické
žádosti), budou ﬁnanční prostředky z BÚ převáděny na termínovaný vklad dle pořadí, které klient určil v této žádosti. Uzavře-li klient v jeden den
více smluv o termínovaných vkladech, přičemž žádosti o uzavření smlouvy byly podávány samostatně, případně odlišnými způsoby, určuje pořadí
zpracování žádostí banka, tzn., že ﬁnanční prostředky z BÚ budou převáděny na účty termínovaných vkladů dle pořadí, v jakém byly žádosti
bankou zpracovány.
Je-li uzavřena smlouva o termínovaném vkladu, který je navázán na konkrétní BÚ, není klient oprávněn nakládat s ﬁnančními prostředky na účtu ode
dne uzavření smlouvy o termínovaném vkladu do doby, než budou prostředky ve sjednané výši termínovaného vkladu převedeny na vkladový účet.
Banka uzavře s klientem smlouvu o JTV ProZisk s pevnou úrokovou sazbou platnou po celou dobu trvání vkladu.
Doba trvání vkladu se počítá ode dne připsání ﬁnančních prostředků ve sjednané výši na JTV ProZisk a končí dnem jeho splatnosti.
Finanční prostředky jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou sjednanou mezi bankou a klientem ode dne jejich připsání na účet JTV ProZisk
a úročení končí dnem, který předchází dni jeho splatnosti.
Banka připisuje úroky z JTV ProZisk v den jeho splatnosti.
V den splatnosti banka převede jistinu společně s připsanými úroky na příslušný BÚ. Den splatnosti u JTV ProZisk připadá na den, který se číslem
shoduje se dnem připsání ﬁnančních prostředků na JTV ProZisk. Není-li takový den v měsíci sjednané splatnosti, připadne den splatnosti
na poslední den takového měsíce.
Úrokové období je období, které počíná dnem prvního připsání ﬁnančních prostředků na účet JTV ProZisk a končí dnem předcházejícím dni
splatnosti.
Za den splatnosti se považuje den, kdy jsou ﬁnanční prostředky z JTV ProZisk převedeny na BÚ.
Výpisy z JTV ProZisk jsou vyhotovovány k datu splatnosti a po pohybu. Roční výpisy jsou vyhotovovány pouze na žádost klienta, kterou podá
telefonicky. Výpisy jsou klientovi předávány elektronicky v internet bance (dále jen „IB“). Na žádost klienta mohou být klientovi zasílány výpisy
i poštou. Výpisy předávané poštou jsou zpoplatněny dle platného Sazebníku a úrokového lístku banky. Klient může kdykoli požádat o zasílání
výpisů poštou v IB nebo telefonicky na lince zákaznického servisu banky, za předpokladu, že klient bude jednoznačně identiﬁkován.
Klient nemůže nakládat s ﬁnančními prostředky na JTV ProZisk po dobu vkladu. V případě, že klient chce vybrat před datem splatnosti část
ﬁnančních prostředků, bude vklad předčasně ukončen a celý jeho zůstatek převeden ve prospěch příslušného BÚ. Klient je v takovém případě
povinen bance uhradit smluvní pokutu za předčasný výběr vkladu, jejíž výši banka uveřejňuje v Sazebníku a úrokovém lístku.
Smlouva o JTV ProZisk je ukončena:
• V den splatnosti JTV ProZisk uvedený smlouvě, tj. den převodu zůstatku JTV ProZisk na příslušný BÚ;
• Způsoby uvedenými ve VOP
• Chce-li klient ukončit smlouvu o BÚ, na který je navázán jeden nebo více termínovaných vkladů, musí dát bance pokyn i k ukončení těchto
termínovaných vkladů. V opačném případě není možné BÚ zrušit;
• Provedením příkazu Klienta k převodu všech ﬁnančních prostředků z JTV ProZisk – předčasným zrušením (způsobem uvedeným v bodě

15. těchto podmínek) mimo den jeho splatnosti;
17. 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.
18. Tyto produktové podmínky jednorázového termínovaného vkladu jsou platné a účinné od 1. 10. 2012.
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