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 spořicího účtu
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Tyto produktové podmínky obsahují popis, podmínky a rozsah parametrů spořicího účtu (dále jen „SÚ“) vedeného na základě smlouvy o spořicím
účtu.
První platba na SÚ musí být připsána z registračního účtu uvedeného ve smlouvě o vedení SÚ (neplatí pro smlouvy uzavřené prostřednictvím
obchodního zástupce a v internet bance). Pokud klient uzavře v jeden den několik smluv o účtu prostřednictvím on-line formuláře na webu
www.wuestenrot.cz nebo prostřednictvím telefonu a ve všech smlouvách uvede stejné číslo registračního účtu, postačuje, aby klient z tohoto
registračního účtu zaslal pouze jednu platbu na kterýkoli účet, který byl v daný den zřízen. V případě, že bude první platba poslána z jiného účtu než
je uvedeno ve smlouvě o vedení SÚ, bude platba vrácena na účet plátce a smlouva nenabude účinnosti.
Klient se zavazuje udržovat na SÚ po celou dobu jeho vedení dostatek ﬁnančních prostředků, a to nejméně ve výši minimálního zůstatku, jehož výši
Banka uveřejňuje v Sazebníku a úrokovém lístku. První vklad ve výši minimálního zůstatku musí být připsán na účet do 100 dnů od data uzavření
smlouvy, které je uvedeno v Potvrzení o uzavření smlouvy. Toto neplatí v případě, že je smlouva uzavíraná prostřednictvím obchodního zástupce.
V případě, že je smlouva uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce počíná běžet lhůta pro připsání prvního vkladu ve výši minimálního
zůstatku ode dne podpisu smlouvy
Finanční prostředky uložené na SÚ jsou úročeny pohyblivou vyhlašovanou úrokovou sazbou, a to za období ode dne připsání ﬁnančních
prostředků na SÚ do dne předcházejícího dni jejich výběru. Banka připisuje úroky poslední kalendářní den v kalendářním měsíci, a to za období
od prvního do posledního dne daného kalendářního měsíce. To platí i v případě, že první úrokové období počíná v průběhu kalendářního měsíce.
Zúčtování úroků se provádí měsíčně podle výše denních zůstatků na SÚ.
Prostředky z SÚ mohou být převáděny současně nejvíce na tři transakční účty uvedené klientem ve smlouvě o vedení SÚ. Transakční účty musí být
vedeny v české měně u peněžních ústavů na území České republiky. Na jiné účty nelze prostředky převádět. Klient je oprávněn změnit pouze jedno
číslo transakčního účtu za kalendářní měsíc. V případě, že klient dosud ve smlouvě neuvedl všechny 3 transakční účty, má právo kdykoli v internet
bance požádat o jejich doplnění
Na SÚ je možné provádět tyto deﬁnované transakce a operace:
• přijímání příchozí platby;
• přijímání hotovostního vkladu prostřednictvím pokladny v prostorách banky;
• zadání jednorázového platebního příkazu v rámci tuzemského platebního styku výhradně ve prospěch deﬁnovaných transakčních účtů.
SÚ 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.
Věrnostní bonus – Klient má možnost si na SÚ sjednat dobu ﬁxace částky v minimální výši 10 000 Kč , přičemž ﬁxovaná částka disponibilního
zůstatku musí být vždy zaokrouhlena na celé tisíce. Sjednání doby ﬁxace pro dosažení věrnostního bonusu lze učinit na období dle aktuálního
Sazebníku a úrokového lístku banky. Po splnění podmínky sjednané ﬁxace (pokud klient neukončil ﬁxaci dříve) bude klientovi v okamžiku ukončení
sjednané doby ﬁxace připsána ke vkladu dodatečná úroková sazba platná ke dni sjednání ﬁxace. Po ukončení sjednané doby ﬁxace se tato
automaticky neobnovuje. Věrnostní bonus je možné sjednat v internet bance, v takovém případě je věrnostní bonus sjednán ke dni uvedeném
v oznámení banky. Dále je možné věrnostní bonus sjednat po telefonu, v provozní době banky, a v takovém případě je věrnostní bonus sjednán
ihned.
V případě předčasného ukončení sjednané doby ﬁxace je klient povinen požádat o její ukončení alespoň 3 pracovní dny před požadovaným dnem
jejího ukončení. Žádost o ukončení sjednané doby ﬁxace klient podává prostřednictvím žádosti v internet bance nebo po telefonu.
Výpisy z SÚ jsou vždy vyhotovovány a předávány klientovi jednou měsíčně elektronicky v Internet bance. 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 změnu v nastavení výpisů v internet bance nebo telefonicky na lince zákaznického servisu banky, za předpokladu, že bude klient jednoznačně
identiﬁkován.

10. Při jakémkoli ukončení smlouvy je klient povinen sdělit bance bankovní spojení, na které má být převeden zůstatek SÚ. Tuto dispozici může dát
v internet bance a po zrušení internet banky prostřednictvím dopisu opatřeného úředně ověřeným podpisem.
11. Klient si může SÚ označit vlastním názvem.
12. 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.
13. Tyto produktové podmínky SÚ jsou platné a účinné od 1. 10. 2012
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