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 jednorázového termínovaného vkladu ProZisk
Wüstenrot hypoteční banky a.s.
Článek 1
Tyto produktové podmínky upravují zvláštní pravidla jednorázového termínovaného vkladu (dále jen „JTV ProZisk“) 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
Počet smluv o JTV ProZisk zřízených k jednomu běžnému účtu není omezen.

Článek 3
Klient je povinen zajistit, že na příslušném běžném účtu bude zůstatek alespoň ve výši sjednaného JTV ProZisk zvýšený o částku minimálního
zůstatku příslušného běžného účtu (dále jen „potřebný zůstatek“), a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření smlouvy uvedeného ve
sdělení banky potvrzujícím uzavření smlouvy o JTV ProZisk, jinak smlouva o JTV ProZisk zaniká. V případě, že je smlouva uzavřená prostřednictvím
obchodního zástupce, počíná běžet lhůta pro zajištění dostatečného zůstatku podle předchozí věty ode dne podpisu smlouvy. Jakmile bude na
příslušném běžném účtu potřebný zůstatek, banka peněžní prostředky ve sjednané výši JTV ProZisk převede na příslušný účet JTV ProZisk.

Článek 4
Uzavře-li klient v jeden den více smluv o termínovaném vkladu prostřednictvím jedné žádosti (tzn. více JTV ProZisk v rámci jedné žádosti), budou
peněžní prostředky z běžného účtu 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 peněžní prostředky z běžného účtu budou převáděny na účty termínovaných vkladů dle pořadí, v jakém byly žádosti bankou
zpracovány.

Článek 5
Je-li uzavřena smlouva o JTV ProZisk, není klient oprávněn nakládat s peněžními prostředky na příslušném běžném účtu ode dne uzavření smlouvy
o JTV ProZisk do doby, než budou prostředky ve sjednané výši JTV ProZisk převedeny na účet JTV ProZisk.

Článek 6
JTV ProZisk je úročen pevnou úrokovou sazbou sjednanou ve smlouvě o JTV ProZisk platnou po celé úrokové období.

Článek 7
V den splatnosti banka převede jistinu a úroky na příslušný běžný účet.

Článek 8
Výpisy z JTV ProZisk jsou vyhotovovány k datu splatnosti a po pohybu. Výpisy jsou klientovi předávány elektronicky v internetovém bankovnictví. Na
žádost klienta mohou být klientovi zasílány výpisy i poštou.

Článek 9
Klient se zavazuje, že po dobu trvání vkladu nebude nakládat s peněžními prostředky na JTV ProZisk a nebude činit jiné kroky, které by vedly
k zániku smlouvy o JTV ProZisk, především ke zrušení příslušného běžného účtu. V případě, že klient tuto povinnost poruší a požádá o předčasný
výběr peněžních prostředků nebo zanikne závazek ze smlouvy o JTV ProZisk, bude vklad předčasně ukončen a celý jeho zůstatek převeden ve
prospěch příslušného běžného účtu. Klient je v takovém případě povinen bance uhradit smluvní pokutu za předčasný výběr vkladu, jejíž výši banka
uveřejňuje v Sazebníku poplatků/úhrad za poskytované služby k účtům s přímým bankovnictvím; to neplatí, dojde-li k předčasnému ukončení vkladu
proto, že klient využil svého zákonného práva odstoupit od smlouvy o JTV ProZisk nebo v souvislosti se změnou VOP nebo těchto produktových
podmínek.

Článek 10
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 11
Tyto produktové podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014 a zcela nahrazují Produktové podmínky jednorázového termínovaného vkladu
ProZisk Wüstenrot hypoteční banky a.s. účinné od 1. 10. 2012.
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