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ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KONTOKORENTNÍ ÚVĚRY
Část I. Úvodní ustanovení
(1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen
„Podmínky“) stanoví závazná pravidla pro poskytování
a využívání kontokorentních úvěrů mezi Sberbank CZ, a.s.,
IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále
jen „Banka“) a klientem, který je spotřebitelem (dále jen
„Žadatel“ nebo „Klient“) uzavřených na základě žádosti
o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen „Žádost“).
(2) Klient se s těmito Podmínkami řádně seznámil a zejména
výslovně přijímá ujednání označená tučně.

Část II. Uzavření smlouvy
(1) V případě, že je Žádost novou žádostí (tedy nejedná se
o navýšení stávajícího kontokorentního úvěru Žadatele
u Banky) je Žádost návrhem Žadatele Bance na uzavření
smlouvy o kontokorentním úvěru (dále jen „Smlouva“) ve
smyslu ustanovení § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Občanský zákoník“).
(2) V případě, že Žádost je žádostí o navýšení stávajícího kontokorentního úvěru Klienta u Banky (tedy nejedná se o Žádost o nový úvěr) je Žádost návrhem Klienta Bance na
uzavření dodatku ke Smlouvě o kontokorentním úvěru
(dále jen „Dodatek ke Smlouvě“). Pokud jsou v Žádosti o navýšení některé parametry úvěru stanoveny odchylně od
původních ustanovení ve Smlouvě, mění se Smlouva případnou akceptací Žádosti ze strany Banky tak, že se použijí pro Smlouvu i pro navýšení nově sjednaná ustanovení
(zejména pokud bude odlišně stanoveno ujednání o úrokové sazbě, použije se tato nová úroková sazba nově pro
úročení prostředků poskytnutých na základě Smlouvy i pro
prostředky poskytnuté při navýšení úvěru).
(3) Banka není Žádostmi dle odstavce (1) a (2) této části nijak
právně vázána, Žádost nezakládá právo Žadatele na poskytnutí úvěru ani jeho navýšení. Lhůta pro přijetí návrhu
Smlouvy Bankou je 30 (třicet) kalendářních dní, uplynutím
této doby návrh Smlouvy zaniká. Žadatel je oprávněn se
po uplynutí 1 (jednoho) Bankovního pracovního dne od podání Žádosti informovat na bezplatné telefonní lince Banky
o stavu své Žádosti.
(4) V případě, že Banka Žádost akceptuje, zašle na korespondenční adresu Žadatele uvedenou v Žádosti akceptační
dopis. Obsahem akceptačního dopisu je zejména akceptace Žádosti a uvedení náležitostí kontokorentního úvěru.
Žadatel souhlasí s tím, že Banka je oprávněna akceptovat
Žádost s tím, že Bankou poskytnutá výše úvěru bude nižší
než částka uvedená v Žádosti – Žadatel je Bankou v případě
takovéto akceptace vždy předem informován a může takový postup odmítnout. O zamítnutí Žádosti Banka Žadatele
informuje, zejména pokud je důvodem neposkytnutí úvěru
výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti Žadatele. V takovém případě Banka Žadatele
vyrozumí o tomto výsledku a sdělí mu údaje o použité databázi a to zasláním zprávy na telefonní číslo nebo elektronickou adresu uvedené Žadatelem v Žádosti nebo případně zasláním písemného oznámení na adresu Žadatele,
pokud Žadatel telefonní číslo ani elektronickou adresu neuvedl.
(5) K uzavření Smlouvy / Dodatku ke Smlouvě, dojde doručením
akceptačního dopisu Žadateli. Akceptační dopis je zasílán
Žadateli jako doporučená zásilka, pokud ji pošta vrátí jako
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„nedoručenou“, nastávají účinky doručení v den, kdy byla zásilka Bance vrácena jako nedoručená. Klient souhlasí s tím,
že dnem čerpání dle Smlouvy může být již den odeslání
akceptačního dopisu Bankou.

Část III. Informační povinnost a práva a povinnosti
(1) Klient je povinen Banku neprodleně informovat o změně
údajů uvedených v Žádosti (především změně jména
a příjmení, místa trvalého pobytu a korespondenční adresy, apod.) a na vyžádání předložit doklady prokazující
tyto změny. Banka je rovněž oprávněna si v případě pochybností o platnosti údajů uvedených v Žádosti nechat
předložit relevantní doklady. Banka je dále oprávněna
požadovat, aby jí Klient v přiměřené lhůtě předložil podklady, osvědčení či potvrzení, vydané třetími osobami,
státními orgány nebo k tomu oprávněnými institucemi,
vztahující se k jeho osobě nebo jeho majetku a prokazující skutečnosti Klientem tvrzené nebo Bankou požadované. Nepředložení požadovaných dokladů je považováno za podstatné porušení Smlouvy podle části VII.,
odstavec (1) písm. a) těchto Podmínek a zakládá právo
Banky na vy-žádání těchto podkladů, osvědčení či potvrzení jménem a na náklady Klienta, k čemuž ji Klient
výslovně zmocňuje.
(2) Klient se zavazuje informovat Banku bez zbytečného
odkladu o jakémkoliv vývoji a skutečnostech, které by
(i v budoucnu) mohly mít podstatný negativní dopad na
jeho finanční situaci, zejména pokud by mohly mít za
následek zvýšení míry rizika neplnění jeho dluhů a povinností vůči Bance, např. o zhoršení své finanční situace,
o své platební neschopnosti, o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, o nařízení exekuce na jeho majetek, jakož i o veškerých soudních či správních řízeních,
v nichž může být Klientovi uložena podstatná platební
povinnost.
(3) Klient prohlašuje, že je mu známa hodnota plnění poskytnutého Klientovi Bankou dle Smlouvy a výslovně
se vzdává svého případného práva požadovat zrušení
Smlouvy a navrácení do původního stavu.
(4) Banka je oprávněna veškerá svá práva a povinnosti vyplývající nebo související se Smlouvou postoupit třetí
osobě a Klient dává Bance k tomuto postoupení výslovný
souhlas. Klient je oprávněn jakákoli svá práva a povinnosti vyplývající nebo související se Smlouvou postoupit
pouze po předchozím souhlasu Banky.
(5) Banka není povinna přijmout jakoukoliv úhradu od jiné
osoby než od Klienta.

Část IV. Úroková sazba a měna plateb
(1) Vyčerpanou výši kontokorentního úvěru Banka úročí úrokovou sazbou stanovenou v Žádosti. V návaznosti na změnu aktuální situace na finančních trzích či na trhu bankovních služeb, vývoj obchodní politiky či změnu právních
předpisů je však Banka oprávněna výši úrokové sazby
změnit. Výše aktuální sazby je Bankou vždy vyhlašována
v Úrokových podmínkách úvěrů. Banka zašle Klientovi
oznámení o nové výši úrokové sazby nejpozději 2 (dva) měsíce přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti. Oznámení je Bankou předáváno společně s výpisem z Běžného
účtu nebo samostatným oznámením zaslaným na některý
z kontaktních údajů uvedených v Žádosti. Banka zveřejní
novou sazbu rovněž na svých internetových stránkách.
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Klient je v případě nesouhlasu s novou výší sazby oprávněn
Smlouvu bezplatně a s okamžitou účinností vypovědět.
Výpověď musí být učiněna písemně a musí být doručena
Bance nejpozději poslední den před účinností oznámené
změny. Klient je povinen vyrovnat svůj dluh vůči Bance
vyplývající ze Smlouvy, včetně všech úroků a poplatků ke
dni účinnosti své výpovědi.
(2) Úroky z úvěru, úroky z prodlení a poplatky jsou splatné
měsíčně, a to vždy k poslednímu Bankovnímu pracovnímu
dni daného kalendářního měsíce, není-li výslovně dohodnuto jinak.
(3) Výpočet úroků z úvěru, úroků z prodlení a úroků z nepovoleného debetu se provádí metodou „skutečný počet
dnů/360 (tři sta šedesát)“.
(4) V případě neuhrazení úroků z úvěru, úroků z prodlení a poplatků Klientem ke dni splatnosti, Banka tyto připíše k dlužné jistině.

Část V. Čerpání a splácení úvěru
(1) Čerpáním úvěru se rozumí provádění debetních operací
z běžného účtu uvedeného v Žádosti (dále jen „Běžný
účet“), tedy výběrů a převodů z Běžného účtu, když k tomu
na Běžném účtu není dostatek peněžních prostředků. Klient je oprávněn čerpat úvěr opakovaně, maximálně však
do sjednané výše. Osoby, které mají dispoziční právo k peněžním prostředkům na předmětném Běžném účtu, jsou
rovněž oprávněny k čerpání kontokorentního úvěru jménem a na účet Klienta, a to v rozsahu svého dispozičního
oprávnění k předmětnému Běžnému účtu. Klient, jako majitel Běžného účtu, je povinen seznámit tyto osoby s podmínkami Smlouvy a odpovídá za její porušení ze strany
těchto zmocněnců.
(2) Není-li výslovně sjednáno jinak, umožní Banka Klientovi
čerpání úvěru ke dni, ve kterém byly ze strany Klienta splněny všechny sjednané podmínky včetně doložení vzniku
zajištění (pokud je zajištění úvěru požadováno). Čerpání
úvěru nebude Klientovi umožněno, pokud nastaly okolnosti, které umožňují Bance zastavit/vypovědět čerpání
úvěru dle Smlouvy a pokud Banka toto oprávnění využila.
(3) Úvěr se poskytuje na dobu neurčitou a je splatný jednorázově ke dni ukončení úvěrového vztahu. Klient je oprávněn
úvěr dle Smlouvy kdykoliv bezplatně předčasně splatit.
(4) Klient se zavazuje zajistit na Běžném účtu každý kalendářní měsíc trvání Smlouvy kreditní obrat minimálně
ve výši 25 % z výše kontokorentního rámce sjednaného
ve Smlouvě. Do obratu se započítají příchozí platební
transakce, nezapočítají se však pohyby mezi vlastními
účty Klienta v Bance, převody z vlastních účtů u jiných
bank a podobně. Porušení této povinnosti se považuje
za porušení Smlouvy podstatným způsobem.
(5) Připadne-li den splatnosti jakékoliv částky dle Smlouvy na
den pracovního volna nebo pracovního klidu, je příslušná
částka splatná následující Bankovní pracovní den. Pokud
však připadne den splatnosti na poslední den v měsíci
a tento den je dnem pracovního volna nebo pracovního
klidu, je příslušná částka splatná poslední Bankovní pracovní den příslušného měsíce.
(6) Veškeré dluhy dle Smlouvy (úroky, poplatky za služby
spojené s kontokorentním úvěrem apod.) jsou při splatnosti automaticky započteny Bankou oproti kreditnímu
zůstatku na Běžném účtu Klienta, ke kterému byl kon-
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tokorentní úvěr poskytnut. Pokud na Běžném účtu Klienta není dostatek finančních prostředků k provedení
tohoto započtení, pak bude při splatnosti pohledávka
Banky zúčtována k tíži Běžného účtu a dojde tímto k čerpání kontokorentního úvěru bez nutnosti dalšího souhlasu Klienta. Nejsou-li splněny výše uvedené předpoklady pro započtení nebo není na Běžném účtu dostatečný
disponibilní zůstatek k uvedenému čerpání úvěru, je
Banka přesto oprávněna své splatné pohledávky evidovat na Běžném účtu Klienta. Takto vzniklý nepovolený
debetní zůstatek je úročen úrokovou sazbou pro nepovolené debetní zůstatky na běžných účtech. Klient je
povinen včas zajistit na Běžném účtu dostatek peněžních prostředků k tomu, aby mohlo dojít k výše uvedenému započtení, případně aby pohledávka Banky mohla
být uhrazena čerpáním úvěru a nedošlo ke vzniku nepovoleného debetního zůstatku.
(7) Pokud mezi Bankou a Klientem nebude dohodnuto jinak,
bude při plnění peněžitého dluhu Klienta vůči Bance jakákoliv platba Klienta započítána nejprve na náklady
Banky, bankovní poplatky, úroky z prodlení, úroky z úvěru a potom na jistinu (vyčerpanou výši kontokorentního
úvěru). Je-li Klient povinen uhradit více dluhů se splatností v tentýž den a nepostačuje-li platba Klienta na
úhradu všech těchto dluhů, bude platba Klienta započítána dle posouzení Banky na dluh nejméně zajištěný.
(8) Klient se zavazuje zajistit, aby dluhy vyplývající ze Smlouvy byly, co do pořadí jejich uspokojení až do jejich úplného zaplacení, alespoň rovnocenné se všemi ostatními
existujícími a budoucími dluhy Klienta.

Část VI. Náklady a úhrady
(1) Banka si za své služby účtuje odměny podle platného Sazebníku poplatků. Změna výše poplatků je možná za podmínek sjednaných v části třetí, článku III Všeobecných
obchodních podmínek.
(2) Banka bude po dobu trvání Smlouvy poskytovat Klientovi
prostřednictvím výpisu z Běžného účtu pravidelně v přiměřeném intervalu v listinné podobě nebo na jiném trvalém
nosiči dat následující informace:
a)

o období, na které se výpis z účtu vztahuje,

b)

o částce a datu čerpání úvěru,

c)

o zůstatku z předchozího výpisu a jeho datu,

d)

o novém zůstatku,

e)

o datu a výši plateb provedených Klientem,

f)		o použité úrokové sazbě,
g)

o veškerých poplatcích s úvěrem souvisejících a zaplacených v daném období, a

h)

o minimální částce, která má být Klientem zaplacena.

Část VII. Případy porušení
(1) Případem porušení je kterýkoli z případů nebo kterákoli
ze skutečností, jež by mohla mít za následek podstatnou změnu podmínek, za nichž byla Smlouva uzavřena
a může dle posouzení Banky ohrozit řádné splnění povinností Klienta vůči Bance, zejména:
a)

Klient poruší kterékoli ustanovení Smlouvy podstatným způsobem a nejedná se o žádný jiný případ
porušení,
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b)

Klient poruší ustanovení Smlouvy nepodstatným
způsobem a nesjedná nápravu do 15 (patnácti) dnů
od oznámení učiněného Bankou Klientovi, za předpokladu, že se nejedná o žádný jiný případ porušení,

c)

Klient poruší jakoukoliv jinou smluvní či jinou právní
povinnost vůči Bance nebo třetí osobě, a Klient je
v prodlení se splněním této povinnosti po dobu delší
15 (patnácti) dnů,

d)

Banka zjistí skutečnosti, které mohou vést k ohrožení splacení úvěru Bance (zejména podstatné zhoršení finanční situace Klienta, platební neschopnost
Klienta, hrozící insolvenční řízení nebo likvidace,
nařízení exekuce atd.),

e)

Klient v rámci úvěrového procesu nesdělil Bance skutečnosti, které by mohly mít za následek zvýšení míry
rizika s návratností úvěru, nebo Bance udal nepravdivé, zkreslené nebo neúplné informace,

f)

Klient se dostane do prodlení s jakoukoli platbou na
dobu přesahující 14 (čtrnáct) dní.

(2) Pokud nastane případ porušení je Banka oprávněna přijmout dle svého uvážení některá z následujících opatření
(jedno nebo více z nich):
a)

prohlásit bez ohledu na sjednanou dobu úvěru a splácení celou zbývající částku všech úvěrů včetně příslušenství, vyčíslenou ke dni uvedenému v prohlášení,
za splatnou zcela nebo zčásti, a Klient je povinen tuto
dlužnou částku včetně příslušenství uhradit do 15
(patnácti) dnů od doručení prohlášení,

b)

zablokovat finanční prostředky na všech běžných či
termínovaných (vkladových) účtech Klienta vedených
Bankou,

c)

požadovat další zajištění úvěru,

d)

omezit nebo úplně zastavit čerpání úvěrů,

e)

odstoupit od Smlouvy – odstoupení je účinné dnem
doručení Klientovi a Klient je povinen vyrovnat svůj
dluh vůči Bance vyplývající ze Smlouvy včetně všech
úroků a poplatků do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení odstoupení,

f)

požadovat smluvní pokutu dle § 2048 a násl. Občanského zákoníku, ve výši až 50 000 (padesát tisíc) CZK
za každé porušení Smlouvy; právo Banky na náhradu
škody není tímto ustanovením dotčeno,

g)

vypovědět poskytnutí úvěru v dosud nečerpané části
úvěru; výpověď je účinná dnem doručení Klientovi,

h)

zvýšit úroky z úvěru sjednané ve Smlouvě až na výši
odpovídající sazbě pro nepovolené debetní zůstatky
na Běžných účtech sjednané v Sazebníku poplatků,

i)

popřípadě provést jiná opatření v souladu s právními předpisy.

(3) Banka je vždy povinna informovat Klienta o ukončení oprávnění čerpat úvěrové prostředky a o důvodech takového
ukončení. Banka Klienta informuje předem a není-li to
možné, pak bez zbytečného odkladu po této skutečnosti.
(4) Banka je oprávněna započíst jakékoliv své splatné pohledávky vůči Klientovi (a pokud nastane Případ porušení i pohledávky nesplatné) vzniklé ze Smlouvy nebo
v souvislosti s ní vůči veškerým (i nesplatným) pohledávkám Klienta vůči Bance, a to zejména vůči pohledávkám
z jakýchkoliv plateb učiněných ze strany Banky ve prospěch Klienta, vkladům Klienta u Banky, veškerým klad-
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ným zůstatkům na jakémkoli účtu Klienta v jakékoliv
měně u Banky nebo nesplaceným pohledávkám Klienta
vůči Bance vzniklým z jakéhokoliv titulu a v jakékoli měně.
Klient není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli
svou pohledávku vůči Bance proti jakékoli pohledávce
Banky vůči Klientovi.
(5) Banka je oprávněna použít peněžní prostředky na Běžném účtu Klienta rovněž k započtení jakýchkoliv nákladů,
které vzniknou v souvislosti se založením, udržováním
a ukončením úvěrového vztahu dle Smlouvy, zejména
poplatky dle platného Sazebníku poplatků, náklady na
posudky znalců, náklady právního zastoupení, soudního
exekutora, správními poplatky, notářskými poplatky
včetně nákladů vzniklých v souvislosti s realizací zajištění apod.
(6) V případě prodlení se splácením úvěrových prostředků je
Banka oprávněna účtovat navíc ke sjednané úrokové sazbě
úrok z prodlení ode dne prodlení do úplného zaplacení
dlužné částky a to ve výši odpovídající sazbě pro nepovolené debetní zůstatky na Běžných účtech sjednané v Sazebníku poplatků.
(7) Pokud dojde k nedodržení sjednané výše kontokorentního
úvěru, jedná se o porušení Smlouvy a Klient je povinen
částku čerpanou nad sjednanou výši okamžitě uhradit,
jinak je tato částka ode dne neoprávněného čerpání úročena úrokem z prodlení a to ve výši odpovídající sazbě pro
nepovolené debetní zůstatky na Běžných účtech sjednané
v Sazebníku poplatků.

Část VIII. Ukončení smluvního vztahu
(1) Obě smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu písemně
vypovědět a to bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí
1 (jeden) měsíc v případě výpovědi ze strany Klienta a 2 (dva)
měsíce v případě výpovědi ze strany Banky. Běh výpovědní
lhůty se počítá od doručení výpovědi, přičemž ve výpovědní lhůtě není možné nové čerpání úvěru. Nejpozději ke dni
účinnosti výpovědi je Klient povinen vyrovnat svůj dluh vůči
Bance vyplývající ze Smlouvy, včetně všech úroků a poplatků.
(2) Klient je oprávněn od Smlouvy / Dodatku ke Smlouvě odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode
dne jejího uzavření. V případě, že Smlouva/Dodatek ke
smlouvě neobsahuje informace stanovené v § 6 odst. (1)
zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, lhůta pro
odstoupení neskončí dříve, než 14 (čtrnáct) dnů poté, kdy
Banka Klientovi chybějící informace poskytne. Odstoupení
ze strany Klienta musí být písemné, lhůta pro odstoupení
je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno
Bance v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat
nejpozději v poslední den lhůty. Došlo-li k odstoupení dle
tohoto ustanovení, je Klient povinen Bance bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne odeslání
odstoupení Bance, zaplatit jistinu čerpaného úvěru a dále
zaplatit Bance úrok ve výši, na kterou by Bance vznikl nárok,
pokud by k odstoupení od Smlouvy / Dodatku ke Smlouvě
nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl úvěr čerpán, do dne,
kdy je jistina Klientem splacena.
(3) Pokud Banka nebo třetí osoba na základě smluvního vztahu mezi třetí osobou a Bankou poskytuje Klientovi doplňkovou službu související se Smlouvou, okamžikem odstoupení od Smlouvy zaniká i smlouva o doplňkové službě.
Smlouva o Běžném účtu, ke kterému je poskytnut Bankou
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kontokorentní úvěr se považuje za doplňkovou službu a odstoupením od Smlouvy zaniká pouze v těchto případech:
a)

v odstoupení od Smlouvy je Klientem výslovně uvedeno, že se důsledky odstoupení mají vztáhnout i na
Smlouvu o předmětném Běžném účtu, nebo

b)

byl zřízen v souvislosti se Smlouvou a na předmětném
účtu nebyly před uzavřením Smlouvy prováděny žádné
platební transakce.

V ostatních případech se Smlouva o předmětném Běžném
účtu nepovažuje za doplňkovou službu a účet odstoupením
od Smlouvy ze strany Klienta nezaniká.
(4) Není-li výslovně sjednáno jinak, je Klient povinen vyrovnat
veškeré své peněžité dluhy vůči Bance vzniklé v souvislosti
s poskytnutím úvěru, včetně úroků, poplatků, smluvních
pokut a jiných nákladů nejpozději ke dni zániku Smlouvy.
(5) V případě že dojde k zániku Smlouvy o běžném účtu, k němuž byl Bankou poskytnut úvěr, tato Smlouva zaniká a kontokorentní úvěr je splatný ke dni zániku Smlouvy o běžném
účtu.
(6) Odstoupením Banky nebo Klienta od Smlouvy závazek zaniká k okamžiku účinnosti tohoto odstoupení.

Část IX. Závěrečná ustanovení
(1) Pokud je nebo se stane kterékoli ustanovení Smlouvy nebo
její část neplatná či nevynutitelná, ostatní ustanovení
Smlouvy nebo jejich části zůstanou platná a vynutitelná.
(2) Banka je oprávněna tyto Podmínky měnit způsobem stanoveným v části třetí článku III Všeobecných obchodních
podmínek.
(3) Klient a Banka se tímto výslovně dohodli, že práva Klienta a Banky z této Smlouvy se promlčují v desetileté
promlčecí lhůtě.
(4) Pojmy definované v těchto Podmínkách budou použity i pro
Žádost, pokud v ní není výslovně stanoveno jinak.
(5) Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce, přičemž rozhodnou je česká verze.
(6) Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2016 a nahrazují znění Podmínek ze dne 1. 1. 2014.
(7) Klient je oprávněn řešit spotřebitelský spor ze Smlouvy
mimosoudně prostřednictvím Finančního arbitra se
sídlem na adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1,
www.finarbitr.cz.

Účinné od 1. 5. 2016
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