
Výpis z běžného účtu
Číslo výpisu:
Výpis ze dne:
Předchozí výpis ze dne:
Periodicita výpisu:
Strana:

2019/12
31.12.2019

1/2

29.11.2019
měsíční

Nadacní fond Uprímné srdce
c.p. 94
411 16 Klapý

Informace o účtu

Obchodní místo: MMB, a. s. ÚSTÍ NAD LABEM I
MÍROVÉ NÁMESTÍ 3485/35B
400 00 ÚSTÍ NAD LABEM

Bankovní spojení:

Číslo účtu IBAN:
SWIFT kód BIC:

218164200 / 0600

CZ63 0600 0000 0002 1816 4200
AGBACZPP

Označení měny: CZK

Souhrnné zúčtování v měně účtu

Počáteční zůstatek:

Konečný zůstatek:

58 724,29

106 753,02

Obrat kredit:
Obrat debet:

Roční kreditní obrat:
Roční debetní obrat:

48 028,73
0,00

201 017,54
100 790,00

Za celou historii Od 01.01.2019

Celkový výdelek na odmenách bene+
Z toho: Celkem za platby kartami

Prémiové odmeny celkem

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek
z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.moneta.cz.

 Počáteční zůstatek 58 724,29Přehled transakcí

Datum Bankovní spojení Kód transakce VS Debetní obrat Kreditní obrat
zpracování / Popis Datum zaúčtování / KS Částka Částka
Valuta odepsání SS
02.12.2019 43-842560207/0100 191202602006108801 0000000000 400,00

VLACH ZBYNĚK 02.12.2019 0000000000
02.12.2019

AV: fotoaktivita - Listopad   

09.12.2019 152459603/0300 191209PR00000201201 0000000000 100,00
POKORNY ZBYNEK 09.12.2019

09.12.2019
AV: POKY   

13.12.2019 3017142113/0800 191213R5DX15MSPYV 0 500,00
OKAMŽITÁ ÚHRADA 13.12.2019 308

13.12.2019
AV: DAR   
DI: Podešvová Veronika   

18.12.2019 1565585063/0800 191218CST0000097205 0 100,00
Poula Matěj 18.12.2019 0000

18.12.2019
AV: Matěj a Zuzka Poulovi   

23.12.2019 43-842560207/0100 191223602020854601 0000000000 900,00
VLACH ZBYNĚK 23.12.2019 0000000000

23.12.2019
AV: fotoaktivita prosinec   

25.12.2019 295198033/5500 1912251997073052 0 31 000,00
OKAMŽITÁ ÚHRADA 27.12.2019 0

27.12.2019
AV: pro Kačenku   
DI: Martin Podolák   

výpis pokračuje na další stránce

www.moneta.cz | zákaznický servis: 224 443 636
MONETA Money Bank, a. s., Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle
IČO: 25672720, Zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 5403
Korespondenční adresa: Na Rovince 871, 720 00 Ostrava - Hrabová



Výpis z běžného účtu
Číslo výpisu:
Výpis ze dne:
Strana:

2019/12
31.12.2019

2/2

Bankovní spojení: 218164200 / 0600

Přehled transakcí

Datum Bankovní spojení Kód transakce VS Debetní obrat Kreditní obrat
zpracování / Popis Datum zaúčtování / KS Částka Částka
Valuta odepsání SS
27.12.2019 276448471/0100 191226602005780491 0000000000 15 000,00

SVOJŠE VLADIMÍR 27.12.2019 0000000000
27.12.2019

AV: pro Kačenku   

31.12.2019 191231GTA900001 28,73
KREDITNÍ ÚROKY 31.12.2019

31.12.2019

Celkový počet transakcí: 8 Součet obratů na výpisu: 0,00 48 028,73

Konečný zůstatek 106 753,02

Žádáme Vás o překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu informujte obchodní místo spravující Váš účet.



 

 

Změny smluvní dokumentace účinné od 04.04.2020 
 

Vážená klientko / Vážený kliente, 
 
jsme velmi rádi, že využíváte naše produkty a služby. Dovolte nám, abychom Vás stručně informovali 
o změnách, které se stanou účinnými od 04.04.2020. V úvodu naleznete přehled těch nejdůležitějších z nich, detailní 
popis změn pak naleznete v příloze. 
 
ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE BĚŽNÝCH ÚČTŮ A KONT VČETNĚ PLATEBNÍHO STYKU 

• Snižujeme a zvýhodňujeme poplatky za výběry z bankomatů 
• Poplatky za vedení debetních karet budou účtovány dle platného sazebníku nebo speciálních 

Produktových podmínek podle typu Vašeho běžného účtu nebo konta 
• Snižujeme výši poplatku za výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí, a to už od 15.12.2019 
• Zavádíme poplatek za zpracování hotovosti v hodnotě nad 5 000 000 Kč (nebo ekvivalent v cizí měně 

včetně uzavřených obalů) měsíčně při vkladu nadlimitní vkládané částky v hotovosti 
• Zavádíme poplatek za nadlimitní zůstatky v EUR (nad 770 000 EUR) 
• Upřesňujeme lhůty k příchozí úhradě okamžité  
• Doplňujeme, že smluvní vztah o běžném účtu zaniká také dnem odstoupení od smlouvy ze strany 

MONETA Money Bank v případě, že klient poruší sjednané podmínky. Dále zpřesňujeme, co je považováno za 
případy porušení podmínek 

• Doplňujeme informaci o způsobu a podmínkách písemného odvolání či zrušení platebních příkazů 
 
ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET 

• Měníme strukturu limitů pro platební transakce: Limity pro operace bez fyzické přítomnosti debetní platební 
karty (tzv. MO/TO transakce) přesouváme z kategorie operací provedených na internetu do operací 
provedených u obchodníka 

• Snižujeme výši poplatku za výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí, a to už od 15.12.2019 
 
 

Kompletní detailní popis všech změn naleznete v příloze Informace o změnách smluvní dokumentace. Pro 
Vaše větší pohodlí naleznete úplná znění smluvních dokumentů na internetových stránkách 
www.moneta.cz/dokumenty-ke-stazeni/zivnostnici-a-firmy/ucty v sekci Změny podmínek od 04.04.2020. 
Smluvní dokumenty tam budou zveřejněny od 25.01.2020.  
 
Závěrem si dovolujeme Vás upozornit, že v případě nesouhlasu se změnami smluvních ujednání můžete písemně 
vyjádřit svůj nesouhlas a současně bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět svůj závazek ze smlouvy, jinak 
se změny k výše uvedenému datu stanou účinnými. 
 
V případě dotazů prosím kontaktujte náš zákaznický servis na telefonním čísle 224 444 555. 
 
S přáním hezkého dne 
 
Vaše MONETA Money Bank 
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PŘÍLOHA: INFORMACE O ZMĚNÁCH SMLUVNÍ DOKUMENTACE OD 04.04.2020 
 
Níže naleznete detailní přehled změn, které budou provedeny v jednotlivých smluvních dokumentech a které nahradí 
původní smluvní ujednání. 
 
Vysvětlení k níže uvedeným změnám: 

• podbarvení šedou barvou a tučným písmem označuje nově doplněný text 
• škrtnuté části označují text, který se vypouští 
• nový název poplatku je vyznačen tučným písmem  
• název poplatku je uveden v uvozovkách  

 
ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE BĚŽNÝCH ÚČTŮ A KONT VČETNĚ PLATEBNÍHO STYKU 
 
ZMĚNY V SAZEBNÍKU POPLATKŮ ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY 
PODNIKATELE 
 
Sekce A Aktuálně nabízené produkty: 
 
V sekci I.2 Běžné účty – konta v CZK – část I.: 

• zavádíme nový výhodnější poplatek „Debetní karta Business Premium“ jako položku číslo 7.1. Poplatek 
měsíčně v rámci konta Obchodní konto Komfort činí 149 Kč. U ostatních kont činí tento poplatek nadále 299 Kč. 

• snižujeme výši poplatku „Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí“ z 0,5 % + 100 Kč na 59 Kč, (pro Genius 
Business Start, Genius Business Complete, Genius Business Optimal). 

 
V sekci I.3 Běžné účty v CZK: 

• v rámci položky číslo 5 „Výběr hotovosti z bankomatu MONETA Money Bank“ měníme počet výběrů 
z bankomatu ze 2 výběrů měsíčně zdarma na neomezený počet výběrů měsíčně zdarma, (pro Běžný korunový 
účet, Běžný korunový účet pro zdravotnické a další subjekty, Běžný korunový účet pro municipality, Běžný 
korunový účet pro nadace). 

 
V sekci II.1 Debetní karty: 

• snižujeme výši poplatku „Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí“ z 0,5 % + 100 Kč na 59 Kč (pro debetní karty 
Business a Business Premium). 

• snižujeme výši poplatku „Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí“ z 0,5% + 4 USD na 1,6 USD (pro debetní 
kartu Business USD). 

• snižujeme výši poplatku „Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí“ z 0,5% + 3,7 EUR na 1,5 EUR (pro debetní 
kartu Business EUR). 

 
V sekci V.2 Hotovostní platební styk – V.2.a Hotovostní platební styk na účtech vedených v CZK: 

• zavádíme nový poplatek „Zpracování hotovosti v hodnotě nad 5 000 000 Kč (nebo ekvivalent v cizí měně 
včetně uzavřených obalů) měsíčně při vkladu hotovosti na obchodním místě“ ve výši 0,15 % z nadlimitní 
vkládané částky. 
 

V sekci V.2 Hotovostní platební styk – V.2.b Hotovostní platební styk na účtech vedených v cizí měně: 
• měníme výši poplatku „neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti“ z 0,1%, min. 500 Kč na 0,3%, min. 1000 

Kč. 
 
V sekci IX.4 Ostatní služby: 

• zavádíme nový poplatek jako položku 3 „Denní součet zůstatků v EUR na všech běžných, spořicích účtech 
a termínovaných vkladech klienta převyšující částku 770 000 EUR“ ve výši 0,5% p.a. z denního součtu 
zůstatků v EUR převyšujícího částku 770 000 EUR. Účtovaný měsíčně za jednotlivé dny v měsíci, 
případně při ukončení smluvního vztahu. Poplatek bude stržen z běžného účtu klienta vedeného v EUR. 
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Sekce B Historicky nabízené produkty: 
 
V sekci I.1 Běžné účty – konta v CZK - část III.: 

• v rámci položky číslo 4.4 „Výběr hotovosti z bankomatu MONETA Money Bank“ měníme počet výběrů 
z bankomatu ze 2 výběrů měsíčně zdarma na neomezený počet výběrů měsíčně zdarma. 

 
V sekci I.2 Běžné účty v CZK: 

• v rámci položky číslo 4 „Výběr hotovosti z bankomatu MONETA Money Bank“ měníme počet výběrů 
z bankomatu ze 2 výběrů měsíčně zdarma na neomezený počet výběrů měsíčně zdarma. 

 
V sekci I.3 Běžné účty v CZK: 

• v rámci položky číslo 5 „Výběr hotovosti z bankomatu MONETA Money Bank“ měníme počet výběrů 
z bankomatu ze 2 výběrů měsíčně zdarma na neomezený počet výběrů měsíčně zdarma. 

 
V sekci I.4 Běžné účty - konta v CZK: 

• snižujeme výši poplatku „Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí“ z 0,5 % + 100 Kč na 59 Kč. 
 

Rušíme sekci II.1 Kreditní karty – v plném rozsahu. Produkt již Banka neposkytuje. 
 
Rušíme sekci IV. Šekové služby – v plném rozsahu. Služby již Banka neposkytuje. 
 
Rušíme sekci V.1 Debetní karty – v plném rozsahu. Produkt již Banka neposkytuje. 
 
 
ZMĚNY VE SPECIÁLNÍCH PRODUKTOVÝCH PODMÍNKÁCH BĚŽNÉHO ÚČTU – KONTA PRO PODNIKÁNÍ 

 
Snižujeme výši poplatku: Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR“ z 59 Kč na 20 Kč 
 
Snižujeme výši poplatku: Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí“ z 0,5% + 100 Kč na zdarma. 
 
Zavádíme nový poplatek „Zpracování hotovosti v hodnotě nad 5 000 000 Kč (nebo ekvivalent v cizí měně včetně 
uzavřených obalů) měsíčně při vkladu hotovosti na obchodním místě“ ve výši 0,15 % z nadlimitní vkládané 
částky. 

 
 
ZMĚNY V ZÁKLADNÍCH PRODUKTOVÝCH PODMÍNKÁCH BĚŽNÉHO ÚČTU A PLATEBNÍHO STYKU 
 
Základní Produktové podmínky Běžného účtu 
 
Článek 15 
Nové znění:  
Banka zasílá Klientovi Výpisy standardně elektronicky, není-li sjednáno v Dispozicích jinak. Přehled o úplatě za 
poskytnuté služby zasílá Banka Klientovi – spotřebiteli stejným způsobem, kterým mu zasílá Výpisy. Přehled o 
úplatě za poskytnuté služby bude zaslán nejpozději do konce února za předcházející kalendářní rok. V případě, 
že z důvodu na straně Klienta sjednaný způsob zasílání Výpisů nemůže být použit, zejména proto, že si Klient 
na adrese nepřebírá korespondenci, porušil povinnost oznámit změnu kontaktních údajů, nebo že není 
vlastníkem předmětné emailové adresy apod., je Banka oprávněna jednostranně změnit způsob zasílání Výpisů 
na jiný dostupný způsob zasílání. 
 
Článek 16 
V článku 16 se doplňuje nové písmeno h): 
Smluvní vztah o BÚ zaniká: 
h) dnem odstoupení od smlouvy ze strany Banky, pokud nastane Případ porušení. 
(pozn.: ustanovení písmen a) až g) se nemění) 
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Článek 18 
V Článku 18 se mění znění písmena b) a c), doplňuje se nové písmeno h): 
Případem porušení je každá z následujících událostí: 

b) kterékoli prohlášení Klienta jsou nepravdivé, nesprávné, neúplné nebo zavádějící; popř. Bance vznikne 
v důsledku jednání Klienta pochybnost o pravdivosti informací poskytnutých Klientem, nebo o pravosti 
předložených dokladů; 

c) Klient nesplní vůči Bance svou informační povinnost, popř. povinnost součinnosti, sjednanou s Bankou nebo 
stanovenou zákonem, nebo pokud neprokáže zdroj peněžních prostředků; hodnověrným způsobem zdroj 
peněžních prostředků, účel předmětného obchodu, nedoloží skutečného majitele u klienta právnické 
osoby či neposkytne ve stanoveném termínu další požadované informace, nebo přímo odmítne 
požadovanou součinnost Bance poskytnout; 

h) Bance vznikne povinnost podle právních předpisů s Klientem neuskutečnit obchod. 
(pozn.: ustanovení písmen a, d) až g) se nemění) 

 
Článek 23 
V čl. 23 se účinnost Základních Produktových podmínek Běžného účtu mění z 01.08.2019 na 04.04.2020. 
 
 
Základní Produktové podmínky platebního styku 
 
Článek 11 
Článek 11 se v závěru doplňuje:  
Klient zadává písemné platební příkazy osobně na Obchodním místě, nedohodne-li se s Bankou jinak. (… zkráceno...) 
Pokud to Banka umožní, může Klient zadat trvalý příkaz na úhradu ceny za produkt zprostředkovaný pro Klienta 
Bankou také telefonicky. V takovém případě autorizuje Klient transakci vyjádřením výslovného souhlasu při 
zadání trvalého příkazu v telefonickém hovoru. 
 
Článek 31a 
Doplňuje se možnost Banky změnit výši limitu pro provedení odchozí úhrady okamžité: 
Odchozí úhrada – okamžitá slouží k okamžitému provedení (… zkráceno…) a (iii) převáděná částka nepřevýší 400.000 
Kč, pokud Banka neurčí jinak. Banka je oprávněna (… zkráceno…) 
 
Článek 37 
Ruší se celé ustanovení tohoto článku. 
Odvolat lze (i) jednorázový platební příkaz, (ii) dílčí platební příkaz vyplývající z trvalého příkazu k úhradě bez toho, aby 
došlo k zrušení trvalého příkazu. 
 
Článek 38 
Ustanovení se doplňuje takto: 
Způsob a podmínky písemného odvolávání, nebo zrušení platebních příkazů včetně dílčích platebních příkazů 
vyplývajících z trvalého příkazu k úhradě je uveden (… zkráceno…) 
 
Článek 65 
Ustanovení se upravuje:  
Na platebním příkaze k provedení odchozí úhrady do zahraničí musí být uvedeno: 
e) pro úhrady v měně RUB do Ruské federace INN, tj. registrační číslo daňové správy, BIK, tj. národní číselný 
identifikační kód banky, VO code tj. ruský platební titul. a RPP kód v Uveřejněném formátu. 
(pozn.: ustanovení písmen a) až d) se nemění). 
 
Tabulka č.1, část Trvalý příkaz k úhradě 
Vkládá se řádek o novém způsobu předání trvalého příkazu „telefonicky“. 
Čas předání trvalého příkazu telefonicky musí být v den zprostředkování služby do 18:00 hodin. Termín pro 
odepsání platby z účtu plátce a připsání platby na účet příjemce vedeného Bankou bude v den Splatnosti. Na 
účet příjemce vedeného jinou bankou bude platba připsána nejpozději den po Splatnosti. Bezplatné 
odvolání/zrušení této platby nelze provést telefonicky. 
(pozn.: lhůty pro trvalý příkaz k úhradě standardní se nemění) 
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Tabulka č.7 
Vkládá se řádek „Příkaz k úhradě - okamžité“. 
Doplňujeme, že příchozí úhradu podle příkazu k úhradě – okamžité přijímáme z jiné banky průběžně a k připsání 
dojde v den přijetí z jiné banky – obvykle do 10 sekund.  
(pozn.: ostatní lhůty pro příchozí úhrady bezhotovostní z jiných bank se nemění) 
 
Článek 86 
V čl. 86 se účinnost Základních Produktových podmínek Platebního styku mění z 01.08.2019 na 04.04.2020. 
 
    
ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET 
 
ZMĚNY V ZÁKLADNÍCH PRODUKTOVÝCH PODMÍNKÁCH DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET 
 
Článek 13:  
Doplňujeme část věty: „Banka není oprávněna poskytnout nevyžádanou PK s výjimkou automatického poskytnutí 
obnovené PK po skončení platnosti původní PK. Banka je oprávněna v průběhu platnosti PK poskytnout PK jiného typu, 
zejména v případech, kdy je změna vyžadována příslušnou Mezinárodní asociací nebo změnou dojde k rozšíření 
funkčnosti PK nebo v jiných případech dle rozhodnutí Banky. Banka je oprávněna poskytnout PK jiné Mezinárodní 
asociace.“ 
 
Článek 31:  
Měníme první větu článku 31 takto: „Internetové a MO/TO platby lze provést prostřednictvím PK (kromě karty Dětské 
Maestro a bezkontaktní platební nálepky nebo přívěsku)“ (... zkráceno…). 

 
Článek 34: 
Upřesňujeme ustanovení takto: 
 
Transakce uskutečněné PK na i mimo území ČR jsou zaúčtovány zpravidla do sedmi kalendářních dnů od data 
uskutečnění transakce. Skutečná doba zaúčtování je závislá na pravidlech Mezinárodních asociací a době zpracování 
transakce ostatními zúčastněnými nezávislými subjekty. Transakce v jiné měně, než v jaké je veden Účet, jsou na měnu 
Účtu přepočítávány  
a) u Účtu vedeného v CZK v případě transakcí v měně EUR nebo USD je částka přepočítána Uveřejněným kurzem – 
Karty deviza Prodáváme – platným pro příslušnou měnu zpravidla v den zaúčtování transakce na Účtu; 
b) u Účtu vedeného v CZK v případě transakcí v jiné měně než v EUR nebo USD je částka nejdříve přepočítána 
příslušnou Mezinárodní asociací na zúčtovací měnu (obvykle EUR v rámci Evropy a USD mimo Evropu) kurzem 
používaným touto Mezinárodní asociací, platným v okamžiku předložení příslušné transakce k zúčtování zahraniční 
bankou příslušné Mezinárodní asociaci. Přeúčtování ze zúčtovací měny na měnu Účtu je provedeno kurzem – Karty 
deviza Prodáváme – Uveřejněným v Pracovní den před dnem zúčtování transakce na Účtu pro příslušnou zúčtovací 
měnu; 
c) u Účtu vedeného v jiné měně než v CZK v případě transakcí v jiné měně než je měna takového Účtu je částka nejdříve 
přepočítána příslušnou Mezinárodní asociací na zúčtovací měnu CZK kurzem používaným touto Mezinárodní asociací, 
platným v okamžiku předložení příslušné transakce k zúčtování zahraniční bankou příslušné Mezinárodní asociaci. 
Přeúčtování ze zúčtovací měny na měnu Účtu je provedeno – Karty deviza Nakupujeme – nákup Uveřejněným v 
Pracovní den před dnem zúčtování transakce na Účtu pro příslušnou zúčtovací měnu. 
kurzem příslušné Mezinárodní karetní asociace platným zpravidla k poslednímu pracovnímu dni 
předcházejícímu dni zaúčtování transakce zvýšeným o přirážku uvedenou v Kurzovním lístku Banky a 
zveřejněnou na internetových stránkách Banky.  
Pro přepočet částky zarezervované na příslušném Účtu Majitele účtu je použit kurz určený příslušnou Mezinárodní 
asociací pro příslušnou měnu v okamžik provedení blokace. Banka nenese odpovědnost za kurzy příslušné Mezinárodní 
asociace. 
 
Článek 39: 
V tabulkách č. 1 – 2 rušíme celý sloupec „Maestro/Maestro Business“. 
 
V rámci struktury limitů pro platební transakce přesouváme operace bez fyzické přítomnosti debetní platební karty (tzv. 
MO/TO transakce) z kategorie operací provedených na internetu do operací provedených u obchodníka. Možnost 
MO/TO platby zapínat a vypínat zůstává beze změny. Od 04.04.2020 Vám nastavíme limity na nové hodnoty: limit pro 



 

6 
 

MO/TO transakce bude nastaven na dosavadní výši limitů pro bezhotovostní nákupy u obchodníka, ostatní limity 
zůstávají na původních hodnotách. Všechny tyto limity si můžete kdykoli nastavit podle své potřeby, a to prostřednictvím 
Internet Banky, zavoláním na zákaznický servis 222 444 555 nebo na pobočce. 
 
 
Článek 40: 
V tabulce č. 4 rušíme sloupec „Maestro/Maestro Business“ a přidáváme dva nové sloupce „Business USD/Standard 
USD“ a „Business EUR/Standard EUR“. Hodnoty ve sloupcích jsou nastaveny na „Neomezeně“. 
 
Článek 49: 
Z odstavce rušíme tyto věty: „Pro zprostředkované předání zprávy Bance může Držitel PK využít telefonické hlášení 
autorizačnímu centru Global Payments Europe, s.r.o., které současně podniká základní kroky k zamezení zneužití PK. 
Hlášení autorizačnímu centru Global Payments Europe, s.r.o. musí obsahovat číslo PK nebo rodné číslo Držitele PK. V 
zahraničí může Držitel PK k předání zprávy Bance využít hlášení u peněžního ústavu, poskytujícího PK stejného typu 
(tj. Maestro nebo MasterCard), Držitelé PK MasterCard mohou navíc využít k tomuto účelu i hlášení službě MasterCard 
Global Service.“ 
 
Blokace karet můžete provádět na telefonním čísle zákaznického servisu +420 224 444 555 nebo v Internetovém 
bankovnictví (obě možnosti jsou dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu).  
 
Článek 64: 
V článku 64 se doplňuje nové písmeno k): 
Závazek o PK zaniká zejména: 
k) dnem, kdy byla Bance ze strany Klienta doručena výpověď závazku o Účtu, ke kterému byla PK vydána. 
(pozn.: ustanovení písmen a) až j) se nemění) 
 
Článek 68: 
Bezkontaktní platební nálepka již není podporována a ani poskytována, a proto se ruší ustanovení k platební nálepce a 
přívěsku (ruší se celý článek 68). 
 
Článek 69: 
Zrušují se původní základní Produktové podmínky debetních platebních karet ze dne 01.08.2019 01.12.2019 a jsou 
nahrazeny těmito novými základními Produktovými podmínkami debetních platebních karet, které jsou účinné ode dne 
01.12.2019 04.04.2020 i pro dříve sjednaná smluvní ujednání o PK. 
 
 
 



 

 

 
Informace o pojištění vkladů 
 
Vážená klientko / Vážený kliente,  
 
rádi bychom Vás informovali, že Vaše vklady v naší bance jsou i nadále pojištěny dle zákona č.21/1992 
Sb., o bankách v platném znění, a to do výše odpovídající 100 000 EUR. 
 
Informaci o pojištění Vašich vkladů dostáváte pravidelně ve výpisech k Vašim účtům. 
Současně Vám zasíláme také Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta, který 
naleznete dostupný i na našich webových stránkách www.moneta.cz – sekce Dokumenty ke stažení. 
 
Dle zákona 21/1992 Sb. se pojištění vkladů netýká zejména vkladů těchto subjektů: 

• Finančních institucí (Bank a spořitelních družstev, pojišťoven, peněžních domů, penzijních a 
investičních fondů, zajišťoven, investičních a leasingových společností, společností, jejichž činnosti 
souvisí s pojišťovnictvím a penzijním financováním); 

• Municipalit (obcí, měst, krajů, územních samosprávných celků) s ročními příjmy nad 500 000 EUR; 
• Pohledávek z vkladů státních orgánů. 

  
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte náš zákaznický servis na telefonním čísle 224 443 636.  
 
 
Vážíme si toho, že využíváte našich služeb.  
 
 
S přáním hezkého dne 
 
MONETA Money Bank 
  



 

 

  



 

 

INFORMAČNÍ PŘEHLED O SYSTÉMU POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK Z VKLADŮ PRO KLIENTA 
 
Základní informace o ochraně vkladu  
Vklady u MONETA Money Bank, a.s. IČO: 
25672720, Vyskočilova 1442/1b,140 28 
Praha 4 – Michle, zaps. u MS Praha v odd,B, 
vl. 5403 (dále jen „MMB“) jsou pojištěny u: 

Garanční systém finančního trhu  
(dříve Fond pojištění vkladů), IČO 49710362  
Týn 639,110 00 Praha 1, zaps.u MS Praha v 
odd.A, vl. 10736 1) 

Limit pojištění: 
Náhrada se poskytuje v českých korunách ve výši 
odpovídající 100 000 EUR na jednoho klienta 
uložených v MMB 2)

  

Máte-li u MMB více vkladů: 
Limit v českých korunách ve výši odpovídající 
100 000 EUR se uplatní ve vztahu k součtu všech 
Vašich vkladů u MMB  

Máte-li společný účet s jinou osobou či 
osobami: 

Limit v českých korunách ve výši odpovídající 
100 000 EUR se uplatňuje na každého klienta 
samostatně 3)  

Lhůta pro výplatu v případě selhání úvěrové 
instituce: 

7 pracovních dní 4) 

Měna, v níž bude vklad vyplacen: Koruna česká (CZK)  
Kontakt na pojištění vkladů Vašeho účtu u 
MONETA Money Bank, a.s. 

Tel.: (+420) 223 443 636                                        
Zákaznický servis                                            

Další informace jsou dostupné na: www.moneta.cz 
www.moneta.cz/dokumenty-ke-
stazeni/vseobecne-produktove-podminky 
sekce Pojištění pohledávek z vkladů pro klienta 
www.garancnisystem.cz 

Kontakt na Garanční systém finančního trhu 
ohledně obecného dotazu na pojištění 
vkladů: 

Tel.: (+420) 234 767 676  
Fax: (+420) 234 767 679  
E-mail: info@gsft.cz  

 

 

 

Další důležité informace:  
Garanční systém finančního trhu s využitím Fondu pojištění vkladů chrání do stanoveného limitu obecně všechny 
nepodnikatele a podnikatele. Výjimky u určitých vkladů jsou uvedeny na internetových stránkách Garančního systému 
finančního trhu. O tom, zda jsou určité produkty pojištěny, či nikoliv, Vás také na požádání informuje MMB. Pokud 
vklad podléhá ochraně poskytované systémem pojištění pohledávek z vkladů, MMB tuto skutečnost potvrdí také na 
výpisu z účtu nebo v obdobném dokumentu. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
1)  Systém odpovědný za ochranu Vašeho vkladu  

Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou pro den, kdy Česká 
národní banka vydá oznámení o neschopnosti MMB dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a 
smluvních podmínek nebo, kdy soud nebo zahraniční soud vydal rozhodnutí, jehož důsledkem je pozastavení práva 
vkladatelů nakládat se vklady u MMB, na které se vztahuje pojištění (rozhodný den).  
 
2) Celkový limit pojištění  
Není-li vklad k dispozici, protože úvěrová instituce není schopna dostát svým finančním závazkům, vyplatí Garanční 
systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů) klientům náhradu za vklady do výše 
stanoveného limitu. Tato výplata náhrad v českých korunách činí nejvýše částku odpovídající částce 100 000 EUR a 
počítá se vždy na celou banku nebo družstevní záložnu. Pro určení částky, která má být z pojištění vyplacena, jsou proto 
všechny vklady jednoho vkladatele vedené u téže úvěrové instituce, včetně úroků vypočtených k rozhodnému dni, 
sečteny. Například pokud má klient na spořicím účtu ekvivalent v českých korunách odpovídající 90 000 EUR a na 
běžném účtu ekvivalent v českých korunách odpovídající 20 000 EUR, bude mu vyplacena pouze částka v českých 
korunách odpovídající 100 000 EUR. Tento postup se uplatní i v případě, že úvěrová instituce provozuje činnost pod 
různými obchodními označeními nebo ochrannými známkami.  
V některých případech stanovených zákonem o bankách jsou vklady chráněny i nad hranicí částky odpovídající 100 000 
EUR, ale nejvýše do částky odpovídající 200 000 EUR. Např. jde o vklad prostředků získaných prodejem nemovitosti 
sloužící k bydlení, pokud rozhodný den nastal do 3 měsíců ode dne připsání částky na účet, a další v zákoně o bankách 
uvedené případy.  
 
3) Limit pojištění u společných účtů  
V případě společných účtů (tj. účtů s více spolumajiteli podle § 41e odst. 1 zákona o bankách) se podíl každého klienta 
započítává do jeho limitu 100 000 EUR samostatně. Osoby s pouhým dispozičním právem nejsou spolumajitelé účtu a 
pojistná ochrana se na ně nevztahuje.  
 
4) Výplata  
Systémem pojištění vkladů příslušným k výplatě náhrady klientům je Garanční systém finančního trhu s 
využitím Fondu pojištění vkladů, Týn 639,110 00 Praha 1, email: info@gsft.cz, www.garancnisystem.cz. 
Výplata náhrady Vašich vkladů do výše částky v českých korunách odpovídající 100 000 EUR bude zahájena 
nejpozději do 7 pracovních dní od rozhodného dne. V některých případech (např. peněžní prostředky evidované 
na účtu platební instituce, apod.) může být lhůta pro zahájení výplaty delší (15 pracovních dní). Pokud v 
uvedené lhůtě výplatu neobdržíte, měli byste Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů) 
kontaktovat, neboť po určité době by mohla uplynout promlčecí lhůta pro uplatnění pohledávky. Objektivní 
promlčecí lhůta u výplat v případě úvěrových institucí se sídlem v České republice činí podle § 41h odst. 3 
zákona o bankách 3 roky. Další informace lze získat na www.moneta.cz a www.garancnisystem.cz. 
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