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

2020/12
31.12.2020
30.11.2020
měsíční
1/1

Nadační fond Upřímné srdce
č.p. 94
411 16 Klapý

Informace o účtu

Souhrnné zúčtování v měně účtu

Obchodní místo:

MMB, a. s. ÚSTÍ NAD LABEM I
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 3485/35B
400 00 ÚSTÍ NAD LABEM

Bankovní spojení:
Označení měny:
Číslo účtu IBAN:
SWIFT kód BIC:

Počáteční zůstatek:

21 881,75

Obrat kredit:
Obrat debet:

218164200 / 0600
CZK
CZ63 0600 0000 0002 1816 4200
AGBACZPP

209,34
0,00

Konečný zůstatek:

22 091,09

Roční kreditní obrat:
Roční debetní obrat:

167 640,07
252 302,00

Celkový výdělek na odměnách bene+
Z toho:
Celkem za platby kartami
Prémiové odměny celkem

Za celou historii

Od 01.01.2020

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.

Přehled transakcí
Datum
zpracování /
Valuta
07.12.2020

Bankovní spojení
Popis
152459603/0300
POKORNY ZBYNEK

Kód transakce
Datum zaúčtování /
odepsání
201207PR00000205379
07.12.2020
07.12.2020

VS
KS
SS
0000000000

201218CST0000039460
18.12.2020
18.12.2020

0
0000

Počáteční zůstatek

21 881,75

Debetní obrat
Částka

Kreditní obrat
Částka
100,00

AV: POKY

18.12.2020

1565585063/0800
Poula Matěj

100,00

AV: Matěj a Zuzka Poulovi

31.12.2020
KREDITNÍ ÚROKY

201231GTA900001
31.12.2020
31.12.2020

Celkový počet transakcí: 3

Součet obratů na výpisu:

9,34

0,00

209,34

Konečný zůstatek

22 091,09

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

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

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:
Limit pojištění:

Máte-li u MMB více vkladů:
Máte-li společný účet s jinou osobou či osobami:
Lhůta pro výplatu v případě selhání úvěrové
instituce:
Měna, v níž bude vklad vyplacen:
Kontakt na pojištění vkladů Vašeho účtu u
MONETA Money Bank, a.s.
Další informace jsou dostupné na:

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

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)
Náhrada se poskytuje v českých korunách ve výši
odpovídající 100 000 EUR na jednoho klienta
uložených v MMB 2)
Limit v českých korunách ve výši odpovídající 100 000
EUR se uplatní ve vztahu k součtu všech Vašich vkladů
u MMB
Limit v českých korunách ve výši odpovídající 100 000
EUR se uplatňuje na každého klienta samostatně 3)
7 pracovních dní 4)
Koruna česká (CZK)
Tel.: (+420) 224 443 636
Zákaznický servis
www.moneta.cz
www.moneta.cz/dokumenty-ke-stazeni/vseobecneproduktove-podminky
sekce Pojištění pohledávek z vkladů pro klienta
www.garancnisystem.cz
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.

Změny smluvní dokumentace účinné od 1. 4. 2021
Vážená klientko / Vážený kliente,
dovolte nám, abychom Vás informovali o změnách produktů, služeb a poplatků, které se stanou účinnými od 1. 4. 2021.
Níže naleznete přehled těch nejdůležitějších z nich, detailní popis změn pak naleznete v příloze.
Strategií MONETA Money Bank je poskytovat spolehlivé služby za nejnižší možné poplatky. Proto chceme našim
klientům vždy nabídnout možnost spravovat své produkty zdarma elektronicky. Vedle toho zůstáváme odhodláni
poskytovat komplexní nabídku služeb také na pobočkách. U takto poskytovaných služeb jsou však náklady vyšší,
a proto u služeb na pobočkách přistupujeme k úpravě cen.
Nejvýznamnější změny poplatků, se kterými byste se měl/a seznámit, jsou:
• Výběr hotovosti na pobočkách bude nově stát 100 Kč. Stále však můžete vybírat hotovost zdarma prostřednictvím
našich 555 bankomatů.
• Odchozí úhrada zadaná na pobočce či zřízení nebo změna trvalého příkazu opět prostřednictvím pobočky bude také
za 100 Kč. Proto Vám doporučujeme pro tyto transakce využít Internet Banku nebo Smart Banku, kde je vyřídíte
výhodněji.
Dále Vám budeme od dubna 2021 v souladu s nařízením EU nově zdarma posílat informační zprávy o Vašich
transakcích provedených kartami v cizí měně. Díky tomu budete mít přehled o použitém kurzu transakce a možnost
porovnat si tento kurz s kurzem Evropské centrální banky.
Kompletní popis všech změn naleznete v příloze Detailní informace o změnách smluvní dokumentace. Aby se Vám
v dokumentu snadněji orientovalo, je na jeho začátku stručný přehled. Úplná znění smluvních dokumentů naleznete
na internetových stránkách www.moneta.cz/dokumenty-ke-stazeni/zivnostnici-a-firmy/ucty v sekci Změny
podmínek od 1. 4. 2021. Smluvní dokumenty tam budou zveřejněny od 25. 1. 2021.
V případě dotazů prosím kontaktujte náš zákaznický servis na telefonním čísle 224 444 555.
S přáním hezkého dne
Vaše MONETA Money Bank

V případě nesouhlasu se změnami smluvních ujednání můžete písemně vyjádřit svůj nesouhlas a současně
bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět svůj závazek ze smlouvy do 31. 3. 2021, jinak se změny k 1. 4. 2021
stanou účinnými.

PŘÍLOHA: STRUČNÝ PŘEHLED O ZMĚNÁCH SMLUVNÍ DOKUMENTACE OD 1. 4. 2021
ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE BĚŽNÝCH ÚČTŮ A KONT VČETNĚ PLATEBNÍHO STYKU
•
•

•

Upravujeme poplatky v rámci bezhotovostního platebního styku za transakce podané na obchodním místě. Většinu
transakcí můžete za výhodnější cenu provádět přes kanál přímého bankovnictví;
Upravujeme poplatky v rámci hotovostního platebního styku. Pro některé transakce můžete využít naše bankomaty.
Smart Banka nově obsahuje aktualizovanou mapu bankomatů včetně upozornění na ty bezbariérové. Případně
seznam našich bankomatů naleznete na našich stránkách www.moneta.cz/kontakt/pobocky-moneta-moneybank;
Rušíme 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.

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET
•
•
•
•

Rušíme poplatek za výběry hotovosti ze všech typů bankomatů (MONETA Money Bank, ostatních bank v ČR,
v zahraničí) u debetních platebních karet USD/EUR;
Upravujeme poplatky v rámci debetních karet za služby provedené na obchodním místě a některých dalších služeb
či transakcí spojených s debetní kartou;
Nově zavádíme online zobrazení PINu ve Smart Bance, které bude zdarma;
V souladu s nařízením EU nově zasíláme zdarma informační zprávy o Vašich transakcích provedených debetními
kartami v cizí měně. Díky tomu budete mít přehled o použitém kurzu transakce a možnost porovnání vzhledem
k oficiálnímu kurzu Evropské centrální banky.

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ KREDITNÍCH KARET
•
•
•

Nově zavádíme online zobrazení PINu ve Smart Bance, které bude zdarma;
Upravujeme poplatek za změnu limitu kreditní karty provedené na obchodním místě. Změna limitu kreditní karty ve
Smart Bance nebo Internet Bance je bez poplatku;
V souladu s nařízením EU nově zasíláme zdarma informační zprávy o Vašich transakcích provedených kreditními
kartami v cizí měně. Díky tomu budete mít přehled o použitém kurzu transakce a možnost porovnání vzhledem
k oficiálnímu kurzu Evropské centrální banky.
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DETAILNÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH SMLUVNÍ DOKUMENTACE OD 1. 4. 2021
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. (platí pro konta Genius Business Start, Genius Business Complete, Genius
Business Optimal, Obchodní konto Komfort):
• měníme výši poplatku „Výběr hotovosti z běžného účtu na obchodním místě“ z 80 Kč na 100 Kč.
V sekci I.2 Běžné účty – konta v CZK – část II. (platí pro konta Genius Business Export/Import 30 a 100):
• měníme výši poplatku „Odchozí úhrada-SEPA a ostatní úhrady v měně EUR do zemí EHP-předaná
prostřednictvím papírového formuláře“ z 80 Kč na 100 Kč.
• měníme výši poplatku „Trvalý příkaz k úhradě cizoměnový: Předání/změna na obchodním místě“ z 80 Kč
na 100 Kč.
V sekci II.1 Debetní karty – II.1.a.Vydání a správa:
• rušíme službu „Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash)“ 3 000 Kč (pro debetní karty Business
a Business Premium).
• rušíme službu „Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash)“ 120 USD (pro debetní kartu Business
USD).
• rušíme službu „Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash)“ 110 EUR (pro debetní kartu Business
EUR).
• rušíme službu „Vydání náhradní karty v zahraničí (Emergency Card)“ 3 000 Kč (pro debetní karty Business
a Business Premium).
• rušíme službu „Vydání náhradní karty v zahraničí (Emergency Card)“ 120 USD (pro debetní kartu Business
USD).
• rušíme službu „Vydání náhradní karty v zahraničí (Emergency Card)“ 110 EUR (pro debetní kartu Business
EUR).
• měníme výši poplatku „Poskytnutí debetní karty expresně do 3 pracovních dnů a expresní vydání PIN“
z 1000 Kč na 2000 Kč (pro debetní karty Business a Business Premium).
• měníme výši poplatku „Poskytnutí debetní karty expresně do 3 pracovních dnů a expresní vydání PIN“ z 40 USD
na 120 USD (pro debetní kartu Business USD).
• měníme výši poplatku „Poskytnutí debetní karty expresně do 3 pracovních dnů a expresní vydání PIN“ z 37 EUR
na 100 EUR (pro debetní kartu Business EUR).
V sekci II.1 Debetní karty – II.1.b Transakční poplatky za použití debetní karty:
• měníme výši poplatku „Výběr hotovosti z bankomatu MONETA Money Bank“ z 0,6 USD na ZDARMA
(pro debetní kartu Business USD).
• měníme výši poplatku „Výběr hotovosti z bankomatu MONETA Money Bank“ z 0,5 EUR na ZDARMA
(pro debetní kartu Business EUR).
• měníme výši poplatku „Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR“ z 1,6 USD na ZDARMA (pro debetní
kartu Business USD).

3

•
•
•
•
•
•

měníme výši poplatku „Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR“ z 1,5 EUR na ZDARMA (pro debetní
kartu Business EUR).
měníme poplatek „Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí“ z 1,6 USD na ZDARMA (pro debetní kartu Business
USD).
měníme poplatek „Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí“ 1,5 EUR na ZDARMA (pro debetní kartu Business
EUR).
měníme výši poplatku „Změna limitu debetní karty na obchodním místě“ z 30 Kč na 100 Kč (pro debetní karty
Business a Business Premium).
měníme výši poplatku „Změna limitu debetní karty na obchodním místě“ z 1 USD na 5 USD (pro debetní kartu
Business USD).
měníme výši poplatku „Změna limitu debetní karty na obchodním místě“ z 1 EUR na 4 EUR (pro debetní kartu
Business EUR).

V sekci II.1 Debetní karty – II.1.d Všeobecné poplatky:
• měníme výši poplatku „Opakované zaslání původního PIN“ z 4 USD na 5 USD (pro debetní kartu Business
USD).
• měníme výši poplatku „Opakované zaslání původního PIN“ z 3,7 EUR na 4 EUR (pro debetní kartu Business
EUR).
• měníme výši poplatku „Blokace debetní karty z podnětu MONETA Money Bank v případě nepovoleného debetu
nebo exekuce“ z 4 USD na 5 USD (pro debetní kartu Business USD).
• měníme výši poplatku „Blokace debetní karty z podnětu MONETA Money Bank v případě nepovoleného debetu
nebo exekuce“ z 3,7 EUR na 4 EUR (pro debetní kartu Business EUR).
V sekci II.2 Kreditní karty – II.2a Vydání a správa:
• rušíme službu „Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash)“ 3 000 Kč.
• měníme výši poplatku „Poskytnutí karty expresně do 3 pracovních dnů a expresní vydání PIN“ z 1000 Kč
na 2000 Kč.
V sekci II.2 Kreditní karty – II.2c Ostatní služby:
• zavádíme nový poplatek „Změna limitu karty na obchodním místě“ 100 Kč.
V sekci V.1 Bezhotovostní platební styk - V.1a Bezhotovostní platební styk-tuzemské úhrady:
• měníme výši poplatku „Zřízení/ Změna trvalého příkazu nebo inkasa na obchodním místě“ z 80 Kč na 100 Kč.
• měníme výši poplatku „Odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná na obchodním místě“
z 80 Kč na 100 Kč.
• měníme výši poplatku „Odvolání odchozí úhrady po datu splatnosti“ z 80 Kč na 100 Kč.
V sekci V.1 Bezhotovostní platební styk - V.1b Bezhotovostní platební styk zahraniční - hladké platby (úhrady v cizí měně
a v Kč do/ze zahraničí a úhrady v cizí měně do/z tuzemska, úhrady v Kč na devizový účet do/z tuzemska):
• měníme výši poplatku „Odchozí úhrada-SEPA a ostatní úhrady v měně EUR do zemí EHP-předaná
na obchodním místě“ z 80 Kč na 100 Kč.
• rušíme poplatek „Zaslání dodatečně vystavené konfirmace k přeshraniční úhradě (i v případě uvedení neplatné
e-mailové adresy)“ 70 Kč.
• měníme výši poplatku „Trvalý příkaz k úhradě cizoměnový: Předání/změna na obchodním místě“ z 80 Kč
na 100 Kč.
V sekci V.2 Hotovostní platební styk – V.2.a Hotovostní platební styk na účtech vedených v CZK:
• měníme výši poplatku „Vklad hotovosti (mincí do 100 kusů jedné nominální hodnoty nebo bankovek) osobou
odlišnou od Klienta a/nebo Disponenta, poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu“ z 80 Kč
na 100 Kč.
• měníme výši poplatku „Vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 100 kusů jedné nominální hodnoty
denně. V případě vkladu roztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/nebo Disponenta bude vkladateli
účtován pouze Poplatek za vklad roztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu“
z 3 % min. 100 Kč na 5 % min. 100 Kč.
• měníme výši poplatku „Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 50 kusů všech nominálních
hodnot denně. V případě vkladu neroztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/nebo Disponenta bude
vkladateli účtován pouze Poplatek za zpracování neroztříděných mincí, poplatek je účtován v hotovosti
při provedení vkladu“ z 5 % na 10 %.
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•
•

rušíme 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.
měníme výši poplatku „Výběr hotovosti z účtu na obchodním místě“ z 80 Kč na 100 Kč.

V sekci V.2 Hotovostní platební styk – V.2.b Hotovostní platební styk na účtech vedených v cizí měně:
• měníme výši poplatku „Výběr hotovosti z účtu na obchodním místě“ z 80 Kč na 100 Kč.
V sekci IX. Ostatní služby a všeobecná ustanovení – IX.1 Výměna bankovek a mincí:
• měníme výši poplatku „Celé bankovky a mince roztříděné podle nominálních hodnot nad 100 kusů jedné
nominální hodnoty“ z 3 %, min 100 Kč na 5 %, min. 100 Kč.
• měníme výši poplatku „Celé bankovky a mince neroztříděné podle nominálních hodnot“ z 5 %, min 500 Kč
na 10 %, min. 500 Kč.
Sekce B Historicky nabízené produkty:
V sekci I.4 Běžné účty-konta v CZK (platí pro konta Genius Business Extra/Genius Business Profit):
• měníme výši poplatku „Výběr hotovosti z běžného účtu na obchodním místě“ z 80 Kč na 100 Kč.
ZMĚNY VE SPECIÁLNÍCH PRODUKTOVÝCH PODMÍNKÁCH BĚŽNÉHO ÚČTU – KONTA PRO PODNIKÁNÍ
V sekci Tuzemské platby (kromě plateb kartou):
• měníme výši poplatku „Zřízení/ Změna trvalého příkazu nebo inkasa na obchodním místě“ z 80 Kč na 100 Kč.
• měníme výši poplatku „Odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná na obchodním místě“
z 80 Kč na 100 Kč.
V sekci Bezhotovostní platební styk zahraniční – hladké platby:
• měníme výši poplatku „Odchozí úhrada-SEPA a ostatní úhrady v měně EUR do zemí EHP-předaná
na obchodním místě“ z 80 Kč na 100 Kč.
V sekci Platby debetní kartou a výběry hotovosti:
• měníme výši poplatku „Výběr hotovosti z účtu na obchodním místě“ z 80 Kč na 100 Kč.
• měníme výši poplatku „Výběr hotovosti z účtu na obchodním místě v cizí měně“ z 80 Kč na 100 Kč.
V sekci Ostatní služby:
• měníme výši poplatku „Odvolání odchozí úhrady po datu splatnosti“ z 80 Kč na 100 Kč.
• měníme výši poplatku „Vklad hotovosti (mincí do 100 kusů jedné nominální hodnoty nebo bankovek) osobou
odlišnou od Klienta a/nebo Disponenta, poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu“ z 80 Kč
na 100 Kč.
• měníme výši poplatku „Vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 100 kusů jedné nominální hodnoty
denně. V případě vkladu roztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/nebo Disponenta bude vkladateli
účtován pouze Poplatek za vklad roztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu“
z 3 % min. 100 Kč na 5 % min. 100 Kč.
• měníme výši poplatku „Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 50 kusů všech nominálních
hodnot denně. V případě vkladu neroztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/nebo Disponenta bude
vkladateli účtován pouze Poplatek za zpracování neroztříděných mincí, poplatek je účtován v hotovosti
při provedení vkladu“ z 5 % na 10 %.
• rušíme 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.
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ZMĚNY VE SPECIÁLNÍCH PRODUKTOVÝCH PODMÍNKÁCH BĚŽNÉHO ÚČTU – KONTA GENIUS BUSINESS
SPORT
•

•
•
•
•
•

textaci následujících poplatků doplňujeme takto:
o „Odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná prostřednictvím Internet Banky, Smart
Banky, Mobil Banky, Telefon Banky nebo zadaná nepřímo (tuzemská úhrada a odchozí úhrada - SEPA
a ostatní úhrady v měně EUR do zemí EHP)“
o „Odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná prostřednictvím BankKlient nebo
MultiCash (tuzemská úhrada a odchozí úhrada - SEPA a ostatní úhrady v měně EUR do zemí EHP)“
o „Odchozí úhrada podle trvalého příkazu nebo inkasa (tuzemská úhrada a odchozí úhrada - SEPA
a ostatní úhrady v měně EUR do zemí EHP)“
o „Příchozí úhrada mimo položek vzniklých z inkas (tuzemská úhrada a příchozí úhrada - SEPA a ostatní
úhrady v měně EUR ze zemí EHP)“
měníme výši poplatku „Odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná na obchodním místě“
z 80 Kč na 100 Kč mimo MMB, v rámci MMB zůstává nadále zdarma.
měníme poplatek „Výběr hotovosti z bankomatu Moneta Money Bank“ z 15 Kč na ZDARMA.
měníme poplatek „Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí“ z 0,5 %+100 Kč na 59 Kč.
měníme výši poplatku „Zřízení/ Změna trvalého příkazu nebo inkasa na obchodním místě“ z 80 Kč na 100 Kč.
měníme výši poplatku „Výběr hotovosti z účtu na obchodním místě“ z 80 Kč na 100 Kč.

ZMĚNY V ZÁKLADNÍCH PRODUKTOVÝCH PODMÍNKÁCH BĚŽNÉHO ÚČTU A PLATEBNÍHO STYKU
Základní Produktové podmínky Běžného účtu
Článek 6
Ustanovení se zpřesňuje takto:
Je možné sjednat minimální měsíční kreditní příjem (dále jen “Měsíční kreditní příjem”) s tím, že se jedná o souhrn částek
připsaný zaúčtovaný za každý kalendářní měsíc ve prospěch Běžného účtu, jehož minimální výše je sjednána a/nebo
Uveřejněna; do výpočtu jeho výše se nezapočítávají převody z jakéhokoli účtu Klienta vedeného u Banky, včetně
Spořicího účtu nebo podnikatelských účtů, převody z vnitřních účtů Banky a příjem z kreditních úroků z prostředků
na účtech Klienta vedených u Banky, pokud Banka nestanoví jinak svým rozhodnutím, které Uveřejní.
(… zkráceno…)
Článek 10
Ustanovení se doplňuje takto:
Kreditní nebo nepovolený debetní zůstatek BÚ je úročen denně, a to úrokovou sazbou sjednanou v platném Úrokovém
lístku pro jednotlivé okruhy Klientů. Banka je oprávněna i s účinky pro již sjednaná smluvní ujednání jednostranně měnit
úrokovou sazbu za předpokladu včasného informování Klienta o příslušné změně. Pokud Klient změnu před její
účinností písemně neodmítne, má se za to, že se změnou souhlasí. Banka připisuje úroky na BÚ měsíčně, vždy
k poslednímu kalendářnímu dni v měně, ve které je BÚ veden.
Článek 12
Ustanovení se doplňuje takto:
Klient je povinen za vedení BÚ a platební styk platit Poplatky dle platného Sazebníku. Banka je oprávněna i s účinky pro
již sjednaná smluvní ujednání Poplatky průběžně a jednostranně měnit, rušit či doplňovat, za předpokladu poskytnutí
informace Klientovi o změně. Pokud Klient změnu před její účinností písemně neodmítne, má se za to, že se
změnou souhlasí. Poplatky jsou účtovány ke konci každého kalendářního měsíce, není-li sjednáno jinak.
(… zkráceno…)
Článek 16
Ustanovení se zpřesňuje takto:
Smluvní vztah o BÚ zaniká:
d) písemnou výpovědí Klienta s účinností ke dni doručení Bance za podmínky, že Klient nedrží k rušenému účtu debetní
Karty a/nebo šeky a/nebo pokud nebyly z účtu odepisovány prostředky na úhradu plateb SIPO;
e) písemnou výpovědí Klienta po uplynutí jednoměsíční výpovědní lhůty za podmínky, že Klient drží k rušenému účtu
debetní Karty a/nebo šeky a/nebo pokud byly z účtu odepisovány prostředky na úhradu plateb SIPO;
(pozn.: ustanovení písmen a), b),c),f),g),h) se nemění)

6

Článek 22
Ustanovení se doplňuje takto:
(… zkráceno…)
Banka je oprávněna ZPPBÚ, které jsou Uveřejněny na Obchodních místech a/nebo na www.moneta.cz, jednostranně
měnit pouze za předpokladu poskytnutí informace Klientovi o změně, aby měl možnost vyjádřit ve lhůtě 2 měsíců před
účinností nových ZPPBÚ svůj případný nesouhlas. Pokud Klient nevyjádří svůj nesouhlas, má se za to, že se
změnou souhlasí. Pokud Klient neakceptuje změnu, je Banka oprávněna vypovědět závazek o příslušném účtu
s výpovědní dobou 2 měsíců ode dne účinnosti změny.
Článek 23
V čl. 23 se účinnost Základních Produktových podmínek Běžného účtu mění z 4. 4. 2020 na 1. 4. 2021.
Základní Produktové podmínky platebního styku
Článek 7
Ustanovení se zpřesňuje takto:
Podpisový vzor je vzorový podpis Klienta a případných Disponentů na formuláři Banky (dále jen „Podpisový vzor”), který
bude výhradně používán při nakládání s peněžními prostředky na účtu Klienta vedeném Bankou. Vzorové podpisy
mohou být ve formě (i) fyzického podpisu nebo (ii) statického podpisu nebo (iii) dynamického podpisu s verifikací.
Vzorový podpis Klienta případně Disponenta je vyhotoven prostřednictvím elektronického podepisovacího
prostředku nazývaného též podpisový tablet. Klient a případný Disponent musí na Obchodním místě zřídit
Podpisový vzor k nakládání s peněžními prostředky na účtu, pokud se nejedná o nakládání s peněžními prostředky třetí
osobou podle pověření nebo plné moci. Klient a případný Disponent je kdykoli oprávněn změnit Podpisový vzor
na kterémkoliv Obchodním místě. Podpisový vzor nabývá účinnosti v den jeho vyhotovení.
Článek 8
Ustanovení se zpřesňuje takto:
Souhlas s transakcí (tzv. autorizace transakce) vyjadřuje Klient svým podpisem dle Podpisového vzoru, a to na platebním
příkazu a pokladním dokladu a pokladním šeku. Souhlas s platebním příkazem daným nepřímo, tzn. s využitím
poskytovatele služby nepřímého dání platebního příkazu, Klient vyjadřuje v zabezpečeném prostředí Banky, stejným
způsobem, jakým v Internet Bance potvrzuje Aktivní operace. Do zabezpečeného prostředí se Klient přihlašuje stejným
způsobem jako do Internet Banky.
Článek 9
Ustanovení se zpřesňuje takto:
Vystavené platební příkazy musí být na příslušném formuláři Banky podepsány oprávněnou osobou kuličkovým perem
modré barvy v případě fyzického podpisu nebo prostřednictvím SignPadu podpisového tabletu v případě statického
podpisu nebo dynamického podpisu s verifikací; její podpis je Banka oprávněna ověřit podle Podpisových vzorů. Pokud
je součástí Podpisového vzoru razítko, musí být na platebním příkazu otisk razítka shodný s Podpisovými vzory.
Banka je oprávněna ověřit totožnost osoby předkládající platební příkaz a její oprávnění platební příkaz předložit.
Článek 15
Ustanovení se doplňuje takto:
Klient je povinen za platební styk platit Poplatky dle platného Sazebníku, nejsou-li sjednány jinak, např. Poplatky
za provedení odchozí úhrady a zúčtování příchozí úhrady. Banka je oprávněna i s účinky pro již sjednaná smluvní
ujednání Poplatky průběžně a jednostranně měnit, rušit či doplňovat, za předpokladu poskytnutí informace Klientovi
o změně. Pokud Klient změnu před její účinností písemně neodmítne, má se za to, že se změnou souhlasí.
Článek 31a
Ustanovení se zpřesňuje takto:
Odchozí úhrada – okamžitá slouží k okamžitému provedení jednorázového příkazu k úhradě jednotlivého zadaného
Klientem z účtu, u kterého to Banka umožňuje, prostřednictvím Internet Banky, Smart Banky nebo nepřímo. Banka
provede okamžitou odchozí úhradu v případě, že je v okamžik předání platebního příkazu (i) na účtu Klienta dostatek
peněžních prostředků, (ii) banka příjemce je pro přijímání okamžitých úhrad dosažitelná a (iii) převáděná částka
nepřevýší 400.000 Kč, pokud Banka neurčí jinak. Banka je oprávněna Uveřejnit jinou výši limitu. Banka provede odchozí
úhradu – okamžitou v den Splatnosti i v případě, že připadá na jiný než Pracovní den. Trvalá dostupnost možnosti zadat
odchozí úhradu – okamžitou závisí na řadě technických vlivů, které mohou být mimo kontrolu Banky, a proto se může
stát, že v určitém okamžiku nebude možné okamžitou úhradu odchozí zadat nebo zpracovat. Banka Uveřejní datum,
od kterého bude odchozí úhrady – okamžité provádět.
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Článek 33
Ustanovení se doplňuje takto:
Jedinečným identifikátorem platebních příkazů se rozumí bankovní spojení.
Banka Uveřejní datum, od kterého bude možné za jedinečný identifikátor platebních příkazů považovat i mobilní
telefonní číslo příjemce úhrady.
Článek 75
Ustanovení se zpřesňuje takto:
Úhrady v cizích měnách, ve kterých Banka nezpracovává převody, budou bez předchozího souhlasu Klienta
zprostředkující bankou automaticky zkonvertovány do jiné měny bez možnosti Banky toto ovlivnit. do měny účtu
Klienta – příjemce převodu. Za provedení konverze si zprostředkující banka může účtovat poplatky. (… zkráceno…)
Článek 77
Ustanovení se zpřesňuje takto:
Banka provádí hotovostní platby zejména podle těchto platebních příkazů:
a) vklad hotovosti k převodu peněžních prostředků ve prospěch účtu příjemce pokladním dokladem Banky;
b) výběr hotovosti z účtu Klienta pokladním dokladem Banky; výběr hotovosti osobou odlišnou od Klienta nebo
Disponenta je možný pouze v Bankou určených případech.
c) výběr hotovosti z účtu Klienta k výplatě částky v hotovosti třetí osobou pokladním šekem Banky v CZK nebo pokladním
dokladem Banky při výběru peněžních prostředků z devizového účtu.
Článek 79
Ustanovení se doplňuje takto:
Výběry hotovosti se provádějí zpravidla na Obchodním místě, jež vede příslušný účet, případně za podmínek
stanovených Bankou též na jiném Obchodním místě. Banka je oprávněna v souvislosti s výběrem hotovosti účtovat
Poplatky s tím, že výše vybírané hotovosti nesmí v součtu s těmito Poplatky přesáhnout zůstatek, který má
Klient k dispozici na daném účtu. Klient je dále povinen při výběru hotovosti v částce vyšší než 99. 999, 00 CZK (či
jejího ekvivalentu v cizí měně) předložit výčetku minimálně jeden Pracovní den před výběrem, a to nejpozději do 16:00
hod. (… zkráceno…)
Článek 81
Ruší se celé ustanovení tohoto článku.
Pokladní šeky s účinností od 1.8.2019 Banka nevydává. V případě vrácení nepoužitých šeků se Poplatek za vydání šeku
ani jeho poměrná část nevrací. Při používání šeků k výběru částky v hotovosti u Banky jsou držitelé šeků povinni
dodržovat “Podmínky pro používání pokladních šeků”, které obdrželi při převzetí šeků. Chybně vystavený pokladní šek
Banka neproplatí. Pokladní šeky Banka proplácí do 29. 2. 2020, poté bude tato služba ukončena.
Článek 86
V čl. 86 se účinnost Základních Produktových podmínek Platebního styku mění z 4. 4. 2020 na 1. 4. 2021.
Tabulka č. 8
Vklad hotovosti prostřednictvím bankomatu – mění se čas předání z času do 20 hodin na obvykle do 10 sekund.
Připsání prostředků na účet příjemce – mění se z v den vkladu peněžních prostředků na obvykle do 10 sekund.
Věta pod tabulkou se vypouští:
Vklad na účet v hotovosti předaný prostřednictvím bankomatu po uvedené hodině nebo v jiný než Pracovní den může
být Bankou zpracován nejdříve následující Pracovní den.

ÚPRAVY PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK SPOŘICÍCH ÚČTŮ
Ve všech níže uvedených Produktových podmínkách spořicích účtů měníme výši poplatku:
• Produktové podmínky Spořicího účtu pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby v Kč-úprava bodu 17
• Produktové podmínky Depozitního účtu Business Prémie v Kč-úprava bodu 19
• Produktové podmínky Spořicího účtu pro Finanční instituce v Kč-úprava bodu 17
• Produktové podmínky Spoření PRO podnikání online 1 v Kč-úprava bodu 17
• Produktové podmínky Spoření PRO podnikání 1 v Kč-úprava bodu 17
• Produktové podmínky Spoření PRO podnikání 2 v Kč-úprava bodu 17
měníme výši poplatku „Odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná na obchodním místě
z SÚ/DÚBP“ z 80 Kč na 100 Kč.
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Ve všech níže uvedených Produktových podmínkách spořicích účtů, zpřesňujeme textaci jednoho článku. Toto
zpřesnění nemá žádný vliv na stávající možnosti využívání Vašeho spořicího účtu:
• Produktové podmínky Spořicího účtu pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby v Kč-úprava bodu 22
• Produktové podmínky Depozitního účtu Business Prémie v Kč-úprava bodu 24
• Produktové podmínky Spořicího účtu pro Finanční instituce v Kč-úprava bodu 22
• Produktové podmínky Spoření PRO podnikání online 1 v Kč-úprava bodu 22
• Produktové podmínky Spoření PRO podnikání 1 v Kč-úprava bodu 22
• Produktové podmínky Spoření PRO podnikání 2 v Kč-úprava bodu 22
• Produktové podmínky Spořicího účtu pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby v EUR-úprava bodu
21
• Produktové podmínky Spořicího účtu pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby v USD-úprava bodu
21
zpřesňujeme textaci „Banka je oprávněna Produktové podmínky SÚ/DÚBP, které jsou Uveřejněny na Obchodních
místech a/nebo na www.moneta.cz, jednostranně měnit pouze za předpokladu poskytnutí informace Klientovi o změně,
aby měl možnost vyjádřit ve lhůtě do 2 měsíců před účinností nových Produktových podmínek SÚ/DÚBP, svůj případný
nesouhlas. Pokud Klient nevyjádří svůj nesouhlas, tj. změnu písemně neodmítne, má se za to, že se změnou
souhlasí.“
Ustanovení o účinnosti Produktových podmínek se mění tak, že původní datum účinnosti se nahrazuje 1. 4. 2021.
Předchozí verze Produktových podmínek se tímto zrušuje.

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET
ZMĚNY V ZÁKLADNÍCH PRODUKTOVÝCH PODMÍNKÁCH DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET
Článek 35a. se nově doplňuje:
V případech, kdy je Banka povinna zaslat Klientovi zprávu o poplatcích za konverzi měny ve formě procentní
přirážky k poslednímu dostupnému referenčnímu kurzu Evropské centrální banky, zašle Banka tuto zprávu
včetně souvisejících informací dle své volby prostřednictvím některého z následujících kanálů: Internet Banka,
Smart Banka (popř. kanály, které je v budoucnu nahradí), SMS, e-mail. Klient je oprávněn zasílání těchto zpráv
zrušit písemným oznámením Bance, nebo jiným způsobem, který Banka umožňuje. Banka tyto zprávy Klientovi
není povinna zasílat, pokud Klient není v rámci smluvního vztahu spotřebitelem.
Článek 89. se mění takto:
Zrušují se původní základní Produktové podmínky debetních platebních karet ze dne 23. 10. 2020 1. 1. 2021 a jsou
nahrazeny těmito novými základními Produktovými podmínkami debetních platebních karet, které jsou účinné ode dne
1. 1. 2021 1. 4. 2021 i pro dříve sjednaná smluvní ujednání o PK.

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELSKÝCH KREDITNÍCH KARET
ZMĚNY V PRODUKTOVÝCH PODMÍNKÁCH PODNIKATELSKÉ KREDITNÍ KARTY
Účinnost Produktových podmínek se mění takto:
Účinné od 23. 10. 2020 1. 4. 2021.
Článek 16 do odstavce II. Vydání a užívání kreditní karty se nově doplňuje takto:
Banka Klientovi zprávy o poplatcích za konverzi měny ve formě procentní přirážky k poslednímu referenčnímu
směnnému kurzu Evropské centrální banky není povinna zasílat. V případech, kdy Banka zasílá Klientovi zprávy
o poplatcích za konverzi měny ve formě procentní přirážky k poslednímu dostupnému referenčnímu kurzu
Evropské centrální banky, zašle Banka tuto zprávu včetně souvisejících informací dle své volby prostřednictvím
některého z následujících kanálů: Internet Banka, Smart Banka (popř. kanály, které je v budoucnu nahradí), SMS,
e-mail. Klient je oprávněn zasílání těchto zpráv zrušit písemným oznámením Bance, nebo jiným způsobem, který
Banka umožňuje.
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