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

2022/12
31.12.2022

1/1

30.11.2022
měsíční

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

Informace o účtu

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

Bankovní spojení:

Číslo účtu IBAN:
SWIFT kód BIC:
IČO:

218164200 / 0600

CZ63 0600 0000 0002 1816 4200
AGBACZPP
04455622

Označení měny: CZK

Souhrnné zúčtování v měně účtu

Počáteční zůstatek:

Konečný zůstatek:

114 703,42

135 367,28

Obrat kredit:
Obrat debet:

Roční kreditní obrat:
Roční debetní obrat:

20 674,15
-10,29

159 107,34
191 010,29

Za celou historii Od 01.01.2022

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

Prémiové odměny 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 114 703,42Přehled transakcí

Datum Bankovní spojení Kód transakce VS Debetní obrat Kreditní obrat
zpracování / Popis Datum zaúčtování / KS Částka Částka
Valuta odepsání SS
09.12.2022 KLIENTSKÝ VKLAD 221209T35300013 0000000009 15 520,00

Matěj Prošek 09.12.2022
Plazma pro Vojtíška 09.12.2022

19.12.2022 1565585063/0800 221218CST0143911397 0 100,00
Poula Matěj 19.12.2022 0000

19.12.2022
AV: Matěj a Zuzka Poulovi   

20.12.2022 295296661/0300 221220PR00000338071 0000000999 5 000,00
ANESTHESIA S.R.O. 20.12.2022

20.12.2022
AV: podpora pro Kačenku   

31.12.2022 221230GTA900001 54,15
KREDITNÍ ÚROKY 30.12.2022

30.12.2022
31.12.2022 221230GTA900001 - 10,29

Daň z úroku 30.12.2022 144
30.12.2022

Celkový počet transakcí: 5 Součet obratů na výpisu: 10,29 20 674,15

Konečný zůstatek 135 367,28

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
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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) 224 443 636
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) 237 762 799
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).
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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 od 1. 4. 2023

Vážená klientko, vážený kliente,

níže naleznete přehled těch nejdůležitějších změn produktů, služeb a poplatků, které se stanou účinnými od dubna 
2023. Detailní popis veškerých změn pak naleznete v příloze.
______________________________________________________________________________________________

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE BĚŽNÝCH ÚČTŮ A KONT VČETNĚ PLATEBNÍHO STYKU:
• zavádíme poplatek za zpracování nadlimitní hotovosti při souhrnném objemu výběrů z běžných a spořicích účtů

Klienta v Kč i v cizí měně (v přepočtu na Kč), nad rámec ostatních poplatků. Výše poplatku bude činit 0,2 %
z vybíraného objemu nad limit 5 mil Kč v kalendářním měsíci a poplatek bude účtován měsíčně.

• u běžného účtu Juridica Business Program jsme zrušili poplatek za výběry z bankomatů v ČR i ve světě, a i za
Debetní kartu Business Premium.

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE PLATEBNÍCH KARET:
• povolení internetových a MO/TO transakcí bude realizováno jediným společným nastavením.

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE INTERNET BANKY:
• dochází k jednotnému přejmenování Internet Banky s mobilním klíčem a Internet Banky pro kreditní kartu na

Aplikaci IB.
• přidáváme informaci o povinnosti seznámit se a dodržovat pravidla Bezpečného používání přímého

bankovnictví. Současně je Vaší povinností seznámit se s různými druhy podvodných jednání na které Banka
upozorňuje např. na www.moneta.cz/bezpecnost.

• pro zajištění vyšší bezpečnosti bude přihlášení do Internet Banky a potvrzování transakcí nutné potvrdit
prostřednictvím aplikace Smart Banka. Tato změna se netýká právnických osob, kterým budeme i nadále
umožňovat přihlášení do Internet Banky a autorizace plateb prostřednictvím mobilního klíče.

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE SMART BANKY: 
• přidáváme informaci o povinnosti seznámit se a dodržovat pravidla Bezpečného používání přímého

bankovnictví. Současně je Vaší povinností seznámit se s různými druhy podvodných jednání na které Banka
upozorňuje např. na www.moneta.cz/bezpecnost.

V případě nesouhlasu se změnami smluvních ujednání účinnými od 1. 4. 2023 můžete písemně vyjádřit svůj nesouhlas 
a současně bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět svůj závazek ze smlouvy do 31. 3. 2023. V opačném případě 
se změny k 1. 4. 2023 stanou účinnými. 
______________________________________________________________________________________________

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ: 
• měníme název poplatku Změna data měsíční splátky na Změna podmínek úvěrového obchodu z podnětu klienta

pro Expres Business, Flexi Business a MiniFlexi Business a měníme jeho jednorázovou výši z 200 Kč na 500
Kč při každé změně.

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÝCH ÚVĚRŮ:
• zavádíme nový poplatek Čerpání úvěru se splátkovým kalendářem pro Expres Business zajištěný a úvěry na

financování zemědělské techniky. Výše poplatku bude činit 500 Kč.
• zavádíme nový poplatek Nezapočaté čerpání nebo nedočerpání úvěru se splátkovým kalendářem (v případě,

kdy nedočerpání je vyšší než 20 % ze sjednané výše úvěru). Výše poplatku bude činit 3 %, minimálně 5 000 Kč,
maximálně 250 000 Kč.

______________________________________________________________________________________________
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Kompletní popis všech změn naleznete v příloze Detailní přehled 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/zmeny-duben-2023 ve složce Právnické osoby a podnikatelé / v sekci 
Změny od dubna 2023. Smluvní dokumenty tam budou zveřejněny od 25. 01. 2023.  
 
V případě dotazů prosím kontaktujte náš zákaznický servis na telefonním čísle 224 444 555. 
 
S přáním hezkého dne Vaše MONETA Money Bank 
 
 
PŘÍLOHA:  
 
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 a nová výše poplatku je vyznačeno tučným písmem.  
• název poplatku je uveden v uvozovkách. 
 

 
 
 
DETAILNÍ PŘEHLED O ZMĚNÁCH SMLUVNÍ DOKUMENTACE ÚČINNÝCH OD 1. 4. 2023 
 
 
 
ZMĚNY V SAZEBNÍKU POPLATKŮ ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY 
PODNIKATELE TÝKAJÍCÍ SE BĚŽNÝCH ÚČTŮ A KONT VČETNĚ PLATEBNÍHO STYKU: 
 
Sekce A Aktuálně nabízené produkty: 
 
V sekci I.3 Běžné účty v CZK (platí pro Běžný korunový účet, Běžný korunový účet pro zdravotnické a další subjekty, 
Běžný korunový účet pro municipality, Běžný korunový účet pro nadace, Zvláštní účet pro pojišťovací zprostředkovatele, 
Profesní účet Juridica Business Program): 

• upravujeme název poplatku v řádku 1 a 1.1. z „Vedení účtu včetně zaslání výpisu elektronicky jedenkrát 
měsíčně“ na „Vedení účtu včetně zaslání výpisu elektronicky jedenkrát měsíčně, jedenkrát týdně, denně 
při pohybu na účtu“ a pro všechny frekvence zaslání výpisu bude platit jednotná nižší cena. 

• rušíme poplatek v řádku 1.2. „Vedení účtu včetně zaslání výpisu elektronicky jedenkrát týdně“ 
• rušíme poplatek v řádku 1.3. „Vedení účtu včetně zaslání výpisu elektronicky denně při pohybu na účtu“ 
• měníme výši poplatku u běžného účtu Profesní účet Juridica Business Program ,,Výběr hotovosti z bankomatu 

ostatních bank v ČR” z 59 Kč na ZDARMA. Tento poplatek doplňujeme do této sekce. Novou nulovou výši 
poplatku uplatňujeme již od 25. 10. 2022. 

• měníme výši poplatku u běžného účtu Profesní účet Juridica Business Program ,,Výběr hotovosti z bankomatu 
v zahraničí z 59 Kč na ZDARMA. Tento poplatek doplňujeme do této sekce. Novou nulovou výši poplatku 
uplatňujeme již od 25. 10. 2022. 

• měníme výši poplatku u běžného účtu Profesní účet Juridica Business Program ,,Debetní karta Business 
Premium” z 299 Kč na ZDARMA. Tento poplatek doplňujeme do této sekce. Novou nulovou výši poplatku 
uplatňujeme již od 25. 10. 2022. 

 
 
 
 
 
 
 



V sekci V.2 Hotovostní platební styk – V.2.a Hotovostní platební styk na účtech vedených v CZK:
• měníme název poplatku bod 4 “Vklad hotovosti při souhrnném objemu hotovosti vkládané na všechny účty 

Klienta v Kč i v cizí měně (v přepočtu na Kč) převyšujícím v kalendářním měsíci limit 5 mil. Kč (vč. Uzavřených 
obalů)” na nový název: „Zpracování nadlimitní hotovosti při souhrnném objemu vkladů na běžné a spořicí 
účty Klienta v Kč i v cizí měně (v přepočtu na Kč) vč. uzavřených obalů, nad rámec ostatních Poplatků.“  
Výše poplatku bude činit 0,2 % z vkládaného objemu nad limit 5 mil Kč v kalendářním měsíci a poplatek 
bude účtován měsíčně.

• zavádíme nový poplatek: „Zpracování nadlimitní hotovosti při souhrnném objemu výběrů z běžných a 
spořicích účtů Klienta v Kč i v cizí měně (v přepočtu na Kč), nad rámec ostatních Poplatků.“  Výše 
poplatku bude činit 0,2 % z vybíraného objemu nad limit 5 mil Kč v kalendářním měsíci a poplatek bude 
účtován měsíčně.

ZMĚNY V SAZEBNÍKU POPLATKŮ ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY 
PODNIKATELE TÝKAJÍCÍ SE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ: 

V sekci VII.1.Úvěry – v části VII.1.a Úvěrové produkty: 
• měníme název poplatku bod 4 „Změna data měsíční splátky“ na „Změna podmínek úvěrového obchodu z 

podnětu klienta“ pro Expres Business, Flexi Business a MiniFlexi Business a měníme jeho jednorázovou výši 
z 200 Kč na 500 Kč při každé změně.

V sekci VII.1.b Zajištěné úvěry:
• měníme výši poplatku za „Vedení úvěrového účtu” pro Expres Business zajištěný a ostatní podnikatelské úvěry 

z 200 Kč na 250 Kč. 
• zavádíme nový poplatek: „Čerpání úvěru se splátkovým kalendářem” pro Expres Business zajištěný a úvěry 

na financování zemědělské techniky. Výše poplatku bude činit 500 Kč. 
• měníme výši poplatku „Vedení pohledávky MONETA Money Bank v případě ukončení smlouvy o vedení 

běžného účtu určeného ke splácení závazků klienta” pro ostatní podnikatelské úvěry z 400 Kč na 450 Kč. 
• zavádíme nový poplatek: „Nezapočaté čerpání nebo nedočerpání úvěru se splátkovým kalendářem (v 

případě, kdy nedočerpání je vyšší než 20 % ze sjednané výše úvěru)” Výše poplatku bude činit 3 %, 
minimálně 5 000 Kč, maximálně 250 000 Kč.

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET: 
  

ZMĚNY V ZÁKLADNÍCH PRODUKTOVÝCH PODMÍNKÁCH DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET  

Článek 31. se nově doplňuje:  
Internetové a MO/TO platby lze provést prostřednictvím PK (MO/TO platby nejsou povoleny pro karty Dětské) za 
předpokladu předchozí aktivace internetových nebo MO/TO plateb prostřednictvím internetového bankovnictví, že jsou 
aktivované. Aktivaci/deaktivaci těchto plateb lze provést prostřednictvím služeb přímého bankovnictví Internet 
Banka, Smart Banka, na OM a/ nebo na Zákaznickém servisu, přičemž Banka je oprávněna jednostranně určit, zda 
lze aktivovat internetové platby nebo MO/TO platby samostatně, anebo pouze oba druhy plateb současně. Pokud 
Držitel PK provedl Autorizaci transakce uskutečněné přes internet, Banka odepíše peněžní prostředky z Účtu i v případě, 
že platby přes internet již nejsou u PK aktivní. Banka neodpovídá za smluvní vztah mezi obchodníkem a Držitelem PK. 
  
Článek 89. se mění takto:  
Zrušují se původní základní Produktové podmínky debetních platebních karet ze dne 5. 12. 2021 a jsou nahrazeny těmito 
novými základními Produktovými podmínkami debetních platebních karet, které jsou účinné ode dne 1. 4. 2023 i pro 
dříve sjednaná smluvní ujednání o PK. 
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ZMĚNY V PRODUKTOVÝCH PODMÍNKÁCH PODNIKATELSKÉ KREDITNÍ KARTY  
 
Článek II Vydání a užívání kreditní karty. se doplňuje o bod 17 takto-nové znění:   
Internetové a MO/TO platby lze provést prostřednictvím Kreditní karty za předpokladu, že jsou aktivované. 
Aktivaci/deaktivaci těchto plateb lze provést prostřednictvím služeb přímého bankovnictví Internet Banka, Smart 
Banka, na OM a/nebo na Zákaznickém servisu, přičemž Banka je oprávněna jednostranně určit, zda lze aktivovat 
internetové platby nebo MO/TO platby samostatně, anebo pouze oba druhy plateb současně. Pokud Držitel PK 
provedl Autorizaci transakce uskutečněné přes internet, Banka odepíše peněžní prostředky z Účtu i v případě, 
že platby přes internet již nejsou u PK aktivní. Banka neodpovídá za smluvní vztah mezi obchodníkem a 
Držitelem PK.  
  
Článek II Vydání a užívání kreditní karty se mění takto:  
Tyto PPPKK jsou účinné ode dne 1. 4. 2023. Tyto PPPKK ruší a nahrazují PPPKK účinné ode dne 1. 4. 2021 a jsou 
Uveřejněny na Obchodních místech a/nebo na www.moneta.cz.  
 
 
ZMĚNY VE SMLOUVĚ O REVOLVINGOVÉM ÚVĚRU A VYDÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PODNIKATELSKÉ KREDITNÍ KARTY   
 
V článku III. Čerpání úvěru. se za bod 2. doplňuje nový bod 2a. následujícího znění:    
Internetové a MO/TO platby lze provést prostřednictvím Karty za předpokladu, že jsou aktivované. 
Aktivaci/deaktivaci těchto plateb lze provést prostřednictvím služeb přímého bankovnictví Internet Banka, Smart 
Banka, na OM a/nebo na Zákaznickém servisu, přičemž Banka je oprávněna jednostranně určit, zda lze aktivovat 
internetové platby nebo MO/TO platby samostatně, anebo pouze oba druhy plateb současně. Pokud Držitel PK 
provedl Autorizaci transakce uskutečněné přes internet, Banka odepíše peněžní prostředky z Účtu i v případě, 
že platby přes internet již nejsou u PK aktivní. Banka neodpovídá za smluvní vztah mezi obchodníkem a 
Držitelem PK. 
 
 
ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNÝCH USTANOVENÍ ZÁKLADNÍCH PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK SLUŽEB 
PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ: 
 
Článek 4 
Klient je povinen seznámit se se zabezpečením jednotlivých služeb přímého bankovnictví, zejména:  
a) se způsoby přihlášení a autorizace operací;  
b) s možnostmi nastavení Bezpečných prvků, a to zejména s doporučením nepoužívat jednoduchá hesla ani hesla, která 
lze odvodit z informací o jeho osobě; 
c) s možnostmi nastavení transakčních limitů pro omezení výše aktivní operace;  
d) se způsobem komunikace s Bankou, tj. např. nereagovat na e-mailové zprávy s podezřelým názvem a obsahem, 
zejména v případě, kdy je požadováno sdělení Bezpečnostních prvků;  
e) s bezpečným chováním na internetu, tj. např. neotvírat přílohy podezřelých e-mailových zpráv ani neklikat na odkazy, 
které obsahují;  
f) s postupem v případě ztráty, odcizení nebo prozrazení bezpečnostních prvků, jakož i zařízení určených pro služby 
přímého bankovnictví, tj. ihned informovat Banku o vzniklé situaci a požádat ji o zablokování přístupu dodané služby 
přímého bankovnictví;  
g) s Pravidly bezpečného užívání dané služby přímého bankovnictví, která Banka Uveřejňuje 
 
Článek 5 
Klient je povinen seznámit se, dodržovat a řídit se (i) aktuálními Pravidly bezpečného užívání dané služby 
přímého bankovnictví, která Banka Uveřejňuje a (ii) zprávami a informacemi, které Banka zasílá Klientovi do 
Internet Banky a Smart Banky nebo Uveřejňuje a které obsahují upozornění na podvodná jednání třetích osob 
ohrožující Klientovo přímé bankovnictví, např. podvodné telefonáty, SMS zprávy či jiná podvodná jednání, 
primárně na webových stránkách Banky www.moneta.cz/bezpecnost. 
 
Dochází k přečíslování následujících článků 6-8. 
 
 
 
 
 
 



ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE PODMÍNEK SLUŽBY INTERNET BANKA:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

Článek 1
Tyto základní Produktové podmínky služby Internet Banky (dále jen „PPIB“) obsahují popis a  smluvní ujednání služeb 
přímého bankovnictví Internet Banka, která je službou internetového bankovnictví (dále jen „IB“ nebo „Internet Banka“) 
a tvoří součást smlouvy o bankovních produktech a službách (dále jen „Smlouva BPS“), smlouvy o revolvingovém 
úvěru a vydání a užívání kreditní karty (dále jen „Smlouva RÚKK“) nebo Dohody o založení služeb přímého 
bankovnictví (dále jen „Dohoda“) nebo jiné smlouvy uzavřené mezi Bankou a Klientem, na základě která je 
sjednána Internet Banka. Konkrétní rozsah parametrů IB je sjednán v Dispozicích nebo Dohodě. Obsahuje-li 
příslušná Smlouva BPS anebo příslušná Smlouva RÚKK anebo Dohoda úpravu odlišnou od PPIB, použijí se vždy 
přednostně ujednání příslušné Smlouvy BPS, Smlouvy RÚKK, resp. Dohody; ustanovení PPIB mají však vždy 
přednost před ustanoveními Podmínek. 

Článek 3  
Banka umožní Klientovi užívat IB na základě smluvního ujednání „Internet Banka“ sjednaného ve Smlouvě BPS 
s Klientem, a to k účtu vedenému Bankou v českých korunách (dále jen „Účet“), nebo ve Smlouvě RÚKK, 
prostřednictvím které je Klientovi poskytnut revolvingový úvěr (dále jen „Úvěr“), nebo na základě Dohody s Bankou. 
Na založení IB není právní nárok. 

ZALOŽENÍ, ZMĚNA A ZRUŠENÍ INTERNET BANKY

Článek 4
Klientem může být fyzická osoba nepodnikatel (dále jen „FON“), fyzická osoba podnikatel (dále jen „FOP“) nebo 
právnická osoba (dále jen „PO“)., která má u Banky založen Účet nebo které byl poskytnut Úvěr.

Článek 6
Distanční sjednání IB je realizováno prostřednictvím internetu v zabezpečeném prostředí Banky. Distančně lze založit 
pouze IB s mobilním klíčem Aplikace IB (jak je tento pojem definován v čl. 7), a to bez možnosti určení eDisponenta. 
Tím není dotčena možnost určit eDisponenta na OM dodatečně v průběhu trvání IB. Přihlašovací jméno Klient obdrží
prostřednictvím e-mailu; přihlašovací heslo si Klient volí sám v žádosti o založení Internet Banky. Internet Banka je 
zakládána již aktivovaná, tj. Klientovi nebude předáno aktivační heslo prostřednictvím držitele poštovní licence.

Článek 7
Základní typy IB jsou (a) IB k Účtu (dále jen „IB k Účtu“), která se dále dělí na (i) IB s certifikátem (dále jen „IB 
s certifikátem“), (ii) IB s mobilním klíčem (dále jen „IB s mobilním klíčem“), (iii) IB Mini (dále jen „IB Mini“) a (b) IB ke 
kreditní kartě s mobilním klíčem (dále jen „IBK“). IBK je zakládána Klientovi s Úvěrem, který nemá u Banky veden 
Účet. Každý z typů IB umožňuje provádět odlišné operace a poskytuje jinou formu zabezpečení.
Základní typy IB jsou (i) základní služba internetového bankovnictví (dále jen „Aplikace IB“), (ii) IB s 
certifikátem (dále jen „IB s certifikátem“), (iii) IB Mini (dále jen „IB Mini“). Každý z typů IB umožňuje provádět 
odlišné operace a poskytuje jinou formu zabezpečení. 
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Článek 8 
Pomocí IB k Účtu lze využívat nejen Účet, ale i další účty, ke kterým byl, za podmínek stanovených Bankou, zřízen 
přístup prostřednictvím IB (dále jen „Další účty“). Pomocí IB lze zakládat, měnit, rušit a obsluhovat Uveřejněné produkty 
a služby veškerých Společností MONETA (včetně Banky), a třetích stran, ke kterým Klientovi byl, za podmínek 
stanovených Bankou, zřízen přístup prostřednictvím IB (dále jen „Produkty“), jejichž výčet je uveden v dokumentu 
Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka, jehož aktuální znění je trvale k dispozici na www.moneta.cz. 
Požadavek písemné formy bude považován za splněný, pokud bude jakýkoliv úkon realizován prostřednictvím IB. 
 
Článek 9 
Dalšími účty jsou účty vedené Bankou pro Klienta vyjma Účtu a/nebo Mezi Produkty patří zejména účty vedené pro 
Klienta Bankou. Prostřednictvím IB může Klient obsluhovat rovněž účty třetí osoby, která se zřízením oprávnění 
k operacím na svém účtu prostřednictvím IB k Účtu Klienta vyslovila písemný souhlas podpisem Dispozic. Pokud Klient 
není výlučným vlastníkem Dalšího účtu, je pro zřízení oprávnění k operacím rovněž nezbytný souhlas všech ostatních 
majitelů Dalšího takového účtu. Další úÚčty, které je Klient oprávněn obsluhovat jsou uvedeny v Dispozicích. Odebrat 
Další účet třetí osoby z Dispozic může Klient nebo třetí osoba společně nebo každý samostatně osobně na OM. Další 
úÚčet ve vlastnictví více osob mohou z Dispozic odebrat jen společně všichni majitelé Dalšího účtu, a to osobně na OM. 
 

Článek 12 
IBK zaniká dnem založení jiného typu IB. V případě zrušení Účtu, ke kterému má Klient založenu IB k Účtu, bude 
Klientovi s Úvěrem automaticky založena IBK. 
 
Dochází k přečíslování článků z důvodu zrušení tohoto článku. 
 
Článek 14 
IB zaniká zároveň se zrušením poslední ze smluv k Produktům od Společností MONETA, které jsou Klientovi přístupné 
v IB. Klient je dále oprávněn IB zrušit písemnou výpovědí s okamžitou účinností dle čl. 6754 těchto PPIB, pokud 
neakceptoval změnu PPIB. IB dále zaniká úmrtím Klienta FON/FOP a/nebo zánikem Klienta PO bez právního 
nástupce. 
 
Článek 16 
Klient je oprávněn určit jednoho nebo více disponentů k nakládání s Produkty v IB k Účtu v případě IB s mobilním klíčem 
Aplikaci IB v souladu s těmito PPIB (dále jen „eDisponent“) a to osobně na OM nebo prostřednictvím Aplikace IB 
od okamžiku, kdy to Banka Klientovi umožní. Za eDisponenta se považuje fyzická osoba starší 18 let uvedená jako 
eDisponent v seznamu eDisponentů ke službě Internet Banka (dále jen „Seznam eDisponentů k IB“). eDisponent má za 
podmínek stanovených Bankou současně přístup i k dalším vybraným Produktům, které jsou Uveřejněny a ke kterým 
mu Klient zřídí přístup. Zařazením eDisponenta do Seznamu eDisponentů k IB Klient vyjadřuje souhlas s veškerými 
eDisponentem provedenými úkony a se skutečností, že eDisponent bude mít přístup k údajům ze smluv uzavřených 
Klientem. 
 
Článek 17 
eDisponent může používat IB za splnění Bankou stanovených podmínek i k Dalším účtům v rozsahu pravomocí, které 
mu Klient udělil po dohodě s Bankou.  
 
Dochází k přečíslování článků z důvodu zrušení tohoto článku. 
 
Článek 18 
eDisponent je oprávněn využívat ty operace k Účtu, popř. i k Dalším účtům Produktům, které určí Klient za splnění 
Bankou stanovených podmínek. 
 
 
 



MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Článek 19
Pro využívání IB s mobilním klíčem Aplikace IB je Klient povinen disponovat mobilním telefonem v síti T-Mobile, O2 
a/nebo Vodafone. Banka je oprávněna jednostranně měnit sítě operátorů, se kterými pro účely těchto PPIB 
spolupracuje, a tuto změnu Uveřejní. Banka je dále oprávněna pro zaslání mobilního klíče odmítnout číslo virtuálního 
mobilního operátora.

ZABEZPEČENÍ A POUŽÍVÁNÍ U JEDNOTLIVÝCH TYPŮ IB

Článek 21
K zabezpečení jednotlivých typů IB slouží bezpečnostní prvky, kterými jsou přihlašovací jméno, přihlašovací heslo (dále 
jen „Heslo“), mobilní klíče, aplikace Smart Banka, mobilního klíče nebo certifikáty (dále jen „Bezpečnostní prvky“). 
Přihlašovací jméno bude Klientovi předáno na OM, Heslo prostřednictvím SMS zprávy zaslané na Klientův mobilní 
telefon, který si Klient zvolil pro zasílání mobilního klíče. Certifikáty jsou Klientem vygenerovány z internetové aplikace 
Registrační autorita na www.moneta.cz a mobilní klíč je Klientovi doručován na číslo mobilního telefonu Klienta, které je 
uvedeno v Dispozicích. Aplikace Smart Banka je mobilní aplikace vydaná Bankou, kterou si Klient nebo eDisponent 
nainstaloval na své zařízení a zaregistroval v zabezpečeném prostředí Banky (dále jen „Aplikace Smart Banka“). IB 
umožňuje oprávnění k aktivním operacím (dále jen „Aktivní operace“) a k pasivním operacím (dále jen „Pasivní 
operace“). 

Článek 26
Provádět Aktivní operace je oprávněn Klient, případně i eDisponent, kterému bylo Klientem přiděleno oprávnění 
k daným Aktivním operacím. Sjednávat nové produkty a služby Společností MONETA (včetně Banky) a/nebo třetích 
stran, případně je měnit nebo rušit, není oprávněn eDisponent. 

Článek 27
Pomocí Pasivních operací je Klient oprávněn nahlížet do údajů týkajících se Účtu a Dalších účtů nebo Úvěru anebo do 
údajů týkajících se jiných Produktů na Produkty. eDisponent je oprávněn nahlížet do údajů na informace v rozsahu 
zpřístupněném mu Klientem v Aplikaci IB nebo osobně na Obchodním místě. týkajících se Účtu a Dalších účtů, 
včetně informací týkajících se jiných Produktů v rozsahu zpřístupněném mu Klientem, bez jakékoli možnosti jejich 
modifikace.

Článek 28
V případě, že Klient má zřízenu verzi IB s mobilním klíčem Aplikace IB, a IB s certifikátem a IBK, kterou je nutné před 
prvním použitím aktivovat na základě aktivačního hesla, je Klientovi toto aktivační heslo zasláno v zabezpečené obálce 
prostřednictvím držitele poštovní licence. Aktivaci IB lze provést i na OM bez aktivačního hesla, a to za podmínky, že 
Klient využívá tzv. Dynamický podpis s verifikací nebo Statický podpis.

Článek 29
Přístup do IB je možný po předchozím silném ověření, které spočívá v ověření Klienta a/nebo eDisponenta pomocí 
kombinace minimálně dvou faktorů z různých kategorii (co klient je, co klient vlastní nebo co klient zná), a to v případě 
Aplikace IB (i) zadáním přihlašovacího jména a Hesla s následnou autorizací prostřednictvím Aplikace Smart 
Banka, (ii) zadáním přihlašovacího jména, Hesla a přihlašovacího mobilního klíče (dále jen „Příhlašovací 
mobilní klíč“) má-li ho Klient pro přihlášení do IB sjednán a pokud Banka Klientovi umožní přihlašování 
pomocí Přihlašovacího mobilního klíče, (iii) převzetím silného ověření z Aplikace Smart Banka od okamžiku, 
kdy Banka tuto možnost přihlášení do IB Uvěřejní. Banka z bezpečnostních důvodů nedoporučuje Klientům 
používání IB s certifikátem a a IB Mini, ale může jednotlivým Klientům na základě jejich žádosti používání
těchto typů IB umožnit. (i) Hesla a v případě sjednání i přihlašovacího mobilního klíče (dále jen „Přihlašovací mobilní 
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klíč“) v případě IB s mobilním klíčem a IBK, nebo (ii) Hesla s následnou autorizací prostřednictvím Aplikace Smart 
Banka v případě IB s mobilním klíčem a IBK. V Případě Jestliže Banka Klientovi umožní používání IB s certifikátem 
a IB Mini, probíhá v případě IB s certifikátem ověření Klienta zadáním přihlašovacího jména a Hesla společně s 
platným SSL certifikátem (dále jen „SSL certifikát“) a v případě IB Mini probíhá ověření Klienta zadáním přihlašovacího 
jména a Hesla, přičemž ihned po přihlášení do IB s certifikátem i IB Mini proběhne změna typu IB na Aplikaci IB a 
následně při přihlášení je vyžadováno silné ověření pomocí přihlášení s mobilním klíčem. Dokud Klient/anebo 
eDisponent neprovede silné ověření, nemůže IB s certifikátem ani IB Mini používat. Každé další přihlášení již vyžaduje 
silné ověření. Banka je současně oprávněna případně vyžadovat jiné, resp. další ověření, než je uvedeno v tomto 
odstavci. U všech typů IB je přenos dat šifrován. 
 
Článek 30 
Klient a eDisponent je povinen provést silné ověření a vyjádřit souhlas s transakcemi a/nebo potvrdit Aktivní 
operacenásledujícím způsobem podle rizikovosti dané transakce a/nebo operace určené Bankou, a to: (i) u IB s 
mobilním klíčem a IBK podpisem prostřednictvím podpisového mobilního klíče (dále jen „Podpisový mobilní klíč“), (ii) u 
IB s certifikátem digitálním podpisem vytvořeným prostřednictvím podpisového certifikátu (dále jen „Podpisový 
certifikát“) nebo (iii) prostým potvrzením transakce a/nebo Aktivní operace kliknutím na tlačítko odeslat v Klientově 
Internet Bance, (iv) u IB s mobilním klíčem a IBK prostřednictvím autorizace v Aplikaci Smart Banka. Banka je 
oprávněna silné ověření nevyžadovat, případně vyžadovat jiné, resp. další ověření, než je uvedeno v tomto odstavci.(i) 
u Aplikace IB (a) prostřednictvím autorizace v Aplikace Smart Banka nebo, pokud to Banka umožňuje, (b) 
podpisem prostřednictvím podpisového mobilního klíče (dále jen „Podpisový mobilní klíč“), (ii) u IB s 
certifikátem digitálním podpisem vytvořeným prostřednictvím podpisového certifikátu (dále jen „Podpisový 
certifikát“), pokud to Banka Klientovi umožní , nebo (iii) prostým potvrzením transakce a/nebo Aktivní operace 
kliknutím na tlačítko „odeslat“ v Internet Bance. Banka je oprávněna na základě svého uvážení silné ověření 
v konkrétním případě nevyžadovat, případně naopak vyžadovat jiné, resp. další ověření, než je uvedeno 
v tomto odstavci. 
 
Článek 32 
Přihlašovací mobilní klíč je autorizační kód zasílaný na mobilní telefon Klienta nebo eDisponenta, který slouží pro 
přístup ke službě IB a který je vždy unikátní. Banka určí případy, kdy je nutné pro přihlášení do IB použít Přihlašovací 
mobilní klíč. Přihlašovací mobilní klíč (autorizační kód) nebo Podpisový mobilní klíč (certifikační kód) zasílaný 
na mobilní telefon Klienta nebo eDisponenta, který slouží pro přístup ke službě IB nebo pro podepisování 
Aktivních operací, je vždy unikátní. Banka doporučuje k přihlašováni ke službě IB a k podepisování Aktivních 
operací využívat Aplikaci Smart Banka a upozorňuje Klienta a eDisponenta, že používáním mobilního klíče se 
Klient nebo eDisponent vystavuje zvýšenému riziku různých forem kybernetických útoků a snižuje Bance 
možnost efektivně chránit bezpečnost Klienta resp. eDisponenta. 
 
Článek 33 
Podpisový mobilní klíč je certifikační kód zasílaný na mobilní telefon Klienta nebo eDisponenta, který slouží k 
podepisování Aktivních operací a který je vždy unikátní. 
 
Dochází k přečíslování článků z důvodu zrušení tohoto článku. 
 

OCHRANA BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ 
 
Článek 42 
Klient nebo eDisponent je povinen chránit Bezpečnostní prvky, a to aktivační heslo, Heslo, platný SSL certifikát, 
Podpisový certifikát, Přihlašovací mobilní klíč, Podpisový mobilní klíč, a učinit veškerá opatření, aby tyto údaje nebyly 
přístupné jiným osobám, zejména je povinen (i) nezpřístupnit Bezpečnostní prvky jakýmkoli způsobem třetí osobě, (ii) 
chránit Bezpečnostní prvky, zejména zdržet se jejich zapsání na trvalé nosiče a/nebo zanechávat je volně přístupné ve 
veřejných prostorách bez kontroly Klienta nebo eDisponenta, (iii) dodržovat a řídit se Pravidly bezpečného užívání 
Internet Banky, zprávami a informacemi od Banky upozorňujícími  na podvodná jednání třetích osob ohrožující 
Klientovo přímé bankovnictví, např. podvodné telefonáty, SMS zprávy či jiná podvodná jednání primárně na 
webových stránkách Banky www.moneta.cz/bezpecnost (iiiiv) bez prodlení oznámit Bance ztrátu, odcizení nebo 
zneužití Bezpečnostních prvků a/nebo neautorizované použití IB. 
 
 



Článek 43
Klient a Banka se dohodli, že porušení shora uvedených povinností uvedených v sekci Ochrana bezpečnostních 
prvků těchto PPIB se považuje za hrubou nedbalost v důsledku, které Klient odpovídá v plné výši za veškerou škodu 
způsobenou mu třetí osobou až do okamžiku nahlášení ztráty, odcizení či zneužití Bezpečnostních prvků Bance.

BANKOVNÍ IDENTITA

Článek 48  
Dochází k přečíslování článků z  č.51 na 48.  
Prostředkem pro elektronickou identifikaci se rozumí následující kombinace osobních Bezpečnostních prvků Klienta, 
kterými se Klient autentizuje ve službě IB:  

a) uživatelské jméno, vstupní heslo a mobilní klíč nebo  
ba) uživatelské jméno a autentizace prostřednictvím aplikace Smart Banka na registrovaném zařízení, nebo
b) uživatelské jméno, vstupní heslo a mobilní klíč

(dále jen „Prostředek pro elektronickou identifikaci“ nebo „Prostředky pro elektronickou identifikaci“). Uvedené 
Prostředky pro elektronickou identifikace splňují značnou úroveň záruky

Článek 50
Dochází k přečíslování článků z č.53 na 50.  
Podmínkou pro vydání Prostředku pro elektronickou identifikaci a poskytování Bankovní identity je skutečnost, že 
Klient má sjednánu IB s mobilním klíčem Aplikace IB a že totožnost Klienta bude Bankou úspěšně ověřena 
prostřednictvím NIA. Před prvním použitím Bankovní identity zašle Banka do NIA za účelem ověření totožnosti Klienta 
zejména následující údaje o Klientovi: číslo a typ dokladu totožnosti, adresu trvalého pobytu, datum narození, jméno a 
příjmení.

DOSTUPNOST DOKUMENTŮ

Článek 70
Pokud má Klient současně uzavřenou úvěrovou smlouvu a/nebo smlouvu o stavebním spoření u následujících 
Společností MONETA: společnosti MONETA Stavební Spořitelna, a.s., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 
4 – Michle, IČO: 47115289, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1714 (dále jen 
„MSS“) sjednáním IB bere Klient na vědomí, že sjednáním IB se IB stává hlavním elektronickým komunikačním 
kanálem MSS vůči Klientovi ve vztahu k úvěrové smlouvě a/nebo smlouvě o stavební spoření s Klientem sjednané, a v 
tomto směru tedy IB plně nahrazuje internetový servisní portál MSS existující pod názvem „Portál pro klienty a 
poradce“ (PKP). Tj. namísto PKP je MSS oprávněna IB používat k adresnému zasílání veškerých oznámení, včetně 
pravidelných ročních výpisů z úvěrového účtu/vkladového účtu stavebního spoření), oznámení informací o změně 
sazebníku a/nebo úvěrových podmínek/VOP/obchodních podmínek, a jiných informací souvisejících s jakoukoliv 
úvěrovou smlouvou a/nebo smlouvou o stavebním spoření uzavřenou mezi Klientem a MSS.

Dochází k přečíslování článků
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Článek 68 
Pokud má Klient současně uzavřenou úvěrovou smlouvu u společnosti MONETA Auto, s.r.o., se sídlem 
Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4, Michle, IČO: 60112743, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze v oddíle C, vložka 168 410 (dále jen „MA“), sjednáním IB bere Klient na vědomí, že od okamžiku, 
kdy to Banka umožní, stane se IB hlavním elektronickým komunikačním kanálem MA vůči Klientovi ve vztahu 
ke každé úvěrové smlouvě s Klientem sjednané, a v tomto směru tedy IB plně nahradí internetový servisní portál 
MA existující pod názvem „eAuto“. Tj. namísto portálu eAuto je MA oprávněna IB používat k adresnému zasílání 
veškerých oznámení a informací souvisejících s jakoukoliv úvěrovou smlouvou (včetně případného pojištění) 
uzavřenou mezi Klientem a MA.  
 

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Článek 71 
Zrušují se PPIB ze dne 23. 12. 2020 1. 4. 2022 a jsou nahrazeny těmito PPIB, které jsou účinné ode dne 1.4.2022 1. 4. 
2023 i pro dříve sjednaná smluvní ujednání o IB. 
 

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE PODMÍNEK SLUŽBY SMART BANKA: 
 
OCHRANA BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ 

Článek 34 
Uživatel je povinen chránit Bezpečnostní prvky, a to zejména aktivační kód a PIN, a učinit veškerá opatření, aby tyto 
údaje nebyly přístupné jiným osobám, zejména je povinen (i) nezpřístupnit Bezpečnostní prvky jakýmkoli způsobem 
třetí osobě, (ii) chránit Bezpečnostní prvky, zejména zdržet se jejich zapsání na trvalé nosiče a/nebo zanechávat je 
volně přístupné ve veřejných prostorách bez kontroly Uživatele, (iii) dodržovat a řídit se Pravidly bezpečného 
užívání Smart Banky, zprávami a informacemi od Banky upozorňujícími na podvodná jednání třetích osob 
ohrožující klientovo přímé bankovnictví, např. podvodné telefonáty, SMS zprávy či jiná podvodná jednání 
primárně na webových stránkách Banky www.moneta.cz/bezpecnost, (iiiiv) bez prodlení oznámit Bance ztrátu, 
odcizení nebo zneužití Bezpečnostních prvků, Mobilního zařízení a/ nebo neautorizované použití SB. Pokud si Uživatel 
nastavil možnost vstupu do SB nebo i autorizaci transakcí v SB prostřednictvím Biometriky, toto ustanovení se použije 
obdobně s odchylkami vyplývajícími z odlišnosti této metody od ostatních bezpečnostních prvků. Uživatel je povinen při 
nastavování Biometriky dodržovat zejména následující preventivní opatření k zajištění bezpečnosti svých důvěrných 
údajů: a) neumožnit třetí osobě, aby si na Mobilním zařízení Uživatele nastavila svou Biometriku, b) neregistrovat SB 
na Mobilním zařízení, na kterém může svou Biometriku nastavit třetí osoba. 
 
Článek 35 
Klient a Banka se dohodli, že porušení shora uvedených povinností uvedených výše v sekci Ochrana 
Bezpečnostních prvků těchto PPSB se považuje za hrubou nedbalost v důsledku, které Klient odpovídá v plné výši 
za veškerou škodu způsobenou mu třetí osobou až do okamžiku nahlášení ztráty, odcizení či zneužití Bezpečnostních 
prvků a/nebo Mobilního zařízení Bance. 
 
Článek 46 
Zrušují se PPSB ze dne 23. 12. 2020 1. 4. 2022 a jsou nahrazeny těmito PPSB, které jsou účinné ode dne 1. 4. 2022 
1. 4. 2023 i pro dříve sjednaná smluvní ujednání o SB. 
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