ŽÁDOST O POŠTOVNÍ ÚČET
Žádám Československou obchodní banku, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5;
IČO: 00001350, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen "Banka") o uzavření smlouvy o Poštovního účtu (dále
jen „Smlouva“) ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o platebním
styku, dle které mi bude zřízen Poštovní účet a poskytnuta debetní karta.
V případě přijetí tohoto návrhu na uzavření smlouvy Bankou si jsem vědom/a
a souhlasím s tím, že:
 Způsob zasílání výpisů: elektronicky s periodicitou měsíčně a formátem PDF do
Internetového bankovnictví
 Požaduji druh Karty: Debit MasterCard bezkontaktní
 Limit pro bankomaty a obchodníky: 25 000 Kč týdně
 Platby kartou přes internet/telefon (3D Secure) jsou povoleny s limitem: 25 000 Kč týdně
Číslo mobilního telefonu pro potvrzování plateb je shodné s mým telefonním číslem
uvedeným jako kontaktní číslo v mé žádosti o Poštovní účet vyplněné a odeslané
prostřednictvím www.postovnisporitelna.cz.
 Funkce pro Českou poštu je povolena s limitem: 25 000 Kč týdně
 nadlimitní výběry hotovosti na České poště jsou povoleny
 zadávání příkazů k odchozí úhradě na České poště je povoleno
 Distribuce karty: poštou na korespondenční adresu uvedenou v mé žádosti o Poštovní účet
vyplněné a odeslané prostřednictvím www.postovnisporitelna.cz.
 Distribuce PIN: elektronicky, PIN si zobrazím ve svém internetovém bankovnictví
 Doplňkové služby:
 Cestovní pojištění ke kartě: Classic / Classic Family / Extra / Extra Family / Nepožaduji
pojištění
 Ztráta/krádež karty: Basic / Classic / Extra / Nepožaduji pojištění
Pojištěným v rámci zvoleného skupinového pojištění se stanu uzavřením Smlouvy.
Pojistitelem je ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí
1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 45534306, a pojistníkem Banka.
Součástí smlouvy o Poštovním účtu (v případě přijetí tohoto návrhu na uzavření smlouvy
Bankou) jsou Předsmluvní informace a Obchodní podmínky Poštovní spořitelny pro účty
a platby – lidé a Obchodní podmínky pro platební karty, které mi byly poskytnuty a seznámil/a
jsem se s nimi. Jsem si vědom/a, že vzhledem k tomuto ujednání jsou smluvní strany vázány
nejen touto Smlouvou, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažené v těchto podmínkách a že
nesplnění povinnosti vyplývající z těchto podmínek má stejné důsledky jako nesplnění
povinnosti vyplývající ze smlouvy, která na ně odkazuje.
Banka je oprávněna provést započtení svých splatných i nesplatných pohledávek, které má vůči
mně jako majiteli účtu a které vznikly v souvislosti s vedením účtu nebo z jiných bankovních
obchodů. Tyto své pohledávky je Banka oprávněna započíst proti mé splatné i nesplatné
pohledávce vůči Bance, která mi vznikla v souvislosti s vedením jakéhokoliv účtu nebo z jiného
důvodu. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu Banky nejsem oprávněn/a postoupit
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svá práva či pohledávky za Bankou ani zastavit pohledávky za Bankou vyplývající ze smlouvy
o účtu ani postoupit smlouvu o účtu.
Zůstatek peněžních prostředků na účtu bude úročen úrokovou sazbou uvedenou v Oznámení
Československé obchodní banky, a. s. Poštovní spořitelny o stanovených úrokových
podmínkách vkladů a úvěrů (dále jen „Oznámení“) a Banka je oprávněna výši úrokové sazby
jednostranně změnit. Informace o změně výše úrokové sazby je uvedena ve výpise z účtu
Případný debetní zůstatek na účtu je splatný ihned. Neuhradím-li částku odpovídající výši
debetního zůstatku, zavazuji se uhradit úroky z prodlení v zákonné výši (sazba je uvedena
v Oznámení), jakož i poplatky za upomínky a výzvy. Úroky z prodlení jsou splatné ihned,
a pokud je neuhradím včas, jsou připsány k debetnímu zůstatku. V takovém případě se zavazuji
uhradit navíc úroky z prodlení z takto navýšené částky.
Banka je oprávněna účtovat a inkasovat za bankovní služby poplatky dle Sazebníku poplatků
Poštovní spořitelny. Seznámil/a jsem se s příslušnou částí sazebníku, ve které jsou tyto
poplatky a jejich výše uvedeny, a zavazuji se tyto poplatky platit.
Banka je oprávněna navrhnout změnu Smlouvy, Podmínek pro běžné účty Poštovní spořitelny
pro fyzické osoby – občany, Obchodních podmínek pro platební karty a Sazebníku poplatků
Poštovní spořitelny způsobem a s důsledky uvedenými ve zmíněných obchodních podmínkách.
Odesláním této Žádosti o založení Poštovního účtu prostřednictvím www.postovnisporitelna.cz
předkládám Bance výše uvedený návrh na uzavření Smlouvy o Poštovním účtu. Smlouva
o Poštovním účtu je platná a účinná okamžikem, kdy obdržím od Banky oznámení o akceptaci
výše uvedeného mého návrhu na uzavření Smlouvy o Poštovním účtu ze strany Banky.
Souhlasím, že mi Banka zašle uvedené oznámení o akceptaci na můj e-mail, který jsem uvedl
v žádosti o Poštovní účet vyplněný a odeslaný prostřednictvím www.postovnisporitelna.cz.
Prohlašuji
a
stvrzuji
odesláním
www.postovnisporitelna.cz, že:

této

žádosti

do

Banky

prostřednictvím

 mi byly poskytnuté Předsmluvní informace a Obchodní podmínky Poštovní spořitelny pro
účty a platby – lidé a seznámil/a jsem se s nimi
 mi byly poskytnuté a Obchodní podmínky pro platební karty a seznámil/a jsem se s nimi
 jsem se seznámil/a s tzv. překvapivými ustanoveními, které jsem nemusel/a ve smluvní
dokumentaci očekávat, a to s ustanoveními Předsmluvních informací a Obchodních
podmínek Poštovní spořitelny pro účty a platby – lidé týkajícími se možnosti započtení
splatných i nesplatných pohledávek banky vůči mé osobě, zákazu postoupit svá práva či
pohledávky za bankou, zákazu zastavit pohledávky za bankou vyplývající ze smlouvy
(kapitola B. označená Podmínky, část I., oddíl Započtení a postoupení), a oprávnění
a způsobu nakládání s účtem a peněžními prostředky na účtu (kapitola B. označená
Podmínky, část I., oddíl Nakládání s účtem a prostředky na účtu).
 mi byl poskytnut Informační přehled o systému Pojištění pohledávek z vkladů pro klienta, se
kterým jsem se seznámil/a
 že jsem se seznámil/a s Oznámením Československé obchodní banky, a.s. Poštovní
spořitelny o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů
 mi byl poskytnutý Sazebníku poplatků Poštovní spořitelny a seznámil/a jsem se s příslušnou
částí
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 mi byly před uzavřením Smlouvy poskytnuty informace dle zákona o platebním styku. Pokud
výše uvedené podmínky a informace neobdržím na můj e-mail do 3 pracovních dnů od
účinnosti smlouvy, vyžádám si je na Infolince 800 210 210.
 mnou uvedené údaje v žádosti jsou pravdivé a souhlasím se zpracováním svých osobních
údajů pro účely sjednání Smlouvy a případně doplňkových služeb tak, jak je uvedeno
v Informacích o zpracování osobních údajů, se kterými jsem se seznámil/a.
 zvolené pojištění odpovídá mým potřebám, cílům a požadavkům, před jeho sjednáním jsem
obdržel/a Informační dokument o pojistném produktu a příslušné informace o pojištění
(Informace o cestovním pojištění pro držitele platební karty Československé obchodní banky
a.s. nebo Informace k pojištění ztráty platebních karet), a že jsem se s nimi seznámil/a.
Pojistná smlouva a pojistné podmínky jsou dostupné na www.postovnisporitelna.cz a ve
Finančních centrech.

Poštovní spořitelna je obchodní značkou ČSOB
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
www.postovnisporitelna.cz | 800 210 210

strana 3 z 3

