PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO VKLADOVÉ PRODUKTY A BĚŽNÉ ÚČTY
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1.

ÚVOD

1.1.

Tyto obchodní podmínky pro vkladové produkty a běžné účty vydává Artesa, spořitelní družstvo, IČO: 257 78 722,
se sídlem Praha 2, Škrétova 490/12, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, spisová značka Dr 4584, e-mail: pobocka.praha@artesa.cz (dále jen „Družstvo“).
Tyto obchodní podmínky pro vkladové produkty a běžné účty jsou Produktovými podmínkami ve smyslu
Všeobecných obchodních podmínek Družstva účinných k 1. červenci 2015 (dále jen „VOP“) (dále jen „Produktové
podmínky“) a platí pro všechny smluvní vztahy mezi Družstvem a Klienty týkající se zřizování, vedení a rušení Účtů.
Nebylo-li dohodnuto jinak, jsou Produktové podmínky účinné od okamžiku, kdy se staly součástí Smlouvy o Účtu
nebo smlouvy o poskytování Finančních služeb mezi Družstvem a Klientem, do doby úplného vypořádání všech
pohledávek vzniklých mezi Družstvem a Klientem, a to ve znění účinném k okamžiku vzniku smluvního vztahu,
pokud nedojde k jejich změně způsobem uvedeným v článku 2 těchto Produktových podmínek.
Nevyplývá-li z kontextu něco jiného, mají pojmy s velkým počátečním písmenem nedefinované v těchto
Produktových podmínkách význam stanovený ve VOP, Sdělení nebo Sazebníku. Toto ustanovení platí obdobně i
pro výkladová pravidla jiných zde používaných pojmů.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

ZMĚNY PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK

2.1.

Družstvo je oprávněno Produktové podmínky změnit nebo do nich doplnit nové ustanovení, a to zejména pokud
jde o podmínky zřizování, vedení a rušení vkladových produktů a Účtů, rozsah změn Produktových podmínek a
pravidla pro realizaci těchto změn.
Družstvo seznamuje Majitele účtu s návrhem změny Produktových podmínek na Pobočkách nejpozději 2 měsíce
přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti. O změnách ve stejné lhůtě informuje Majitele účtu zpravidla
oznámením ve výpisu z Běžného účtu.
Pokud Klient návrh Družstva neodmítne, stává se nové znění Produktových podmínek závazným, a to s účinností
ode dne uvedeného v příslušné novelizaci Produktových podmínek jako den nabytí platnosti nového znění
Produktových podmínek.
Pokud Klient s navrženou změnou Produktových podmínek nebude souhlasit, má právo z tohoto důvodu písemně
vypovědět smlouvu, která je návrhem na změnu dotčena, s účinností k datu bezprostředně předcházejícímu datu
účinnosti navrhované změny výpovědí, zaslanou Družstvu nejpozději sedm (7) Pracovních dnů před datem
navrhované změny.
Družstvo je oprávněno Produktové podmínky jednostranně změnit nebo doplnit o nové ustanovení, zejména
pokud jde o působnost a platnost Produktových podmínek, pravidel pro realizaci těchto změn a jejich rozsah,
identifikaci a jednání Klienta, jednání Družstva, vznik, změnu a zánik smluvního vztahu, odpovědnosti, komunikaci
a doručování, pokud taková potřeba vyvstane v návaznosti na změnu:
(a) právního předpisu nebo jeho výkladu správními úřady nebo soudy České republiky;
(b) dostupných technologií;
(c) situace na finančních trzích; nebo
(d) obchodní politiky Družstva.
V případě, že se práva a povinnosti stran upravené Produktovými podmínkami změní přímo v důsledku změny
právního předpisu, od něhož se nelze smluvně odchýlit, nepostupuje se podle čl. 2.2. O takové změně bude
Družstvo Klienta informovat.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.

VÝKLAD POJMŮ

3.1.

V těchto Produktových podmínkách znamená:
„Dispoziční lhůta“ období 14-ti kalendářních dnů po uplynutí Výpovědní lhůty, kdy jsou vypovězené Peněžní
prostředky disponibilní.
„Transakční účet“ účet určený Klientem při uzavření Smlouvy o SV, vedený ve Spořitelním družstvu nebo jiném
tuzemském peněžním ústavu.
„Výpovědní lhůta“ lhůta, po kterou jsou vázány Peněžní prostředky na Spořicím vkladu ode dne doručení
výpovědi Klienta anebo Disponenta Družstvu, do doby počátku Dispoziční lhůty.
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4.

TERMÍNOVANÝ VKLAD

4.1.

Družstvo umožňuje zřídit k Běžnému účtu neomezený počet Družstvem nabízených termínovaných vkladů (dále
jen „Termínovaný vklad“), a to vždy pouze v měně Běžného účtu, ke kterému je Termínovaný vklad zřizován, v
souladu s platnými právními předpisy, fyzickým osobám nepodnikatelům, fyzickým osobám podnikatelům,
právnickým osobám a Organizacím, na základě Smlouvy uzavřené mezi Družstvem a Majitelem účtu.
4.2. Termínovaný vklad neslouží k provádění platebních transakcí.
4.3. Termínované vklady Družstvo zřizuje a ukončuje prostřednictvím Obchodních míst, Komunikace na dálku nebo
Internetového bankovnictví.
4.4. Minimální vklad pro jednotlivé nabízené měny Termínovaného vkladu je stanoven v aktuálním platném Oznámení
o úrokových sazbách.
4.5. Uzavřením Smlouvy o Termínovaném vkladu (dále jen „Smlouva o TV“) nebo podáním příkazu ke zřízení
Termínovaného vkladu prostřednictvím Internetového bankovnictví (dále jen „Příkaz ke zřízení“) se Majitel účtu
zavazuje Družstvu přenechat Peněžní prostředky ve výši určené Majitelem účtu na sjednané období, přičemž
Družstvo je povinno z Peněžních prostředků na Termínovaném vkladu platit sjednaný úrok v příslušné měně.
4.6. Podmínky zřízení a vedení Termínovaného vkladu jsou dohodnuty prostřednictvím Smlouvy o TV nebo Příkazu ke
zřízení. Smlouva o TV nebo Příkaz ke zřízení musí být uzavřena nebo podán nejpozději v den požadovaného zřízení
Termínovaného vkladu prostřednictvím Komunikace na dálku, v Obchodním místě nebo prostřednictvím
Internetového bankovnictví. Družstvo zřídí Termínovaný vklad nejpozději v okamžiku, kdy budou splněny všechny
podmínky pro vznik Termínovaného vkladu (např. bude uhrazen členský vklad, zřízen Běžný účet a na Běžném
účtu bude dostatek Peněžních prostředků) (dále jen „Den zřízení“), nebude-li v tom Družstvu bránit jiná
skutečnost. V případě, že Majitel účtu má zájem o úročení celé výše Termínovaného vkladu, je Majitel účtu
povinen zajistit, aby byly splněny podmínky bodu 10.11. Produktových obchodních podmínek pro účty a platební
styk o povinné výši členského vkladu, případně o neprodlužování a/nebo nezvyšování Vkladů vložených do 30. 6.
2015.
4.7. Pokud na Běžném účtu ve lhůtě do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o TV nebo podání Příkazu ke zřízení nebude
dostatek Peněžních prostředků, umožňujících zřízení Termínovaného vkladu, Příkaz ke zřízení pozbývá platnosti a
Družstvo Termínovaný vklad nezřídí.
4.8. Družstvo zřizuje:
(a) jednorázový Termínovaný vklad:
Peněžní prostředky ve výši a měně určené pro zřízení Termínovaného vkladu Družstvo v Den zřízení
Termínovaného vkladu převede z Běžného účtu na Termínovaný vklad. Období pro trvání Termínovaného
vkladu je pevně stanoveno dobou určitou uvedenou v Příkazu ke zřízení a počíná běžet Dnem zřízení
Termínovaného vkladu. Období pro trvání Termínovaného vkladu se automaticky neobnovuje. Změnu
jednorázového Termínovaného vkladu na opakovaný Termínovaný vklad Družstvo neumožňuje;
(b) opakovaný Termínovaný vklad (revolving):
Peněžní prostředky ve výši a měně určené pro zřízení Termínovaného vkladu Družstvo v Den zřízení
Termínovaného vkladu převede z Běžného účtu na Termínovaný vklad. Období pro trvání Termínovaného
vkladu je pevně stanoveno dobou určitou uvedenou v Příkazu ke zřízení a počíná běžet Dnem zřízení
Termínovaného vkladu. Období pro trvání Termínovaného vkladu se automaticky obnovuje v poslední den
aktuálně plynoucího období pro trvání Termínovaného vkladu (dále jen „Den otočky“), a to o stejné období,
které bylo původně určeno pro trvání Termínovaného vkladu.
4.9. Režim automatického opakování Termínovaného vkladu je možné ukončit na základě žádosti o ukončení
automatického opakování Termínovaného vkladu. O ukončení automatického opakování Termínovaného vkladu
lze Družstvo požádat nejpozději v den předcházející Dni otočky, a to v Obchodním místě prostřednictvím
formuláře určeného Družstvem nebo prostřednictvím Internetového bankovnictví. V případě žádosti o předmětné
ukončení prostřednictvím formuláře, bude ukončení provedeno, pouze pokud bude formulář Družstvu doručen
nejpozději v den předcházející Dni otočky, který však musí být zároveň Obchodním dnem nebo, pokud uvedený
den předcházející Dni otočky nebude Obchodním dnem, v Obchodní den bezprostředně předcházející uvedenému
dni předcházejícímu Dni otočky.
4.10. Družstvo zřizuje Termínované vklady na určitá období. Aktuální nabízená období jsou blíže specifikovaná v
Oznámení o úrokových sazbách.
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4.11. Jednorázové Termínované vklady jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou, aktuálně platnou v den podání Příkazu
ke zřízení, a to ode Dne zřízení do předposledního dne sjednaného období pro trvání jednorázového
Termínovaného vkladu.
4.12. Opakované Termínované vklady jsou pro první období úročeny pevnou úrokovou sazbou, aktuálně platnou v den
podání Příkazu ke zřízení, a to ode Dne zřízení do předposledního dne prvního období pro trvání jednorázového
Termínovaného vkladu. Pevná úroková sazba platná pro další obnovená období je vždy stanovena ve výši úrokové
sazby aktuálně platné v příslušný Den otočky, přičemž úročení Termínovaného vkladu příslušnou úrokovou sazbou
je ode Dne otočky do předposledního dne aktuálně plynoucího období pro trvání Termínovaného vkladu.
4.13. Úroky jsou připisovány na Běžný účet, ze kterého byl Termínovaný vklad zřízen, a to v periodě uvedené ve
Smlouvě o TV nebo v Příkazu ke zřízení. Aktuálně platné úrokové sazby Družstva pro Termínované vklady jsou
uvedeny v Oznámení o úrokových sazbách.
4.14. Rozsah Finančních služeb poskytovaných v rámci Termínovaného vkladu a ceny za tyto poskytované Finanční
služby jsou uvedeny v Sazebníku.
4.15. Minimální vklad pro jednotlivé nabízené měny Termínovaného vkladu je stanoven v aktuálním platném Oznámení
o úrokových sazbách.
4.16. Termínovaný vklad končí:
(a) v případě, že je zřízen jako jednorázový, uplynutím posledního dne sjednaného období jeho trvání;
(b) v případě, že je zřízen jako opakovaný, uplynutím posledního dne aktuálně běžícího období pro trvání
Termínovaného vkladu, v průběhu kterého bylo automatické opakování ukončeno.
4.17. V poslední den trvání Termínovaného vkladu jsou Peněžní prostředky z Termínovaného vkladu převedeny zpět na
příslušný Běžný účet, ke kterému byl Termínovaný vklad zřízen, a jsou úročeny úrokovou sazbou aktuálně platnou
pro úročení prostředků na Běžném účtu.
4.18. Oprávněná osoba není oprávněna nakládat s Peněžními prostředky na Termínovaném vkladu po celou dobu trvání
Termínovaného vkladu. Předčasný výběr (částečný i celkový) z Termínovaného vkladu je možný nejdříve po
uplynutí 3 měsíců od Dne zřízení Termínovaného vkladu a Družstvo je oprávněno za uskutečnění předčasného
výběru účtovat poplatky dle Sazebníku. Předčasný výběr z Termínovaného vkladu je realizován převodem na
Běžný účet, ke kterému byl Termínovaný vklad zřízen.
4.19. V případě realizace předčasného výběru z Termínovaného vkladu dochází na Termínovaném vkladu k tomuto dni k
aktualizaci úrokové sazby Termínovaného vkladu. Ke dni realizace předčasného výběru z Termínovaného vkladu
bude nastavena úroková sazba dle aktuálního platného Oznámení o úrokových sazbách tak, aby úroková sazba
odpovídala aktuálnímu zůstatku a původnímu sjednanému období vkladu splatnosti Termínovaného vkladu.
4.20. U Termínovaného vkladu, který umožňuje předčasný částečný výběr (dále jen „Povolený výběr“) v den ročního
výročí vkladu (dále jen „Den výročí vkladu“), v případě realizace Povoleného výběru z Termínovaného vkladu
v Den výročí vkladu k tomuto dni nedochází k aktualizaci úrokové sazby Termínovaného vkladu. Klient je
oprávněn, po předchozí žádosti doručené Družstvu, požádat o Povolený výběr ke každému Dni výročí vkladu, a to
v Obchodním místě prostřednictvím formuláře určeného Družstvem nebo prostřednictvím Internetového
bankovnictví. Žádost o Povolený výběr musí být Družstvu doručena nejpozději třicet (30) dnů přede Dnem výročí
vkladu. Součet všech Povolených výběrů uskutečněných v průběhu Vkladového období nesmí překročit 50% částky
Počátečního vkladu.

5.

SPOŘICÍ ÚČET - ARTESA UNIVERSAL

5.1.

Družstvo zřizuje a vede Spořicí účty ARTESA UNIVERSAL (dále jen „Spořicí účet“), v souladu s platnými právními
předpisy, fyzickým osobám nepodnikatelům, fyzickým osobám podnikatelům, právnickým osobám a Organizacím
na základě smlouvy uzavřené mezi Družstvem a Majitelem účtu na dobu neurčitou.
Smlouvy o vedení Spořicích účtů (dále jen „Smlouva o SÚ“) Družstvo uzavírá, mění a ukončuje prostřednictvím
Obchodních míst, Internetového bankovnictví nebo Komunikace na dálku.
Minimální vklad pro jednotlivé nabízené měny Spořicího účtu je stanoven v aktuálním platném Oznámení o
úrokových sazbách.
Podle Smlouvy o SÚ Majitel účtu přenechává Peněžní prostředky vložené či připsané na Spořicí účet k využití
Družstvu, a to po dobu trvání Smlouvy o SÚ, přičemž Družstvo je povinno ze zůstatku na Spořicím účtu platit
sjednaný úrok. Dále je Družstvo povinno na Spořicím účtu zajišťovat provádění Platebních transakcí Oprávněné
osoby, pouze však do výše disponibilního zůstatku.

5.2.
5.3.
5.4.
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5.5.
5.6.

Spořicí účet je podle právních předpisů Platebním účtem.
Připisovat Peněžní prostředky na Spořicí účet lze kdykoli v průběhu trvání Smlouvy o SÚ. Vložení Peněžních
prostředků na Spořicí účet lze provést v hotovosti v Obchodních místech Družstva nebo bezhotovostně převodem
z jiného účtu. V případě, že Majitel účtu má zájem o úročení celého vkladu na Spořicím účtu, je Majitel účtu
povinen zajistit, aby byly splněny podmínky bodu 10.11. Produktových obchodních podmínek pro účty a platební
styk o povinné výši členského vkladu.
5.7. Bezhotovostní výběr Peněžních prostředků ze Spořicího účtu lze provádět pouze na Majitelem předem stanovený
Transakční účet. Klient má právo mít současně nahlášené až 2 Transakční účty pro tento účel. Transakční účty je
Majitel účtu oprávněn 2x měsíčně změnit, a to nahlášením změny prostřednictvím Obchodního místa nebo
Internetového bankovnictví.
5.8. Hotovostní výběr Peněžních prostředků lze provádět v Obchodních místech Družstva. Všechny hotovostní operace
související se Spořicím účtem je možné provádět pouze v tuzemské měně.
5.9. Výše úrokové sazby, kterou je úročen zůstatek na Spořicím účtu, je pohyblivá a bude vždy odpovídat výši úrokové
sazby stanovené v aktuálně platném a účinném Oznámení o úrokových sazbách.
5.10. Úroky ze Spořicího účtu jsou připisovány na konci kalendářního měsíce, a to na stejný Spořicí účet. V případě
ukončení Spořicího účtu jsou úroky připsány v okamžiku ukončení Spořicího účtu.
5.11. Rozsah Finančních služeb poskytovaných v rámci Spořicího účtu a ceny za tyto poskytované Finanční služby jsou
uvedeny v Sazebníku.

6.

SPOŘICÍ VKLAD S VÝPOVĚDNÍ LHŮTOU – ARTESA JISTOTA

6.1.

Družstvo zřizuje a vede Spořicí vklady s výpovědní lhůtou ARTESA JISTOTA (dále jen „Spořicí vklad“), v souladu s
platnými právními předpisy, fyzickým osobám nepodnikatelům, fyzickým osobám podnikatelům, právnickým
osobám a Organizacím, na základě smlouvy uzavřené mezi Spořitelním družstvem a Majitelem účtu na dobu
neurčitou. Podmínkou pro zřízení Spořicího vkladu je vedení Běžného účtu v Družstvu, a to po celou dobu trvání
Spořicího vkladu.
6.2. Aktuální nabídka měn, ve kterých lze Spořicí vklad založit, výše minimálního vkladu pro jednotlivé nabízené měny
a doby Výpovědní lhůty Spořicího vkladu jsou stanoveny v aktuálním platném Oznámení o úrokových sazbách.
6.3. Dobu Výpovědní lhůty Spořicího vkladu nelze v průběhu trvání Spořicího vkladu měnit.
6.4. Smlouvy o vedení Spořicích vkladů (dále jen „Smlouva o SV“) Družstvo uzavírá, mění a ukončuje prostřednictvím
Obchodních míst, Komunikace na dálku nebo Internetového bankovnictví.
6.5. Podle Smlouvy o SV Majitel účtu přenechává Peněžní prostředky vložené na Spořicí vklad k využití Družstvu, a to
po dobu trvání Smlouvy o SV či do uplynutí Výpovědní lhůty, přičemž Družstvo je povinno ze zůstatku na Spořicím
vkladu platit sjednaný úrok.
6.6. Dále je Družstvo povinno na zřízeném Spořicím vkladu zajišťovat provádění Platebních transakcí s omezením na
základě Výpovědní lhůty Spořicího vkladu.
6.7. Spořicí vklad je podle právních předpisů Platebním účtem.
6.8. Připisovat Peněžní prostředky na Spořicí vklad lze kdykoli v průběhu trvání Smlouvy o SV. Výše zůstatku Spořicího
vkladu je neomezená. Vložení Peněžních prostředků na Spořicí vklad lze provést v hotovosti v Obchodních místech
Družstva nebo bezhotovostně převodem z jiného účtu. V případě, že Majitel účtu má zájem o úročení celé výše
Spořicího vkladu, je Majitel účtu povinen zajistit, aby byly splněny podmínky bodu 10.11. Produktových
obchodních podmínek pro účty a platební styk o povinné výši členského vkladu.
6.9. Hotovostní operace související se Spořicím vkladem je možné provádět pouze v tuzemské měně. Bezhotovostní
operace je možné provádět v měně nabízené Družstvem.
6.10. Pokud není ve Smlouvě o SV stanoveno jinak, úroky ze Spořicího vkladu jsou připisovány na Spořicí vklad. Úroky
připsané na Spořicí vklad se stávají vázanými Peněžními prostředky a dispozice s nimi je omezena na základě
Výpovědní lhůty Spořicího vkladu.
6.11. Rozsah Finančních služeb poskytovaných v rámci Spořicího vkladu a ceny za tyto poskytované Finanční služby jsou
uvedeny v Sazebníku.
6.12. Dispozice s Peněžními prostředky vázanými na Spořicím vkladu je možná jen na základě podané výpovědi, a to
uplynutím Výpovědní lhůty. Oprávněná osoba není oprávněna nakládat s Peněžními prostředky na Spořicím
vkladu před uplynutím Výpovědní lhůty. Po uplynutí Výpovědní lhůty jsou vypovězené Peněžní prostředky po
dobu 14 dnů disponibilní (dále jen „Dispoziční lhůta“). Po uplynutí Dispoziční lhůty jsou opět Peněžní prostředky
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6.13.

6.14.

6.15.

6.16.
6.17.
6.18.

7.

na Spořicím vkladu vázány. Po dobu Dispoziční lhůty nejsou vypovězené Peněžní prostředky na Spořicím vkladu
úročeny.
V době Dispoziční lhůty má Oprávněná osoba možnost Dispoziční lhůtu předčasně ukončit a Peněžní prostředky
jsou v takovém případě opět vázány a úročeny na Spořicím vkladu, od následujícího dne po ukončení Dispoziční
lhůty.
Výpověď Peněžních prostředků na Spořicím vkladu je možné podat na konkrétní částku nebo na celý zůstatek na
Spořicím vkladu prostřednictvím formuláře určeného Družstvem nebo prostřednictvím Internetového
bankovnictví. V případě, že ve výpovědi není uvedena částka, platí, že výpověď je podána na celý zůstatek
Spořicího vkladu. Na Spořicím vkladu může být zadána pouze jedna výpověď na celý zůstatek nebo libovolný počet
výpovědí na část zůstatku, jejichž součet nesmí přesáhnout celkový zůstatek na Spořicím vkladu.
Výpověď Peněžních prostředků na Spořicím vkladu musí být Družstvu podána nejpozději v den, kterým má začít
plynout Výpovědní lhůta. Podaná výpověď Peněžních prostředků na Spořicím vkladu může být kdykoli odvolána,
nejpozději však v den předcházející uplynutí Výpovědní lhůty.
Oprávněná osoba je oprávněna v období jednoho kalendářního roku provést jeden bezplatný předčasný výběr
Peněžních prostředků ze Spořicího vkladu, a to až do celkové výše 20 % aktuálního zůstatku Spořicího vkladu.
Pokud částka předčasného výběru přesahuje 20% aktuálního zůstatku Spořicího vkladu, je celá částka
předčasného výběru zpoplatněna dle platného Sazebníku.
Počet předčasných výběrů ze Spořicího vkladu není omezen, lze tedy provést např. nejprve bezplatný předčasný
výběr do 20% aktuálního zůstatku vkladu a následně další, již zpoplatněný předčasný výběr ze Spořicího vkladu.

BĚŽNÝ ÚČET – ARTESA KONTO

7.1.

Družstvo zřizuje a vede Běžný účet ARTESA KONTO (dále jen „Běžný účet“) v tuzemské měně a v cizích měnách
nabízených Družstvem, v souladu s platnými právními předpisy, fyzickým osobám nepodnikatelům, fyzickým
osobám podnikatelům, právnickým osobám a Organizacím na základě Rámcové smlouvy o poskytování Finančních
služeb (dále jen „Rámcová smlouva“) uzavřené mezi Družstvem a Majitelem účtu.
7.2. Rámcové smlouvy k Běžným účtům Družstvo uzavírá, mění a ukončuje prostřednictvím Obchodních míst,
Internetového bankovnictví nebo Komunikace na dálku.
7.3. Aktuální nabídka měn, ve kterých Družstvo zřizuje Běžné účty, je uvedena v aktuálním platném Oznámení o
úrokových sazbách.
7.4. Podle Rámcové smlouvy Majitel účtu přenechává Peněžní prostředky vložené či připsané na Běžný účet k využití
Družstvu, a to po dobu trvání Rámcové smlouvy, přičemž Družstvo je povinno ze zůstatku na Běžném účtu platit
sjednaný úrok. Dále je Družstvo povinno na Běžném účtu zajišťovat provádění Platebních transakcí Oprávněné
osoby pouze však do výše disponibilního zůstatku.
7.5. Běžný účet je podle právních předpisů Platebním účtem. Na Běžný účet mohou být navázány další Finanční služby,
jejichž poskytování Spořitelní družstvo podmiňuje zřízením a vedením Běžného účtu.
7.6. Měnu, ve které je Běžný účet zřízen a veden, nelze měnit.
7.7. V případě ukončení Běžného účtu vedeného v cizí měně bude zůstatek Běžného účtu:
(a) vyplacen hotovostně v tuzemské měně, přičemž přepočet měny bude proveden dle kurzovního lístku
Družstva, platného v den vypořádání kurzem deviza nákup; nebo
(b) bezhotovostně převeden na jiný, Majitelem určený účet.
7.8. Hotovostní operace související s Běžnými účty, vedenými v jakékoli měně nabízené Družstvem, je možné provádět
pouze v tuzemské měně.
7.9. Běžný účet není úročen.
7.10. Rozsah Finančních služeb poskytovaných v rámci Běžného účtu a ceny za tyto poskytované Finanční služby jsou
uvedeny v Sazebníku.

8.

ÚČET VÁZANÉHO VKLADU - ARTESA LEGAT

8.1.

Družstvo zřizuje a vede Účet vázaného vkladu ARTESA LEGAT (dále jen „Vázaný účet“) v jedné z měn nabízených
Družstvem v souladu s platnými právními předpisy, fyzickým osobám nepodnikatelům, fyzickým osobám
podnikatelům, právnickým osobám a Organizacím za účelem řádného vypořádání Peněžních prostředků mezi
smluvními stranami v rámci nejrůznějších typů obchodů uzavíraných těmito smluvními stranami, na základě
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8.2.

8.3.

8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

8.9.

smlouvy uzavřené mezi Družstvem, Majitelem účtu (což je smluvní strana, která má dle smlouvy povinnost složit
na Vázaný účet Peněžní prostředky v určité lhůtě a výši) a dalším subjektem, zpravidla smluvním partnerem
Majitele účtu (což je zpravidla smluvní strana, ve prospěch které mají být Peněžní prostředky složené na Vázaný
účet po splnění dohodnutých podmínek Družstvem vyplaceny) (dále jen „Smlouva o vázaném účtu“).
Vázaný účet je speciální typ účtu, který slouží jako alternativa advokátní/notářské úschovy Peněžních prostředků,
kdy Družstvo plní funkci nezávislého správce Peněžních prostředků na Vázaném účtu, které z něj vyplácí způsobem
dohodnutým ve Smlouvě o vázaném účtu po splnění podmínek rovněž v ní dohodnutých.
Ostatní smluvní strany Smlouvy o vázaném účtu nejsou oprávněny jakkoli disponovat s Peněžními prostředky na
Vázaném účtu. Skutečnost, že Družstvo zřídí a vede Vázaný účet v souladu s ustanoveními Smlouvy o vázaném
účtu, není překážkou plnění zákonných povinností Družstva vyplývajících pro ni z právních předpisů.
Smlouvu o vázaném účtu Družstvo uzavírá, mění a ukončuje pouze prostřednictvím Obchodních míst.
Aktuální nabídka měn, ve kterých Družstvo zřizuje Vázané účty, je uvedena na Domovských stránkách Družstva.
Měnu, ve které je Vázaný účet zřízen a veden, nelze měnit.
Vázané účty jsou zřizovány na dobu určitou a zůstatek na Vázaných účtech není úročen.
Hotovostní operace související s Vázaným účtem, vedeným v jakékoli měně je možné provádět pouze v tuzemské
měně.
V případě ukončení Vázaného účtu vedeného v cizí měně bude zůstatek Vázaného účtu:
(a) vyplacen v tuzemské měně, přičemž přepočet měny bude proveden dle kurzovního lístku Družstva, platného
v den vypořádání kurzem deviza nákup; nebo
(b) bezhotovostně převeden na jiný určený účet.
Rozsah Finančních služeb poskytovaných v rámci Vázaného účtu a ceny za tyto poskytované Finanční služby jsou
stanoveny individuálně.

9.

ÚČET PRO SLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU – ARTESA KAPIT

9.1.

Družstvo zřizuje a vede Účet pro složení základního kapitálu ARTESA KAPIT (dále jen „Účet ZK“) v jedné z měn
nabízených Družstvem, v souladu s platnými právními předpisy pro právnické osoby, za účelem složení základního
kapitálu nově zakládaných obchodních společností a družstev či zvýšeného základního kapitálu již vzniklých
obchodních společností a družstev, na základě Rámcové smlouvy o vedení účtu pro složení základního kapitálu
(dále jen „Rámcová smlouva“) uzavřené mezi Družstvem a nově zakládanou obchodní společností či družstvem v
případě složení základního kapitálu nebo již vzniklou společností či družstvem v případě zvýšení jejich základního
kapitálu, jako Majitelem účtu.
Rámcové smlouvy k Účtům ZK Družstvo uzavírá, mění a ukončuje pouze prostřednictvím Obchodních míst.
Na Účtu ZK budou Peněžní prostředky uloženy a vázány v souladu s Rámcovou smlouvou a příslušnými právními
předpisy v období od jejich složení na Účet ZK, do dne doložení jedné ze skutečností specifikovaných v Rámcové
smlouvě.
Správce vkladu je povinen Družstvu předložit originál nebo úředně ověřenou kopii zakladatelského dokumentu,
případně stanovy pokud byly vydány.
Měnu, ve které je Účet ZK zřízen a veden, nelze měnit. Účet ZK není úročen.
Rozsah Finančních služeb poskytovaných v rámci Účtu ZK a ceny za tyto poskytované Finanční služby jsou
stanoveny individuálně.

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

10.

PLATNOST A ÚČINNOST

10.1. Tyto Produktové podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 7. 2015.
10.2. Tyto Produktové podmínky v den nabytí své účinnosti ruší a nahrazují Obchodní podmínky pro vkladové produkty
a běžné účty, účinné od 1. 7. 2015.
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