Smlouva o Bankovní IDentitě
Na základě této smlouvy Vám zřídíme Bankovní IDentitu, s jejíž pomocí získáte přístupy k našim službám a my můžeme
ověřovat Vaši totožnost.
Tuto smlouvu uzavíráme mezi námi, bankou:
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
a
Vámi, klientem:
Příjmení, jméno, titul
Trvalý pobyt
RČ (datum narození)
Druh a číslo průkazu totožnosti
1.

Na základě této smlouvy Vám zřídíme Bankovní IDentitu, která bude tvořena:
uživatelským jménem:
mobilním telefonním číslem:

2.

Pomocí Bankovní IDentity můžete používat vybrané aplikace elektronického bankovnictví a námi podporované
aplikace třetích stran, při dodržování stanovených bezpečnostních pravidel. Naše služby internetového bankovnictví
neustále zlepšujeme a zdokonalujeme, proto můžeme do internetového bankovnictví zařazovat nové aplikace
a naopak stávající aplikace můžeme z internetového bankovnictví vyřadit.

3.

Mobilní telefonní číslo tvořící Vaši Bankovní IDentitu slouží k zasílání autorizačních SMS zpráv k platbám a jiným
vybraným jednáním prostřednictvím aplikací internetového bankovnictví, a pokud to umožníme, tak i k platbám
kartou na internetu, pokud tuto metodu nabízíme nebo nevyužíváte jinou bezpečnostní metodu.

4.

Na základě této smlouvy se zavazujeme umožnit Vám využívat prostřednictvím vybraných aplikací internetového
bankovnictví i další finanční služby poskytované členy Finanční skupiny České spořitelny (která zahrnuje Českou
spořitelnu, a.s. a její dceřiné společnosti), Erste Asset Management GmbH a Pojišťovnou České spořitelny, a.s.,
Vienna Insurance Group.

5.

Podmínky používání Bankovní IDentity, včetně bezpečnostních pravidel se řídí Všeobecnými obchodními
podmínkami České spořitelny, a.s. („VOP“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Podpisem této smlouvy
potvrzujete, že jste VOP převzal(a), že jste se s jejich obsahem seznámil(a) a že s nimi souhlasíte.

6.

Za služby spojené s používáním Bankovní IDentity Vám můžeme účtovat cenu podle našeho ceníku platného
v době použití Bankovní IDentity. Podpisem této smlouvy potvrzujete, že jste aktuálně platný ceník převzal(a), že
jste se s jeho obsahem seznámil(a) a že s ním souhlasíte.

7.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu dvou měsíců od posledního dne měsíce, ve kterém jsme
smlouvu uzavřeli.

8.

Sjednali jsme si, že Vám na základě této smlouvy poskytneme pouze telefonní bankovnictví s bezpečnostní
metodou Ověření hlasem a denním limitem 20 000 Kč. Měsíční limit pro veškeré platební transakce je pak stanoven
ve výši 100 000 Kč.

9.

Zároveň jsme si sjednali, že není možné změnit ověřovací metodu Ověření hlasem na žádnou jinou ověřovací
metodu, pokud byste si chtěli aktivovat další metodu, jsme oprávněni tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností.

10. Rovněž jsme si sjednali, že Vy můžete smlouvu kdykoli vypovědět s okamžitou účinností.
11. Toto je potvrzení smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli na dálku nebo mimo naše obchodní místo. Od smlouvy
uzavřené na dálku nebo mimo naše obchodní místo máte právo odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, a
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to bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce. Adresa pro zaslání odstoupení je Česká spořitelna, a.s.,
odbor Správa aktivních účtů, Dobřenice 205, 503 25 Dobřenice.
V(e):

Dne:

Česká spořitelna, a.s.
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