Obchodní podmínky
služby Erste Premier

1. Úvodní ustanovení
Tyto Obchodní podmínky Služby Erste Premier (dále jen „Podmínky“) upravují Službu Erste Premier pro klienty
Erste Premier.
Pokud není rámcovou smlouvou o finančních službách (dále jen „Rámcová smlouva“) a těmito Podmínkami
upraveno jinak, platí pro jednotlivé bankovní služby poskytované v rámci služby Erste Premier podmínky
stanovené v příslušných smlouvách sjednaných k těmto jednotlivým bankovním službám a ve Všeobecných
obchodních podmínkách České spořitelny, a.s. – soukromá klientela (dále jen „VOP“).
Česká spořitelna, a.s., (dále jen „Banka“) poskytuje službu Erste Premier jen na vybraných obchodních
místech Banky (aktuální seznam těchto obchodních míst je uveden na www.erstepremier.cz.) O poskytnutí
služby Erste Premier rozhoduje Banka a poskytuje ji pouze klientům – spotřebitelům. Splnění kritérií automaticky
nezakládá nárok Klienta na poskytnutí služby Erste Premier. Klient se sjednanou službou Erste Premier může
vybrané transakce u bankovních služeb poskytnutých v rámci služby Erste Premier, např. zadání platebního
příkazu, výběry hotovosti a další standardní úkony, které Banka poskytuje, realizovat i na standardních
obchodních místech Banky.
Informace o službě Erste Premier jsou uvedeny na www.erstepremier.cz.

2. Kritéria pro poskytování služby Erste Premier
Banka může Klientovi poskytnout službu Erste Premier za podmínky, že splňuje alespoň jedno z uvedených
kritérií, jejichž konkrétní výše je uvedena v ceníku Premier (dále jen „Ceník“). Níže uvedená kritéria musí plnit
výhradně majitel účtu Premier, nikoli jiná třetí osoba:
a. kombinované kritérium (ke konci každého kalendářního měsíce bude po provedení níže uvedených
pravidel výpočtů vykazovat tzv. měsíční příjem na účtu/účtech, tj. mzda / plat či příjem ze samostatné
výdělečné činnosti anebo svobodných povolání, a zároveň vykazovat bilanční kritérium) nebo
b. depozitní kritérium (ke konci každého kalendářního měsíce bude po provedení dále uvedeného výpočtu
vykazovat uložení depozit, včetně investic) nebo
c. bilanční kritérium (ke konci každého kalendářního měsíce bude po provedení dále uvedeného výpočtu
vykazovat uložení depozit, investic a úvěrových produktů).
Kritéria musí být Klientem plněna měsíčně, a to po celou dobu poskytování služby Erste Premier.
Po zřízení služby Erste Premier je Klient povinen splnit uvedená kritéria pro její poskytování poprvé nejpozději
k poslednímu dni třetího kalendářního měsíce následujícího po datu uzavření Rámcové smlouvy.
V případě neplnění kritérií služby Erste Premier může Banka ukončit poskytování služby Erste Premier
a jednotlivé bankovní služby a produkty dále poskytovat za podmínek uvedených v čl. 6 Podmínek, pokud nebude
mezi Bankou a Klientem dohodnuto jinak.
Pravidla výpočtu tzv. měsíčního příjmu na účtu/účtech a bilančního kritéria pro kombinované kritérium
Výpočet tzv. měsíčního příjmu
– Při výpočtu měsíčního příjmu se počítá s kreditním obratem vykazovaným ke konci dotčených kalendářních
měsíců na všech účtech Premier a všech účtech Premier v cizí měně, jichž je Klient majitelem.
– Do kreditních obratů se nezahrnuje úrok připsaný ve prospěch dotčeného účtu / dotčených účtů.
– Do kreditních obratů se dále nezapočítávají kreditní obraty, které byly poukázány ve prospěch dotčeného
účtu / dotčených účtů z jiných účtů vedených Bankou, u nichž je Klient majitelem nebo osobou zmocněnou,
s výjimkou firemních/podnikatelských účtů vedených Bankou, u nichž je Klient majitelem nebo osobou
zmocněnou, kde je příjem z těchto účtů do kreditních obratů započítán.
– Měsíční příjem se počítá jako tříměsíční průměr měsíčních součtů kreditních transakcí dle výše uvedených
pravidel.
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Výpočet bilančního kritéria
Při výpočtu bilančního kritéria se počítá:
– s kreditními zůstatky vykazovanými ke konci dotčených kalendářních měsíců na produktech vedených
pro Klienta, a to i na produktech vedených ve všech dceřiných společnostech Banky, včetně Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a fondů České spořitelny, a.s., a ostatních zahraničních podílových
fondů, a objemem prostředků, za něž byly nakoupeny spořicí státní dluhopisy, které se do tohoto zůstatku
započítávají;
– s absolutní hodnotou zůstatků vykazovaných ke konci dotčených kalendářních měsíců na úvěrových
produktech vedených pro Klienta v Bance, a to i na produktech vedených v dceřiných společnostech Stavební
spořitelna České spořitelny, a.s., Erste Leasing, a.s., a s Autoleasing, a.s.;
– pouze se zůstatky na produktech poskytovaných pro fyzické osoby – občany (spotřebitele).
Výsledná výše dosaženého bilančního zůstatku se pro daný kalendářní měsíc vypočte vždy jako průměrný
zůstatek Klienta za poslední 3 předcházející kalendářní měsíce.
Pravidla výpočtu depozitního kritéria
Při výpočtu depozitního kritéria se počítá:
– s kreditními zůstatky vykazovanými ke konci dotčených kalendářních měsíců na bankovních produktech
vedených pro Klienta, a to i na produktech vedených ve všech dceřiných společnostech Banky, včetně
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a fondů České spořitelny, a.s., a ostatních zahraničních
podílových fondů, a objemem prostředků, za které byly nakoupeny spořicí státní dluhopisy, které se do tohoto
zůstatku započítávají;
– pouze s kreditními zůstatky na produktech poskytovaných pro fyzické osoby – občany (spotřebitele).
Výsledná výše dosaženého depozitního zůstatku se pro daný kalendářní měsíc vypočte vždy jako průměrný
zůstatek Klienta za poslední 3 předcházející kalendářní měsíce.
Měsíční příjem / kreditní zůstatek na produktech vedených v cizí měně bude zohledněn ve výpočtu plnění shora
uvedených kritérií po přepočtu na CZK kurzem deviza střed podle platného kurzovního lístku ČNB k ultimu
měsíce.
Pravidla výpočtu bilančního kritéria
Při výpočtu bilančního kritéria se počítá:
– s kreditními zůstatky vykazovanými ke konci dotčených kalendářních měsíců na produktech vedených pro
Klienta, a to i na produktech vedených ve všech dceřiných společnostech Banky, včetně Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a fondů České spořitelny, a.s., a ostatních zahraničních podílových
fondů, a objemem prostředků, za které byly nakoupeny spořicí státní dluhopisy, které se do tohoto zůstatku
započítávají;
– s absolutní hodnotou zůstatků vykazovaných ke konci dotčených kalendářních měsíců na úvěrových
produktech vedených pro Klienta v Bance, a to i na produktech vedených v dceřiných společnostech Stavební
spořitelna České spořitelny, a.s., Erste Leasing, a.s., a s Autoleasing, a.s.
Počítá se pouze se zůstatky na produktech poskytovaných pro fyzické osoby – občany (spotřebitele).
Výsledná výše dosaženého bilančního zůstatku se pro daný kalendářní měsíc vypočte vždy jako průměrný
zůstatek Klienta za poslední 3 předcházející kalendářní měsíce.

3. Ceny
Za službu Erste Premier hradí Klient ceny podle Ceníku.
Neplní-li Klient kritéria uvedená v čl. 2 těchto Podmínek, je Banka oprávněna mu účtovat cenu za každý měsíc
neplnění těchto kritérií dle Ceníku.
Vyúčtování cen služby Erste Premier
Vyúčtování probíhá na vrub účtu Premier vedeného Klientovi. Pokud má Klient více účtů Premier, je vyúčtování
prováděno na vrub účtu Premier s nejstarším datem založení.
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4. Zřízení služby
Uzavřením Rámcové smlouvy se mění dosud sjednané podmínky vedení účtu u Banky na sjednané podmínky
vedení účtu Premier.
Nadále zůstávají zachovány veškeré úkony (dispozice dle přehledu zmocnění majitele účtu, udělené příkazy
apod.), číslo a měna účtu a ostatní služby související s účtem, pokud nebude mezi Bankou a Klientem sjednáno
jinak.
V případě, že má Klient v době změny obsahu smlouvy o vedení účtu poskytnutou standardní debetní kartu,
bude mu v nejbližší době Bankou poskytnuta nová karta takto:
– Namísto standardní debetní karty bude poskytnuta karta MC World Elite nebo VISA Infinite.
– V rámci automatické výměny budou vždy zachovány transakční limity z původní debetní karty.

5. Další podmínky poskytování bankovních služeb neupravené
v Rámcové smlouvě nebo VOP
5.1 Účet Premier
Klient je oprávněn nakládat s peněžními prostředky na účtu:
– prostřednictvím písemných příkazů poté, kdy na zvoleném obchodním místě Banky zřídí podpisový vzor
a uvede na něj svůj vzor podpisu dle podmínek platných pro vedení účtu;
– prostřednictvím sjednané a aktivované služby internetového bankovnictví jako uživatel dle podmínek platných
pro používání služby internetového bankovnictví.
5.2 Spoření Premier
Spořicí účet je určen k ukládání (spoření) volných peněžních prostředků. Klient je oprávněn bez předchozího
souhlasu Banky naspořené peněžní prostředky, včetně připsaných úroků na účtu, kdykoli libovolně vybrat.
Zůstatek na účtu Banka úročí úrokovou sazbou, která je uvedena v oznámení České spořitelny, a.s., o úrokových
sazbách produktů Erste Premier. Úrok Banka připisuje na spořicí účet vždy k poslednímu dni každého
kalendářního měsíce.
Ze spořicího účtu lze provádět jednorázové příkazy k úhradě. Rozsah platebních úhrad, které lze z účtu
provádět, je Banka oprávněna v budoucnu jednostranně rozšířit. Pokud příkaz k úhradě bude zadán v jiné měně,
než ve které je veden spořicí účet, bude pro provedenou měnovou konverzi použit kurz Banky platný v den
provedení příkazu.
Úhrady ze spořicího účtu / na spořicí účet může Klient provádět pouze v rámci tuzemského platebního styku.
Úhradu zaslanou ze zahraničí na účet Banka nezaúčtuje a vrátí zpět.
Na jméno Klienta může být veden pouze jeden spořicí účet.
5.3 Karta s multiměnovou funkcí (dále jen „multiměna“)
Slouží pro vypořádání kartových transakcí prováděných v různých měnách. Účet Premier je hlavním účtem pro
vypořádání kartových transakcí (bezhotovostní úhrady, výběry hotovosti), ke kterému si Klient může připojit další
účty v různých měnách, pro každou měnu však jen jeden účet.
Kartové transakce provedené debetními kartami vydanými k hlavnímu účtu Banka zúčtuje k tíži toho účtu, v jehož
měně byla kartová transakce provedena. Pokud takový účet Klient nemá k hlavnímu účtu připojen, zúčtuje Banka
takovou kartovou transakci k tíži hlavního účtu. Pokud nemá Klient na účtu vedeném v měně kartové transakce
v okamžiku zúčtování kartové transakce dostatek peněžních prostředků k jejímu zúčtování, převede Banka na
tento účet peněžní prostředky dostačující k zúčtování kartové transakce z dalších připojených účtů, a to v pořadí
uvedeném Klientem s přihlédnutím k jejich disponibilnímu zůstatku.
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Přepočet částky v cizí měně na české koruny provádí Banka kurzem deviza nákup, přepočet z české koruny
na cizí měnu kurzem deviza prodej platným v den, kdy transakci zpracuje.
Po ukončení multiměny Banka zúčtuje všechny kartové transakce na vrub hlavního účtu i u transakcí, které byly
uskutečněny před datem účinnosti ukončení multiměny, avšak k zúčtování byly Bance v rámci platebního styku
předány až po ukončení multiměny.
Zánikem hlavního účtu zaniká i multiměna. Multiměna zanikne i v případech, že Banka bude nucena omezit
dispozici na kterémkoli účtu Klienta ze zákonných důvodů (např. exekuce na účet, zahájení insolvenčního řízení,
zajištění prostředků na účtu v trestním řízení apod.) a také v případě úmrtí Klienta.

6. Ukončení poskytování Služby Erste Premier
Služba Erste Premier zaniká z těchto důvodů:
a. pro neplnění kritérií uvedených v čl. 2 Podmínek ze strany Klienta, a to ke dni sdělenému Klientovi Bankou;
b. z důvodu zániku jediného, tj. posledního účtu Premier vedeného Klientovi, a to ke dni zániku tohoto účtu;
c. na základě žádosti podané Klientem, a to nejpozději ve lhůtě tří obchodních dnů ode dne akceptace žádosti
Bankou;
d. výpovědí bez udání důvodu ze strany Banky nebo Klienta, a to v souladu s VOP;
e. dohodou mezi Bankou a Klientem.
Ukončením služby Erste Premier zaniká Bance povinnost poskytovat Službu Erste Premier, včetně
bankovních produktů se službou Erste Premier souvisejících. Pokud Klient tyto produkty a bankovní
služby s Bankou neukončí, budou Bankou vedeny za těchto podmínek:
6.1 Účet a služby v rámci něho poskytované jsou dále poskytovány za podmínek stanovených Bankou pro
konkrétní typ účtu. Nadále zůstávají zachovány veškeré úkony (dispozice dle podpisového vzoru k účtu,
udělené příkazy apod.), číslo a měna účtu.
6.2 Bude poskytnuta debetní karta vydávaná pro konkrétní typ účtu, a to se standardními limity pro daný typ
karty a charakter účtu, pokud nebude dohodnuto jinak.
6.3 Mění se výše úrokové sazby úvěru poskytnutého k účtu Premier (kontokorentu) a nadále se na tento úvěr
použije úroková sazba vyhlašovaná Bankou v ceníku pro obdobný produkt (kontokorent).
6.4 Zanikají podmínky pro vedení účtu Premier v cizí měně a účet je dále veden za podmínek stanovených
Bankou pro standardní účet v cizí měně. Nadále zůstávají zachovány veškeré úkony (dispozice dle
podpisového vzoru k účtu, udělené příkazy apod.), číslo a měna účtu.
6.5 Zanikají podmínky pro vedení účtu Spoření Premier a účet je dále veden za podmínek stanovených
Bankou pro Spoření České spořitelny. Zaniká zmocnění udělené Klientem na přehledu zmocnění majitele
účtu ke spořicímu účtu jiné osobě. Nadále zůstávají zachovány veškeré úkony (udělené příkazy apod.),
číslo a měna účtu.
6.6 Smlouva o vkladovém účtu Premier s obnovováním se v nejbližší den splatnosti po zániku služby
Erste Premier ukončuje, tj. neprodlužuje se (neobnovuje) účinnost smlouvy do dalšího dne splatnosti vkladu.
Do doby ukončení účinnosti smlouvy nadále zůstávají zachovány veškeré úkony (dispozice dle podpisového
vzoru k účtu, udělené příkazy apod.), číslo a měna účtu.
6.7 Kartový účet s kreditní kartou VISA Infinite majitele účtu a dalších karet ke stejnému účtu – pokud
nebude s Klientem sjednáno převedení na jiný produkt, končí účinnost smlouvy, na jejímž základě je Bankou
pro Klienta veden kartový účet s kreditní kartou VISA Infinite, a Klient je povinen splatit veškeré své závazky
vyplývající z této smlouvy.
6.8 Sjednané podmínky Majetkového účtu se nemění.
6.9 Sjednané podmínky Úvěru Premier se do konce splatnosti nemění.
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6.10 U Hypotéky Premier bude aktuální úroková sazba, včetně smluvně sjednaných benefitů, zachována
do konce fixace úrokové sazby.
Pokud nebude s Klientem sjednáno jinak, bude správa bankovních produktů dosud vedených na obchodních
místech s obsluhou služby Erste Premier převedena Bankou na nejbližší jiné obchodní místo a Klienta bude
Banka informovat.

7. Účinnost
Tyto Podmínky nahrazují Obchodní podmínky Služby Erste Premier ze dne 1. 9. 2021. Tyto Podmínky jsou účinné
od 1. 1. 2022.
Česká spořitelna, a.s.
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