PODMÍNKY PRO KONTOKORENT
(„FORMOU DODATKU KE SMLOUVĚ O ÚČTU“)

1.
1.1.

Podmínky
Podmínky pro Kontokorent formou dodatku ke smlouvě o účtu (dále jen „Podmínky“) vydává
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen
„ČSOB“) v souladu s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném
znění.

2.
2.1.

Vznik smluvního vztahu
Kontokorent formou dodatku ke smlouvě o účtu (dále jen „Kontokorent“) poskytuje ČSOB
majitelům účtu vedeného u ČSOB (dále jen „Klient“) od 18 let věku Klienta. Kontokorentem se
rozumí poskytnutí peněžních prostředků formou povoleného přečerpání účtu (dále též „úvěr“).
ČSOB poskytuje Kontokorent na základě uzavření Dodatku ke smlouvě o účtu – KONTOKORENT
(dále též „dodatek“), kterým se mění a doplňuje smlouva o účtu, ke kterému je Kontokorent
poskytnut. Dodatek je tvořen žádostí Klienta o poskytnutí úvěru, Podmínkami a oznámením ČSOB
o poskytnutí Kontokorentu. Smluvní vztah se řídí ust. § 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku v platném znění a je uzavírán na dobu neurčitou. Smluvní vztah může být
uzavírán písemnou formou nebo v případě zřízení služeb Elektronického bankovnictví a
Elektronické komunikace i prostřednictvím vybraných elektronických služeb, pokud tento způsob
ČSOB umožní. Smluvní vztah uzavřený písemně může být měněn na základě dohody smluvních
stran písemnou formou, v případě zřízení Služeb elektronického bankovnictví a Elektronické
komunikace i prostřednictvím vybraných elektronických služeb, jestliže takovouto změnu umožňují
a rovněž prostřednictvím telekomunikačních zařízení, pokud tento postup ČSOB umožní. Smluvní
vztah uzavřený prostřednictvím vybraných elektronických služeb může být měněn na základě
dohody smluvních stran prostřednictvím těchto vybraných elektronických služeb, jestliže takovouto
změnu umožňují a rovněž písemnou formou. Písemné úkony v takovém případě Klient podepisuje
v souladu s podpisovým vzorem k účtu, ke kterému je Kontokorent poskytnut. V případě uzavírání
či změny smluvního vztahu prostřednictvím elektronických služeb Klient podepisuje smluvní
dokumenty způsobem uvedeným v Podmínkách pro Elektronické bankovnictví a Elektronickou
komunikaci Poštovní spořitelny (dále jen „elektronický podpis“).
Klient může požádat o Kontokorent na kterékoliv poště v ČR, na finančním centru (dále jen
„obchodní místo“), kde vyplní příslušný tiskopis dodatku, případně prostřednictvím vybraných
elektronických služeb.
Na poskytnutí Kontokorentu není právní nárok a ČSOB není povinna sdělovat důvody zamítnutí
žádosti. O uzavření dodatku rozhodne ČSOB zpravidla do 10 pracovních dnů od přijetí žádosti na
obchodním místě, případně korespondenčním způsobem, pokud tento způsob ČSOB Klientovi
nabídne. Jestliže ČSOB žádost zamítne, oznámí tuto skutečnost Klientovi zpravidla písemně,
popř. prostřednictvím vybraných elektronických služeb nebo prostřednictvím telekomunikačních
zařízení. Jestliže se ČSOB rozhodne Kontokorent poskytnout, odešle Klientovi Oznámení o
poskytnutí Kontokorentu, a to zpravidla 10. pracovní den od přijetí žádosti. Za den doručení
oznámení ČSOB o poskytnutí Kontokorentu se považuje 2. pracovní den po jeho odeslání ČSOB.
Dodatek je uzavřen dnem doručení Oznámení o poskytnutí Kontokorentu Klientovi. V případě, že
je dodatek uzavírán na obchodním místě, je dodatek uzavřen dnem převzetí Oznámení o
poskytnutí Kontokorentu Klientem. V případě uzavírání dodatku (či změny smluvního vztahu)
prostřednictvím vybraných elektronických služeb, ČSOB zasílá smluvní dokumentaci Klientovi do
schránky portálu. Klient smluvní dokumentaci podepisuje elektronickým podpisem, ČSOB opatřuje
smluvní dokumentaci elektronickou značkou a kvalifikovaným časovým razítkem. Dodatek je
uzavřen doručením Oznámení o poskytnutí Kontokorentu opatřeným elektronickou značkou a
kvalifikovaným časovým razítkem Klientovi do schránky portálu.

2.2.

2.3.

3.
3.1.
3.2.

Úvěrový limit, jeho výše a čerpání úvěru
ČSOB poskytne Klientovi po splnění smluvních podmínek Kontokorent a to do smluvně sjednané
výše (dále jen "Úvěrový limit").
ČSOB je oprávněna v průběhu smluvního vztahu Úvěrový limit zvyšovat, a to i opakovaně až do
výše 500 000 Kč. Zvýšení úvěrového limitu se uskutečňuje tak, že ČSOB v návaznosti na plnění
smluvních podmínek Klientem navrhne Klientovi zvýšení Úvěrového limitu od určitého data.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

Oznámení s nově navrhovanou výší Úvěrového limitu (dále jen „návrh“) ČSOB zasílá Klientovi
zpravidla třicet dnů před datem, ke kterému je zvýšení Úvěrového limitu navrhováno. Jestliže
Klient s navrhovaným zvýšením nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost ČSOB písemně oznámit
do data uvedeného v návrhu; v tom případě se výše Úvěrového limitu nezmění. Nevyjádří-li
Klient písemně nesouhlas se zvýšeným Úvěrovým limitem, platí, že se zvýšením souhlasí; v tom
případě je Klient oprávněn od data uvedeného v návrhu čerpat úvěr do výše nově sjednaného
Úvěrového limitu. Výše Úvěrového limitu může být měněna také na základě dohody smluvních
stran; v případě zřízení služeb elektronického bankovnictví i prostřednictvím vybraných
elektronických služeb, jestliže takovou změnu umožňují a rovněž prostřednictvím
telekomunikačních zařízení pokud tento postup ČSOB umožní. O změně Úvěrového limitu ČSOB
Klienta informuje písemně.
U Klientů, kteří mají sjednaný dílčí úvěrový limit a Úvěrový limit, dochází ke zvyšování dílčího
úvěrového limitu stejným způsobem jako v bodě 3.2. Podmínek s tím rozdílem, že dílčí úvěrový
limit může být zvýšen jen do výše úvěrového limitu sjednaného v dodatku.
V návaznosti na to, jak Klient úvěr skutečně čerpá, je ČSOB oprávněna navrhnout Klientovi
snížení Úvěrového limitu / dílčího úvěrového limitu. O snížení Úvěrového limitu / dílčího
úvěrového limitu ČSOB Klienta informuje písemně zpravidla třicet dní před datem, ke kterému je
snížení Úvěrového limitu / dílčího úvěrového limitu navrhováno. Jestliže Klient s navrhovaným
snížením nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost ČSOB písemně oznámit do data uvedeného
v návrhu; v tomto případě se výše Úvěrového limitu / dílčího úvěrového limitu nesníží.
Úvěr může být čerpán počínaje dnem uzavření dodatku, pokud byly splněny sjednané podmínky.
Klient je oprávněn čerpat úvěr prostřednictvím svého účtu, k němuž je Kontokorent poskytnut.
Čerpání úvěru se uskutečňuje tím, jak Klient nakládá s peněžními prostředky na účtu, tj. při
převodu peněžních prostředků převyšujícím zůstatek na účtu dochází k čerpání úvěru. Čerpat
úvěr lze všemi platnými platebními instrumenty vydanými ČSOB k účtu Klientovi, případně
disponujícím osobám. V případě, že je na účtu prováděna transakce platební kartou, dochází k
čerpání, a tím i úročení úvěru, okamžikem autorizace transakce.
Klient může požádat ČSOB o změnu Úvěrového limitu / dílčího úvěrového limitu na obchodním
místě, korespondenčním způsobem, pokud tento způsob ČSOB Klientovi nabídne, v případě
zřízení služeb Elektronického bankovnictví a Elektronické komunikace i prostřednictvím
vybraných elektronických služeb, jestliže změnu umožňují a prostřednictvím telekomunikačních
zařízení, pokud tento postup ČSOB umožní. ČSOB posoudí požadavek na změnu s přihlédnutím
k bodu 3.2. Podmínek a v případě, že žádosti Klienta vyhoví, předá mu Oznámení o změně
Úvěrového limitu / dílčího úvěrového limitu, ve kterém bude uvedena nová výše Úvěrového limitu
/ dílčího úvěrového limitu a den, od kterého byl Úvěrový limit / dílčí úvěrový limit zvýšen.
ČSOB poskytuje Klientovi informace o čerpání a splácení úvěru měsíčně, výpisem z úvěrového
účtu, který je ve stejné formě jako výpis z účtu, ke kterému je Kontokorent poskytnut, není-li
dohodnuto jinak. V případě, že nebude úvěr v některém měsíci čerpán, ČSOB Klienta o této
skutečnosti výpisem z účtu neinformuje. V případě, že se výpis z úvěrového účtu opakovaně vrátí
jako nedoručitelný, je ČSOB oprávněna pozastavit zasílání výpisů.
Úročení, poplatky a úrok z prodlení a další důsledky vyplývající z prodlení Klienta
Čerpané peněžní prostředky až do výše Úvěrového limitu / dílčího úvěrového limitu jsou úročeny
úrokovou sazbou sjednanou při uzavření dodatku.
Úvěrový limit / dílčí úvěrový limit není dovoleno překročit. V případě, že Klient Úvěrový limit / dílčí
úvěrový limit překročí, bude částka, o kterou byl Úvěrový limit / dílčí úvěrový limit překročen,
úročena debetní úrokovou sazbou uplatňovanou pro účty.
Částky, s jejichž splacením je Klient v prodlení, budou úročeny úrokem z prodlení ve výši
stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb. v platném znění, tj. ve výši REPO sazby ČNB
zvýšené o 7% p.a. z částek, které je Klient povinen zaplatit z peněžitých závazků vyplývajících ze
smluvního ujednání, které nebyly zaplaceny v dohodnutých termínech jejich splatnosti. ČSOB je
oprávněna inkasovat úrok z prodlení z účtů Klienta i bez jeho souhlasu. ČSOB je oprávněna
v případě prodlení Klienta zasílat Klientovi upomínky a výzvy. Klient je povinen uhradit ČSOB
poplatky spojené se zasíláním upomínek a výzev dle Sazebníku poplatků Poštovní spořitelny
(dále jen „Sazebník“). ČSOB je oprávněna poskytovat třetím osobám mimo jiné informace o
platební morálce Klienta, v souladu se Souhlasem se zpracováním osobních údajů, který Klient
podepsal.
Úroková sazba je sjednávána v souladu s Oznámením Československé obchodní banky a. s.,
Poštovní spořitelny, o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů ve výši v tomto
oznámení uvedené ke dni otevření úvěrového účtu Kontokorentu.
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4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

6.
6.1.
6.2.

6.3.

ČSOB je oprávněna oznámit Klientovi novou úrokovou sazbu ve výpisu z běžného účtu, ke
kterému je Kontokorent poskytnut, případně ve výpisu z úvěrového účtu nebo prostřednictvím
vybraných služeb elektronického bankovnictví. Jestliže Klient s novou úrokovou sazbou
nesouhlasí a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, Klient je povinen tuto skutečnost ČSOB
písemně oznámit (dále jen „písemný nesouhlas“). Písemný nesouhlas musí být doručen do
ČSOB nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém bylo Klientovi doručeno oznámení
nové úrokové sazby a nejpozději v den doručení nesouhlasu je Klient povinen vyrovnat všechny
závazky vůči ČSOB vyplývající z poskytnutého úvěru. Dnem vyrovnání závazků Klienta vůči
ČSOB vyplývajících z poskytnutého úvěru končí závazek ČSOB poskytovat Klientovi peněžní
prostředky formou Kontokorentu. Pokud ČSOB neobdrží písemný nesouhlas, nebo pokud Klient,
i když vyjádří nesouhlas s oznámením nové úrokové sazby, své závazky nevyrovná ve
stanovené lhůtě, platí, že Klient s novou úrokovou sazbou souhlasí a úvěr bude od prvého dne
následujícího kalendářního měsíce úročen touto novou úrokovou sazbou.
Úrok i úrok z prodlení budou vypočítávány a účtovány na bázi rok o 360 dnech a měsíc o
skutečném počtu kalendářních dnů.
ČSOB je oprávněna účtovat Klientovi za své služby poplatky v souladu se Sazebníkem.
ČSOB poskytuje Klientům ve věku 18 - 26 let Kontokorent s omezenou výší Úvěrového limitu za
zvýhodněných poplatkových podmínek. Omezená výše Úvěrového limitu a zvýhodněné
poplatkové podmínky jsou uvedeny v Sazebníku. Zvýhodněné poplatkové podmínky končí
uplynutím kalendářního měsíce, v němž Klient dovrší 26 let.
Splácení
Splácení úvěru se uskutečňuje tím, jak Klient nakládá s peněžními prostředky na účtu, tj. při
převodu peněžních prostředků na účet je nejprve splácen vyčerpaný úvěr.
Úrok z peněžních prostředků čerpaných v rámci Kontokorentu je splatný na konci každého
kalendářního měsíce.
Klient je povinen zajistit na svém účtu, k němuž je Kontokorent poskytnut, k poslednímu
pracovnímu dni kalendářního měsíce dostatek disponibilních peněžních prostředků k
automatické úhradě měsíčních splátek úroků včetně naběhlých úroků z prodlení. V případě
překročení Úvěrového limitu / dílčího úvěrového limitu je částka, o kterou byl Úvěrový limit / dílčí
úvěrový limit překročen, splatná ihned. Ke dni konečné splatnosti úvěru dle bodu 9.4. Podmínek
je Klient povinen uhradit aktuálně čerpanou částku úvěru včetně příslušenství.
ČSOB je oprávněna inkasovat z účtu Klienta, ke kterému je Kontokorent poskytnut, úhradu úroků
dle bodu 5.3. Podmínek vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. ČSOB je oprávněna
provádět úplné nebo částečné uhrazování závazků, s jejichž placením je Klient v prodlení (včetně
úroků z prodlení a případných poplatků spojených s tímto inkasem), ze všech jeho účtů včetně
vkladových účtů vedených v ČSOB, a to bez jeho příkazu. Nemá-li Klient jiné účty vedené ČSOB
nebo na těchto účtech není dostatek disponibilních peněžních prostředků, je povinen uhradit
dlužnou částku jiným způsobem dohodnutým s ČSOB.
Podmínky, které je Klient povinen splnit před poskytnutím úvěru a dodržovat po celou
dobu trvání jeho závazku plynoucího ze smluvního vztahu vůči ČSOB
Plnění povinností a závazků Klienta ze smluvního vztahu s ČSOB není v rozporu s jinými jeho
povinnostmi nebo závazky, ať zákonnými nebo smluvními.
Klient nemá splatné a nezaplacené závazky vůči svým věřitelům, které by měly negativní vliv na
jeho schopnost dostát svým platebním závazkům vyplývajícím ze smluvního vztahu s ČSOB,
zejména nemá splatné a nezaplacené závazky vůči finančním úřadům, České správě sociálního
zabezpečení, celním úřadům a zdravotním pojišťovnám.
Klient informuje ČSOB pravdivě o všech svých finančních závazcích.

Závazky Klienta
Po celou dobu trvání úvěrového vztahu, tj. až do úplného splnění všech závazků vyplývajících ze
smluvního vztahu s ČSOB, je Klient povinen:
a) bezodkladně informovat ČSOB o všech skutečnostech, které by mohly jakkoli negativně ovlivnit
jeho schopnost splácet úvěr ČSOB, zejména o změnách ve finanční a majetkové situaci, o
úmyslu převzít další finanční závazky, zastavit svůj majetek ve prospěch třetích osob, poskytnout
záruky za závazky třetích osob;
b) řádně plnit veškeré finanční závazky zejména vyplývající z daňových předpisů a současně
neprodleně písemně informovat ČSOB v případě, že proti němu bude vedeno exekuční či soudní
řízení směřující k jeho majetku, popř. bude vůči Klientovi podán návrh na zahájení insolvenčního
řízení, resp. bude vůči němu vedeno insolvenční řízení;

7.
7.1.
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c) neprodleně písemně informovat ČSOB o změně své adresy, o všech dalších změnách a
okolnostech, na základě kterých lze důvodně předpokládat, že jejich následkem může dojít ke
změně smluvně sjednaných podmínek;
d) předkládat ČSOB na její požádání, popř. jakmile to bude možné, takové dokumenty, které ČSOB
může rozumně vyžadovat;
e) zajistit na účtu, ke kterému je Kontokorent poskytnut, pravidelné měsíční vklady nebo příchozí
platby ve výši minimálně 50 % Úvěrového limitu / dílčího úvěrového limitu; do těchto plateb
nebudou započítávány převody mezi účty Klienta vedenými v ČSOB;
f) splatit vyčerpanou částku úvěru nejméně jedenkrát v období 6ti měsíců, resp. nejpozději do 6ti
měsíců po posledním splacení; tuto povinnost považuje ČSOB za splněnou, pokud je celá
vyčerpaná částka úvěru splacena ke konci kteréhokoliv kalendářního dne v tomto období;
g) hradit poplatky za služby poskytované ČSOB v souvislosti s vedením účtu, ke kterému je
Kontokorent poskytnut a poplatky související s poskytnutým úvěrem, dle Sazebníku;
h) splatit rozdíl mezi aktuální výší čerpání úvěru a omezenou výší čerpání stanovenou ČSOB,
k datu uvedenému v oznámení ČSOB, pokud ČSOB využije svého oprávnění podle bodu 8.1.
Podmínek a omezí čerpání peněžních prostředků, jestliže aktuální výše čerpání úvěru je vyšší
než omezená výše čerpání úvěru stanovená ČSOB.
8.
8.1.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

j)
8.2.
8.3.

9.
9.1.

9.2.

Oprávnění ČSOB
V případě, že nastane skutečnost, která znamená či vyvolá podstatnou změnu podmínek, za
nichž byl Kontokorent poskytnut a která může podle posouzení ČSOB ohrozit včasné a úplné
splnění závazků Klienta, zejména pokud:
Klient bude v prodlení se splacením jakékoli peněžité částky vůči ČSOB, popřípadě jinému
subjektu, který mu poskytl úvěr;
Klient bude v prodlení s úhradou svých závazků vůči finančním úřadům, celním úřadům,
zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení;
bude porušen kterýkoliv ze závazků Klienta, ke kterým se smluvně vůči ČSOB zavázal;
Klient uvedl do žádosti nesprávné, neúplné či nepravdivé údaje;
dojde k negativním změnám v majetkové a finanční situaci Klienta;
peněžní prostředky na účtu, resp. na účtech Klienta vedeného, resp. vedených u ČSOB, jsou
předmětem exekuce anebo se nemovitý nebo jiný majetek Klienta stane předmětem
nedobrovolné veřejné dražby nebo exekuce, vůči Klientovi bude podán návrh na zahájení
insolvenčního řízení, resp. bude vůči němu vedeno insolvenční řízení.
ČSOB je oprávněna kdykoli poté:
prohlásit, že všechny pohledávky z poskytnutého Kontokorentu jsou splatné ke dni uvedenému v
prohlášení (oznámení) a/nebo
neumožnit, omezit nebo zastavit čerpání peněžních prostředků a/nebo
provést blokaci veškerých jeho účtů vedených u ČSOB (zejména neprovádět příkazy Klienta a
nevyplácet hotovost) ještě před konečným termínem splatnosti závazků Klienta, jejichž splacení
je ohroženo a/nebo
použít zůstatky účtů a došlé úhrady na splacení již splatných závazků Klienta.
V případě úmrtí Klienta je ČSOB oprávněna zastavit čerpání.
Oprávnění uvedená v bodě 8.1.a 8.2. nevylučují ani neomezují použití dalších oprávnění, která
ČSOB náležejí podle zákona nebo smluvního ujednání s Klientem.
Závěrečná ustanovení
ČSOB je oprávněna ze všech telefonických hovorů s Klientem pořizovat zvukový záznam. Tento
zvukový záznam ČSOB bezpečným způsobem archivuje v elektronické podobě a může ho použít
k ochraně svých oprávněných zájmů jako důkazní prostředek v jakémkoli řízení před soudy nebo
správními orgány.
Klient je oprávněn požádat o ukončení poskytování Kontokorentu s účinností k 5. pracovnímu dni
následujícímu po dni doručení žádosti o ukončení Kontokorentu ČSOB. Nejpozději v den podání
žádosti o ukončení Kontokorentu je Klient povinen vyrovnat všechny své závazky vůči ČSOB
vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu. K ukončení poskytování Kontokorentu může dojít
pouze v případě, že v den doručení žádosti o ukončení poskytování í Kontokorentu ČSOB je
uhrazena aktuálně čerpaná částka úvěru včetně příslušenství a poplatků a následně není již úvěr
čerpán. O ukončení poskytování Kontokorentu Klient žádá písemně na kterémkoli obchodním
místě. V případě, že v průběhu trvání písemně uzavřeného smluvního vztahu došlo k jeho změně
prostřednictvím vybraných elektronických služeb, může Klient požádat o ukončení poskytování
Kontokorentu rovněž prostřednictvím těchto služeb. V případě, že byl dodatek uzavřen
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9.3.

9.4.
a)
b)
c)
d)
9.5.

9.6.
9.7.

9.8.
9.9.
9.10.

prostřednictvím vybraných elektronických služeb, může Klient požádat o ukončení poskytování
Kontokorentu rovněž prostřednictvím těchto služeb.
Klient může od úvěrového smluvního vztahu odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode
dne uzavření úvěrového smluvního vztahu. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí v něm
být dostatečným způsobem identifikován Klient a smluvní vztah, od kterého odstupuje, zejména
uvedením: jména, příjmení, adresy trvalého pobytu a roku narození Klienta a data uvedeného na
Oznámení. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno
ČSOB v listinné podobě nejpozději v poslední den lhůty. Došlo-li k odstoupení, je Klient povinen
ČSOB bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit
jistinu a úrok ve sjednané výši, na kterou by ČSOB vznikl nárok, pokud by k odstoupení nedošlo,
a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena.
Odstoupením od úvěrového smluvního vztahu zaniká smluvní vztah ze smlouvy o účtu, ke
kterému je Kontokorent poskytnut.
Dnem konečné splatnosti úvěru je
den ukončení smluvního vztahu ze smlouvy o účtu, ke kterému je Kontokorent poskytnut nebo
poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byl ČSOB doručen písemný nesouhlas při postupu
Klienta dle bodu 4.5. Podmínek nebo
den uvedený v oznámení ČSOB při postupu dle bodu 8.1. písm. g) Podmínek nebo
den podání žádosti Klienta o ukončení poskytování Kontokorentu v případě postupu dle bodu
9.2. Podmínek.
Dílčí úvěrový limit znamená v případě Klientů, kteří uzavřeli dodatek dle Podmínek platných od 1.
7. 2007 do 30. 9. 2009, úvěrový limit Kontokorentu, který jim byl poskytnut dle uzavřeného
dodatku, pokud nedojde k jiné dohodě mezi ČSOB a Klientem. Toto platí i pro Klienty, kteří
v době od 1. 7. 2007 do 30. 9. 2009 požádali o změnu limitu.
V případě, že dojde k sesplatnění úvěru, smluvní ujednání o Kontokorentu zaniká dnem, kdy jsou
splaceny pohledávky z poskytnutého Kontokorentu, včetně příslušenství.
ČSOB je oprávněna tyto Podmínky měnit, doplňovat nebo je zrušit vydáním nových Podmínek. O
změně Podmínek informuje ČSOB Klienty v písemném výpise z účtu, popř. prostřednictvím
vybraných elektronických služeb nejpozději jeden měsíc před nabytím jejich účinnosti. Pokud
Klient do nabytí účinnosti změn Podmínek nepožádá písemně o ukončení poskytování
Kontokorentu dle bodu 9.2. Podmínek tak, aby ČSOB obdržela žádost nejpozději do dne nabytí
účinnosti nových Podmínek, je Klient zavázán řídit se novým zněním Podmínek. Platné
Podmínky jsou k dispozici na všech obchodních místech a na internetových stránkách Poštovní
spořitelny (www. erasvet.cz).
Tyto Podmínky nahrazují Podmínky pro Kontokorent formou dodatku ke smlouvě o účtu ze dne
1. 7. 2011.
Spory ze smluvních vztahů uzavřených dle bodu 2.1. Podmínek mohou být řešeny mimosoudně,
prostřednictvím finančního arbitra.
Orgánem dozoru nad dodržováním povinností při sjednávání spotřebitelského úvěru je Česká
národní banka.

Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11. 2012.
Československá obchodní banka, a. s.

strana 5 z 5
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46

