SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, právní nástupce, a. s.
1

Staré náměstí 69, 356 01 SOKOLOV
(zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni
v oddílu B ve vložce 980)
IČO: 26348349

Obecné podmínky vedení účtu v podnikové spořitelně
Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s.
I. Produkty
1.

Klientovi mohou být zavedeny až 4 druhy VK, a to 1 běžná VK (dále jen BVK), 2 termínované VK (dále jen TVK) na 1, 3 měsíce (produkty
TVK na 6, 12, 24 měsíců nejsou od 1.1.2019 nabízeny), 1 TVK s automatickým obnovováním výpovědi (1 měsíc), a dále karetní podúčet k BVK.
Dispozice s VK jsou omezeny znalostí hesla. Klient může zplnomocnit jinou osobu na základě písemné plné moci (max. 3 osoby) k výběrům,
vkladům, převodům z účtu. V takovém případě však zodpovídá za veškeré škody, které mu mohou vzniknout protiprávním jednáním a/nebo
nejednáním zmocněnce. Dispozice s karetním podúčtem k BVK je dána platební kartou (znalost PIN).
Klient, který má založen účet, bere na vědomí, že v případě, že se Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (dále jen SU, a.s.), dozví, že zemřel,
je oprávněna zůstatek účtu zablokovat proti výplatě až do doby, kdy oprávněný dědic předloží pravomocné usnesení soudu o ukončení dědického
řízení. V případě uplatňování nároku dle § 328 Zákoníku práce bude postupováno ve spolupráci s Personálním úsekem, případně s pověřenou
právní kanceláří.

2.

Minimální vklad -

3.

Zavedení karetního podúčtu k BVK představuje převod finančních prostředků z BVK ve výši určené Klientem ve Smlouvě o zřízení a vedení
účtu (dále jen disponibilní zůstatek) nebo hotovostním vkladem, které představují výši finančních prostředků, která bude dostupná pro výběry
platební kartou. Výběr hotovosti z karetního podúčtu na pracovištích PS je nepřípustný.

4.

U krátkodobých TVK (1, 3 a 6 měsíců) má Klient možnost mít jen jednu nahlášenou výpověď, to znamená, že druhá nahlášená výpověď ruší
první. Produkt TVK 6 měsíců není od 1.1.2019 nabízen.
U dlouhodobých TVK (12 a 24 měsíců) má Klient možnost mít až pět nahlášených výpovědí souběžně, to znamená, že šestá nahlášená ruší první.
U TVK s automatickým obnovováním výpovědi (1 měsíc) je výpověď obnovována automaticky. Produkt TVK 12 a 24 měsíců není od 1.1.2019
nabízen.

při zřízení BVK
20,- Kč,
při zřízení TVK 1 000,- Kč.

II. Sankce a limity
5.

Za předčasný výběr, převod časti nebo celého vkladu je majitel TVK nebo zmocněná osoba povinen zaplatit smluvní pokutu (sankci).

6.

Denní limit pro výběr a místo výběru z vkladní knížky přesahující Kč 25 000,-- jsou vkladatelé povinni nahlásit spořitelně nejméně jeden pracovní
den předem, a to i v případě uplynutí výpovědní lhůty (neplatí pro období výplat mzdových prostředků).

7.

Denní limit pro výběr a místo výběru z vkladní knížky přesahující Kč 100 000,-- jsou vkladatelé povinni nahlásit spořitelně nejméně dva pracovní
dny předem, a to i v případě uplynutí výpovědní lhůty.
Speciální ustanovení pro zaměstnance SU, a.s.

8.

Sankce za nedodržení výpovědní lhůty budou uplatňovány při ukončení pracovního poměru dle níže uvedených paragrafů Zákoníku práce:
⇒ § 48/3 - skončení pracovního poměru cizince.
⇒ § 52 - výpověď daná zaměstnavatelem dle písm:
• 1/f- nesplňování předpokladů pro výkon práce, neuspokojivé pracovní výsledky
• 1/g- porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci
⇒ § 50/1 a 3- výpověď daná zaměstnancem
⇒ § 55- okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
⇒ § 65- skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou
⇒ § 66- zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem nebo zaměstnancem
Sankce za nedodržení výpovědní lhůty nebudou uplatňovány při ukončení pracovního poměru dle níže uvedených paragrafů Zákoníku
práce:
⇒ § 48/4- zánik pracovního poměru smrtí zaměstnance
⇒ § 49- dohoda
⇒ § 52- výpověď daná zaměstnavatelem dle písm :
• /a - zrušení zaměstnavatele nebo jeho části
• /b - přemístění zaměstnavatele nebo jeho části
• /c – nadbytečnost
• /d – pracovní úraz, nemoc z povolání
• /e - ztráta způsobilosti vykonávat ze zdravotních důvodů dosavadní práci
⇒ § 56 - okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
(na základě lékařského posudku nebo nevyplacení mzdy zaměstnavatelem do 15 dnů po splatnosti)

Dále nebude uplatňována sankce za nedodržování výpovědní lhůty:
a) při odchodu do invalidního důchodu,

Společné ustanovení pro Klienty
PS je oprávněna vypovědět Smlouvu o zřízení a vedení účtu s okamžitou platností, nedodrží-li Klient její podmínky nebo porušením obecně
závazných právních předpisů.
Sankce za nedodržení výpovědí lhůty nebude uplatňována v případě odmítnutí návrhu změny podmínek – viz Základní podmínky vedení účtu
v podnikové spořitelně Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
Sankce za nedodržení výpovědní lhůty nebude uplatňována v případě ukončení činnosti PS.

III. Připisování úroků
11. Úroky budou připisovány:
a) u BVK, vždy ke konci kalendářního roku,
b) u TVK s měsíční výpovědní lhůtou a TVK s měsíční výpovědní lhůtou a automatickým obnovováním výpovědi, vždy na konci
kalendářního měsíce,
c) u ostatních TVK (03, 06, 12, 24 měsíců), vždy ke konci každého čtvrtletí,
d) u karetního podúčtu k BVK, vždy na konci kalendářního měsíce,
a zdaňovány podle platných obecně závazných daňových předpisů.

IV. Bezhotovostní převod – jednorázový, trvalý, urgentní
PS jako službu poskytne Klientům realizaci bezhotovostních převodů na/z BVK. Služba je určená pro všechny Klienty k bezhotovostním
platbám v Kč ve prospěch korunových účtů Klientů jiných bank. Jedná se o službu, která je zpoplatněna. Poplatek za provedení převodů je uveden
v bodě h) odstavce 12. V souladu s § 190 zákona 370/2017 Sb. PS neodpovídá za splnění povinnosti v případě okolností, které jsou neobvyklé,
nepředvídatelné, nezávislé na vůli PS a jejíž následky nemohla PS odvrátit. O této skutečnosti bude Klient informován. Bezhotovostní převody jsou
realizovány výhradně v korunách českých a na účty bank v ČR.
12. Bezhotovostní převod (jednorázový, trvalý či urgentní) z PS do jiného peněžního ústavu
a) Klient převádí své finanční prostředky z účtu. Klient na kterékoliv pobočce předá pracovnici podnikové spořitelny potřebné údaje k vytvoření
jednorázového nebo trvalého příkazu nebo urgentní platby.
Jednorázovým příkazem k úhradě se rozumí realizace jednotlivého převodu finančních prostředků.
Trvalým příkazem k úhradě se rozumí série pravidelně se opakujících plateb ve stejné výši a se stejným variabilním symbolem pro stejného
příjemce po zvolené období.
Urgentní platba umožňuje přednostní zpracování platebního příkazu k úhradě v Kč do jiné tuzemské banky. Služba je vhodná pro všechny
Klienty, kteří potřebují urychleně vyřídit bezhotovostní platbu s doručením do jiné banky v den odeslání platby.
Pro zřízení jednorázového, trvalého a urgentního příkazu k úhradě je nutné znát:
•
bankovní spojení příjemce, tj. číslo účtu příjemce, popř. předčíslí a kód banky
•
částku, kterou chce Klient převádět
•
pro trvalý příkaz k úhradě: interval (denní, týdenní, měsíční čtvrtletní, roční) a datum první platby (pozor na prodlevu při převodu
finanční hotovosti z jedné banky do druhé, soboty, neděle a svátky)
•
případně další bankovní informace např. variabilní nebo specifický symbol platby

b)

c)

d)
e)
f)

g)
h)

Pracovnice podnikové spořitelny zadá tato data do programu podnikové spořitelny, a tím vytvoří příkaz k úhradě. Vytiskne připravený
formulář. Klient si všechny zadané údaje překontroluje a správnost těchto dat ztvrdí svým podpisem na formuláři příkazu. Je nutné, aby
Klient měl na své BVK dostatečné krytí k provedení úhrady nastaveného příkazu, v opačném případě nedojde k bezhotovostnímu
převodu a Klient bude o tomto informován.
Okamžikem přijetí jednorázového, trvalého či urgentního platebního příkazu je okamžik, kdy pokladní obdrží podepsaný příkaz k úhradě od
Klienta (§158 odst. 1 zákona 370/2017 Sb.). Ve formuláři Klient uvede datum splatnosti příkazu k úhradě, tj. datum provedení úhrady.
Datum splatnosti musí být Klientem nastaveno minimálně o jeden pracovní den dále, než je okamžik přijetí příkazu k úhradě (§ 158 odst. 2
zákona 370/2017 Sb.). V případě, že datum splatnosti nebude nastaveno podle předchozí věty, může být příkaz k úhradě odmítnut. U urgentní
platby musí Klient nejpozději do 11 hod. v den splatnosti dodat potřebné údaje k vytvoření příkazu k úhradě.
Ved. odd. spořitelen může odmítnout provést platební příkaz také tehdy, nejsou-li splněny podmínky pro jeho přijetí nebo tak stanoví jiný
právní předpis; důvody odmítnutí platebního příkazu musí ved. odd. spořitelen oznámit Klientovi a navrhne možný postup pro nápravu chyb,
které byly důvodem odmítnutí (§ 159 zákona 370/2017).
Klient může souhlas s platební transakcí odvolat nejpozději 1 pracovní den před datem splatnosti (§ 160 zákona 370/2017 Sb.).
Dal-li Klient příkaz k úhradě k několika platebním transakcím současně, posuzují se podmínky pro odvolání platebního příkazu u každé
platební transakce zvlášť.
PS provede úhradu v den, nastavený jako datum splatnosti prostřednictvím komunikačního kanálu ČSOB – Multicash. Současně je částka
platební transakce odepsána z BVK Klienta. Lhůta pro provedení platební transakce PS u poskytovatele příjemce (banka Klienta) je do konce
následujícího pracovního dne (§ 169 odst. 1 zákona 370/2017 Sb.). Dodržení uvedeného ustanovení je zajišťováno odesílající a přijímající
bankou a zúčtovacím centrem ČNB.
PS není povinna ověřovat správnost, přesnost ani úplnost údajů, za jejichž uvedení odpovídá Klient.
Ceník
sazebník S U
Kč
jednorázový příkaz k úhradě za položku
15
trvalý příkaz k úhradě
(zřízení/změna/zrušení)
15/15/0
za položku
5
urgentní platba za položku
150

13. Bezhotovostní převod z jiného peněžního ústavu do PS
a) Klient převádí finanční prostředky na účet vedený v PS z jiného peněžního ústavu dle Postupu uvedeného v příloze č. 3 interního dokumentu
Podniková spořitelna. Tento dokument je k dispozici na jakémkoliv pracovišti PS a Intranetu.

b)

c)

d)

Provedení platební transakce (připsání finančních prostředků) podnikovou spořitelnou na účet Klienta je provedeno s valutou D+0 (tj. ten
samý den) v případě, že finanční prostředky od poskytovatele plátce byly připsány na účet SU resp. informace o tom, že byly připsány na
účet SU, a.s. do 13.00 hod. (tj. v provozní době). V případě, že finanční prostředky poskytovatele plátce přijdou po uvedené provozní době
resp. informace o tom, že byly připsány na účet SU, budou připsány v termínu D+1, tj. v následující provozní době (§ 168 zákona 370/2017
Sb.). Okamžikem připsání částky platební transakce na účet Klienta je částka platební transakce k dispozici Klientovi (§ 174 odst. 2 zákona
370/2017 Sb.).
Informace příjemci o platební transakci dle § 147 zákona 370/2017 je Klientovi k dispozici v Intranetové aplikaci „spořitelna on-line“
v termínech dle bodu b). Klient je povinen dostavit se ve lhůtě nejpozději 30 dnů k dopsání připsané částky do BVK. Klient si může vyžádat
i předání opisu položky výpisu z běžného účtu v elektronické, případně papírové podobě na pracovišti PS.
PS není povinna ověřovat správnost, přesnost ani úplnost údajů, za jejichž uvedení odpovídá Klient.

14. Náprava neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce se řídí §181- §190 zákona 370/2017 Sb.

V. Úrokové sazby, sankce za předčasný výběr, výpovědní lhůty
v % p. a.
Typ VK

Běžná
Platební karta
1 měsíc
1 měsíc AUT
3 měsíce
6 měsíců
12 měsíců
24 měsíců

1. pásmo
do 49 999,99 Kč

2. pásmo
od 50 000,00 Kč
do 249 999,99 Kč

3. pásmo
od 250 000,00 Kč
do 499 999,99 Kč

4. pásmo
od 500 000,00 Kč

Btto
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
0,05

Btto
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
0,05

Btto
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
0,05

Btto
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
0,05

Produkty TVK 6, 12, 24 měsíců nejsou od 1.1.2019 nabízeny
Typ VK
Sankce za
předčasný výběr v
% z vybírané částky

Lhůta pro výběr
nahlášené částky po
uplynutí výpovědní
lhůty

0,10
nelze uplatnit
0,10
0,10
0,10
0,10

(kalend. dní)
7
1
30
30
60
90

Lhůta pro výběr
připsaných úroků

Minimální výše
prvotního vkladu

Minimální výše
zůstatku

(v Kč)
20,-1 000,-1 000,-1 000,-1 000,-1 000,-1 000,--

(v Kč)
20,-1 000,-1 000,-1 000,-1 000,-1 000,-1 000,--

(kalend. dní)
Běžná
Platební karta
1 měsíc
1 měsíc AUT
3 měsíce
6 měsíců
12 měsíců
24 měsíců

7
7
30
30
30
30

V případě zrušení produktu či smluvního vztahu je zůstatek vyplacen Klientovi.
VII. Ostatní ujednání
15. Poučení pro držitele uvedené v BVK, TVK je neplatné.
Tyto Obecné podmínky nabývají platnosti dnem 1.1.2019 a nahrazují Obecné podmínky platné od 13.1.2018.

