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Podmínky Oberbank
Termínovaný vklad TOP JISTOTA / Spořící účet SPECIÁL / Spořící účet LIMIT

I. VŚEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Účet
Oberbank Termínovaný vklad TOP JISTOTA / Spořící účet SPECIÁL / Spořící účet LIMIT slouží jen pro spoření a zní na jméno
a příjmení majitele účtu popř. na jméno firmy. Provádění platebního styku prostřednictvím Oberbank Termínovaného vkladu
TOP JISTOTA / Spořícího účtu SPECIÁL / Spořícího účtu LIMIT není povoleno.
Provádění trvalých příkazů k úhradě, příkazů k inkasu jakož i zahraničních převodů není možné.
Oberbank Termínovaný vklad TOP JISTOTA / Spořící účet SPECIÁL / Spořící účet LIMIT mají jen jednoho majitele. Udělení
podpisového práva je možné. K produktům Oberbank Termínovanému vkladu TOP JISTOTA / Spořícímu účtu SPECIÁL /
Spořícímu účtu LIMIT nejsou vydávány žádné platební karty. Ochrana pomocí hesla není možná.
1.2. Platby
Platby jsou možné podle dohody v českých korunách případně v euru a jsou přijímány v libovolné výši. Banka si ovšem
vyhrazuje právo, bez udání důvodu kdykoliv platby odmítnout.
1.3. Zasílání informací
Oberbank je oprávněna zasílat majiteli účtu informace týkající se jeho účtu, jestli-že to považuje za účelné, a to i bez ohledu na
jím zvolený způsob informování. Stejně tak si může majitel účtu vyžádat od Oberbank zaslání informací jemu určených. V obou
případech vyúčtuje Oberbank majiteli účtu pouze s tím spojené vlastní výlohy.
2. Úročení
2.1. Úročení peněžních prostředků na účtu začíná dnem připsání peněžních prostředků na účet a končí dnem, který předchází
vyzvednutí nebo převedení z účtu.
2.2. Pro úročení účtů je započítáván rok o délce 365 dnů.
2.3. Banka připisuje úroky ve prospěch účtu pokaždé ke 31. 12. kalendářního roku v příslušné měně účtu.
2.4. Z úrokového výnosu z účtu fyzické osoby bude odvedena srážková daň ve výši podle platných právních předpisů. Tato daň
bude sražena z úrokového příjmu k datu připsání úroků ve prospěch účtu.
2.5. Způsob zdanění úrokového výnosu z účtu právnické osoby se odvíjí od platných právních předpisů.

II. OBERBANK TERMÍNOVANÝ VKLAD TOP JISTOTA
1. U Oberbank Termínovaného vkladu TOP JISTOTA je možný pouze jednorázový vklad s fixním úrokem a fixní dobou
splatnosti.
2. Vklady u Oberbank Termínovaného vkladu TOP JISTOTA jsou splatné k datu ukončení doby splatnosti.
3. Běžné úroky jsou připisovány na účet, dohodnutý ve smlouvě a to ke 31.12. každého roku, případně na konci doby
splatnosti.
4. Předčasné vyzvednutí části vkladu případně zrušení Oberbank Termínovaného vkladu TOP JISTOTA je možné, přičemž
bude sražena polovina úroků započítaných k okamžiku výběru. Zbývající částky budou nadále během doby splatnosti
úročeny původně dohodnutou úrokovou sazbou.
5. Termínovaný vklad TOP JISTOTA Oberbank končí automaticky uplynutím dohodnuté doby splatnosti.
6. Článek X první části „Obchodních podmínek pro vedení účtu, bezhotovostní platební styk a hotovostní platební styk
Oberbank" se u tohoto produktu neuplatní.

III. OBERBANK SPOŘÍCÍ ÚČET SPECIÁL
1. Oberbank Spořící účet SPECIÁL je denně splatný účet (bez výpovědní lhůty).
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2. Úročení je variabilní. Úrokové sazby jsou stanoveny Oberbank pro jednotlivé měny a období na základě obchodních
podmínek banky a v závislosti na vývoji sazeb světových finančních trhů. Aktuální úrokové sazby jsou klientům Oberbank k
dispozici na přepážkách banky.
3. Úroková sazba je při úročení účtu průběžně automaticky upravována podle platných úrokových sazeb jednotlivých období a
lze ji zjistit z vývěsky u přepážky.
4. Pro ukončení běžného Spořícího účtu SPECIÁL platí článek VIII první části „Všeobecných obchodních podmínek pro
vedení účtu, bezhotovostní platební styk a hotovostní platební styk Oberbank".

IV. OBERBANK SPOŘÍCÍ ÚČET LIMIT
1. Spořící účet LIMIT je denně splatný účet.(bez výpovědní lhůty)
2. Úročení je variabilní a řídí se podle výše vkladu.
3. Úrokové sazby jsou odstupňované podle výše vkladu a jsou stanoveny Oberbank pro jednotlivé měny a období na základě
obchodních podmínek banky a v závislosti na vývoji sazeb světových finančních trhů. Aktuální úrokové sazby jsou klientům
Oberbank k dispozici na přepážkách banky.
4. Úroková sazba je při úročení účtu průběžně automaticky upravována podle platných úrokových sazeb jednotlivých období a
lze ji zjistit z vývěsky u přepážky.
5. Přizpůsobení aktuálních úrokových sazeb výši vkladu (určující je den připsání prostředků na účet případně den odepsání
prostředků z účtu) se uskutečňuje denně.
6. Hranice částek vkladů, které jsou rozhodující pro aktualizaci úrokové sazby, jsou platné až do odvolání a lze je zjistit z
vývěsky u přepážky.
7. Pro ukončení běžného Spořícího účtu LIMIT platí článek VIII první části „Všeobecných obchodních podmínek pro vedení
účtu, bezhotovostní platební styk a hotovostní platební styk Oberbank".

V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
1. Zaslání a změny podmínek
1.1. Platné podmínky pro Termínovaný vklad TOP JISTOTA / Spořící účet SPECIÁL / Spořící účet LIMIT Oberbank jsou k
dispozici ve všech pobočkách Oberbank.
1.2. Oberbank si vyhrazuje právo změnit uvedené obchodní podmínky v závislosti na změnách odpovídajících právních
předpisů a obchodní politiky banky. Tyto změny a jejich účinnost budou vhodným způsobem Oberbank sdělovány, mimo jiné
také pomocí vývěsek ve veřejných prostorách Oberbank.
1.3. Pokud klient nesouhlasí se změnami obchodních podmínek Oberbank, je povinen svůj nesouhlas písemně dát Oberbank
na vědomí.
2. Změny adresy
Majitel účtu je povinen oznámit Oberbank neprodleně každou změnu adresy. Pokud majitel účtu tyto změny neoznámí, platí
písemná prohlášení Oberbank za doručená, pokud byla zaslána od Oberbank na poslední jí známou adresu.
3. Volba právních vztahů
Pro všechny právní vztahy mezi majitelem účtu a Oberbank platí české právo, zejména platí §§ 716 až 719a obchodního
zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění) a "Všeobecné obchodní podmínky pro vedení účtu, bezhotovostní platební
styk a hotovostní platební styk Oberbank" v platném znění.
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