Oznámení o změnách
v Podmínkách pro vydávání a používání platebních karet Oberbank AG
a Sazebníku bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby
a v Obchodních podmínkách pro internetové bankovnictví (Klientský portál) Oberbank a
mobilní aplikaci Oberbank App pro fyzické osoby
platných od 1. 1. 2021

1/ V Obchodních podm ínkách pro internetové bankovnictví (Klientský portál) a m obilní aplikaci Oberbank
App pro fyzické osoby dochází k těm to zm ěnám:

Znění od 1. 1. 2021

5. 2. Příkazy, dispozice, prohlášení, limit – doplnění textu
5.2.3. Dispozice prováděné pomocí mobilní aplikac e
5.2.3. Pro dispozice s prostředky na účtu prováděné
Oberbank App jsou limitovány částkou ve výši 40.000,pom ocí internetového bankovnictví (Klientského
CZK. Limit neplatí pouze pro převody mezi vlastními
portálu) nebo m obilní aplikace Oberbank App není
účty (příkazy k úhradě mezi účty Oberbank zahrnuté
stanoven žádný lim it. Lim it však m ůže být m ezi
do internetového bankovnictví (Klientský portál)
Oberbank a účastníkem sjednán individuálně, a to
Oberbank, popř. do mobilní aplikace Oberbank App.
shodně pro internetové bankovnictví (Klientský
Změny limitů musí být dohodnuty mezi Oberbank a portál) a m obilní aplikaci Oberbank App. Zm ěna
účastníkem. Denně je možné v rámci limitu a do výše
lim itu m usí být dohodnuta m ezi Oberbank a
disponibilního zůstatku na účtu provést libovolné
účastníkem , není-li
dále
stanoveno jinak.
množství dispozic.
Dohodnuté lim ity neplatí pouze pro převody m ezi
vlastním i účty (příkazy k úhradě m ezi účty
Oberbank zahrnuté do internetového bankovnictví
(Klientský portál) Oberbank, popř. do m obilní
aplikace Oberbank App. Denně je m ožné v rám ci
lim itu nebo sjednaných dispozičních oprávnění
provést libovolné m nožství dispozic až do výše
disponibilního zůstatk u na účtu.
Část 8. Zablokování přístupu - změna textu
8.2. Uživatel má kdykoliv možnost zablokovat své číslo 8.2. Uživatel m á kdykoliv m ožnost zablokovat své
bankovnictví tak, že čtyřikrát po sobě chybně zadá své číslo bankovnictví tak, že čtyřikrát po sobě chybně
PIN. Kromě toho může každý účastník zdarma zadá své PIN. Krom ě toho m ůže každý účastník
požádat Oberbank o zablokování svého čísla zdarm a požádat Oberbank o zablok ování svého čísla
bankovnictví. O zablokování lze při uvedení IBA N bankovnictví. O zablokování lze při uvedení IBAN
telefonicky požádat prostřednictvím servisní linky pro telefonicky požádat prostřednictvím servisní linky
technickou podporu elektronického bankovnictv í pro
technickou
podporu
elektronického
v pracovních dnech od 8.00 - 17.00 hod. na čísle: +420 bankovnictví v pracovních dnech od 8.30 - 16.30
/387
717
153
nebo
e-mailem: hod. na čísle: +420 / 387 717 153 nebo e -m ailem:
EBSupport_CZ@oberbank.cz nebo osobně v pracovní EBSupport_CZ@oberbank.cz
nebo osobně v
době příslušné filiálky.
pracovní době příslušné filiálky.
Část 11. Elektronická poštovní schránka - doplnění textu
Elektronická poštovní schránka je variabilní součástí Elektronická poštovní schránka je variabilní
internetového bankovnictví (Klientského portálu) součástí internetového bankovnictví (Klientského
Oberbank. Pomocí elektronické poštovní schránky má portálu) Oberbank, resp. m obilní aplikace Oberbank
účastník možnost komunikovat s Oberbank. Pokud App. Pom ocí elektronické poštovní schránky m á
účastník sjedná v účastnické smlouvě elektronickou účastník m ožnost komunikovat s Oberbank. Pokud
komunikaci, platí tato forma komunikace pro celý účastník sjedná v účastnické smlouvě elektronickou
obchodní vztah.
kom unikaci, platí tato form a kom unikace pro celý
obchodní vztah.
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Oberbank AG pobočka Česká republika, IČ: 260 80 222, DIČ: CZ26080222, sídlem: 370 01 České Budějovice, náměstí Přemysla Otaka ra II. 6/3,
je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 7697, a je pobočkou Oberba nk AG,
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Dosavadní znění
Část 5. Příkazy, dispozice, prohlášení a informace

Dosavadní znění
Znění od 1. 1. 2021
11. 1. Souhlas účastníka a další předpoklady - doplnění textu
11.1.2. Účastník může svůj souhlas s doručováním
bankovních dokumentů, dokladů a návrhů změn do
elektronické poštovní schránky kdykoli zrušit svým
oznámením společnosti Oberbank.

11.1.3. Účastník může v účastnické smlouv ě
zpřístupnit svou elektronickou poštovní schránku i
dalším osobám. Poskytnutá oprávnění může účastník
kdykoliv zrušit oznámením společnosti Oberbank.

11.1.2. Účastník m ůže svůj souhlas s doručováním
bankovních dokum entů, dokladů a návrhů zm ěn do
elektronické poštovní schránky kdykoli zrušit svým
prokazatelným oznám ením společnosti Oberbank
(např. písem ně či prostřednictvím elektronické
poštovní schránky).
11.1.3. Účastník m ůže v účastnické sm louvě
zpřístupnit svou elektronickou poštovní schránku i
dalším osobám . Poskytnutá oprávnění může
účastník kdykoliv zrušit prokazatelným oznámením
společnosti Oberbank
(např.
písem ně či
prostřednictvím elektronické poštovní schránky).

12.1. Účastnická smlouva může být vypovězena ve
výpovědních lhůtách v ní uvedených.
Ze závažných důvodů může účastník i Oberbank zrušil
účastnickou smlouvu s účinností ke dni doručení
takového zrušení druhé straně. Závažným důvodem
se zejména rozumí situace, kdy účastník přenechá své
osobní identifikační znaky nedovoleně jiné osobě.

12.1. Účastnická sm louva m ůže být vypovězena ve
výpovědních lhůtách v ní uvedených.
Ze závažných důvodů m ůže účastník i Oberbank
zrušil účastnickou sm louvu s účinností ke dni
doručení takového zrušení druhé straně. Závažným
důvodem se rozum í zejména následující situace:
- pokud účastník přenechá své osobní identifikační
znaky nedovoleně jiné osobě,
- pokud účastník použije nebo zpřístupní své
internetové bankovnictví k nelegálním transakcím,
nebo se o to jen pokusí, nebo
- pokud účastník poskytne Oberbank nesprávné
inform ace ohledně význam ných okolností a
Oberbank by při znalosti skutečných okolností
obchodní vztah ani jeho jednotlivou část
s účastníkem neuzavřela.

2/ V Podm ínkách pro vydávání a používání platebních karet Oberbank AG dochází k těm to zm ěnám:

Dosavadní znění
Část Změny platební karty

Znění od 1. 1. 2021

Bod 59. – doplnění textu
Majitel účtu je povinen bez zbytečného odkladu hlásit
Bance písemně prostřednictvím Obchodních mís t
veškeré změny údajů, které se týkají Platebních karet
vydaných k jeho Účtům, Držitelů těchto Platebníc h
karet a údajů, které poskytl Bance v souvislosti s
vydáním uvedených Platebních karet. Z důvodu
zajištění bezpečnosti Platební karty je v zájmu Majitele
účtu uvést i změnu telefonního a emailového spojení.
Majitel účtu je odpovědný za všechny škody vzniklé
nedodržením těchto povinností.
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Majitel účtu je povinen bez zbytečného odkladu
hlásit Bance písem ně prostřednictvím Obchodních
m íst veškeré změny údajů, které se týkají Platebních
karet vydaných k jeho Účtům , Držitelů těchto
Platebních karet a údajů, které poskytl Bance v
souvislosti s vydáním uvedených Platebních karet.
Z důvodu zajištění bezpečnosti Platební karty je v
zájm u Majitele účtu uvést i zm ěnu telefonního a
em ailového spojení. Majitel účtu je odpovědný za
všechny škody vzniklé nedodržením těchto
povinností.
Pokud Držitel karty uložil údaje o Platební kartě u
obchodníka (k
provedení řady platebních
transakcí), m ohou být tyto údaje v případě obnovy
Platební karty nebo vydání náhradní Platební karty
autom aticky aktualizovány; aktualizace nem á vliv
na platnost původně daného platebního příkazu a
souhlasu s provedením řady platebních transakcí.

Oberbank AG pobočka Česká republika, IČ: 260 80 222, DIČ: CZ26080222, sídlem: 370 01 České Budějovice, náměstí Přemysla Otaka ra II. 6/3,
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Část 12. Možnost výpovědi - doplnění textu

3/ V Sazebníku bankovních poplatků a odm ěn pro fyzické osoby dochází k těm to zm ěnám:
ZAVEDENÍ POPLATKU / ZAVEDENÍ POZNÁMKY

Část 6. Úvěrové produkty
Kapitoly 6. 3. StandardHypotéka, 6. 4. StandardHypotéka Plus, 6. 5. KombiHypotéka, 6. 6. Investiční Hypotéka,
6. 7. FlexiHypotéka, 6. 8. Hypotéka bez hranic
Poplatek za předčasné splacení úvěru
m ax. 3 000 CZK
(účelně vynaložené náklady)
ZMĚNA NÁZVU POPLATKU / POZNÁMKY

Dosavadní znění
Část 8. Ostatní služby

Znění od 1. 1. 2021

Nová verze Obchodních podm ínek pro internetové bankovnictví (Klientský portál) a m obilní aplikaci
Oberbank App pro fyzické osoby, Podm ínek pro vydávání a používání platebních karet Oberbank AG a
Sazebníku bankovních poplatků a odm ěn pro fyzické osoby bude od 30. 10. 2020 k dispozici na internetových
stránkách w ww.oberbank.cz a na všech filiálkách Oberbank.
Pokud klient nesouhlasí se změnou Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb a/nebo Smlouvy o účasti a
oprávnění v internetovém bankovnictví Klientský portál Privat a mobilní aplikac i Oberbank App, je povinen svůj
nesouhlas bance písemně doručit bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do konce prvého kalendářního měsíc e
platnosti změn, tedy do 31. 1. 2021.
Oznámení nesouhlasu se změnou Rámcové smlouvy se považuje za klientovu výpověď smlouvy o běžném účtu;
Výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc a do jejího uplynutí je klient povinen vyrovnat veškeré své dluhy vůči
bance z titulu vedení běžného účtu, případně poskytnutí jiného produktu/jiných produktů.

Oberbank AG
Oberbank AG pobočka Česká republika
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Kapitola 8. 2. Poplatky za vystavená potvrzení, ostatní poplatky
Poplatek za vrácení platebního příkaz u
Poplatek za neprovedenou odchozí úhradu
z důvodu nedostatku prostředků na účtu:
z důvodu nedostatku prostředků na účtu:
*Služba je k dispozici pouze v případě, že
*Služba je k dispozici pouze úvěrovaným
alespoň jedna se smluvních stran je klientem
klientům banky.
banky.

