Obchodní podmínky
vkladového účtu s výpovědní lhůtou Bonus+

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.

Tyto obchodní podmínky (dále také „Podmínky“) Moravského Peněžního Ústavu – spořitelního
družstva (dále také „MPU“) pro vedení vkladových účtů Bonus+ jsou nedílnou součástí
Smlouvy o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Bonus+ uzavřené mezi Klientem a MPU (dále
jen „Smlouva o Účtu“).

2.

Tyto Podmínky obsahují popis, podmínky a rozsah parametrů vkladového účtu s výpovědní
lhůtou Bonus+ (dále jen „Účet“) vedeného na základě Smlouvy o Účtu.

3.

Pokud jsou některé záležitosti týkající se Účtu upraveny v těchto Podmínkách odlišně od
Obchodních podmínek pro vedení vkladových účtů s výpovědní lhůtou, mají ustanovení
těchto Podmínek přednost před ustanoveními Obchodních podmínek pro vedení vkladových
účtů s výpovědní lhůtou.

4.

Vkladový účet Bonus+ je určen pro fyzické osoby starší 18ti let.

ÚROČENÍ A NAKLÁDÁNÍ S PENĚŽNÍMI PROSTŘEDKY
5.

Peněžní prostředky uložené na Účtu jsou úročeny pohyblivou základní úrokovou sazbou
vyhlašovanou v Ceníku MPU pro jednotlivá pásma zůstatku na Účtu. MPU připisuje úroky
poslední kalendářní den v kalendářním měsíci, a to za období od prvního do posledního dne
daného kalendářního měsíce. Zúčtování úroků se provádí měsíčně podle výše denních
zůstatků na Účtu.

6.

Peněžní prostředky lze na Účet vkládat kdykoliv.

7.

Výběry peněžních prostředků z Účtu mimo níže definovanou Dispoziční lhůtu jsou
zpoplatněny částkou dle platného Ceníku MPU. Připsané úroky z vkladu je klient oprávněn
vybrat sedm dní po dni jejich připsání na Účet klienta. Pokud nejsou v tomto období úroky
vybrány, stávají se součástí vkladu

8.

Z Účtu lze bez poplatku za předčasný výběr vybírat peněžní prostředky ve výši aktuálního
zůstatku na Účtu vždy sedm (7) po sobě jdoucích kalendářních dní v každém kalendářním
měsíci (dále jen „Dispoziční lhůta“), jež bezprostředně navazují na uplynutí automaticky se
opakující měsíční výpovědní lhůty k vkladu na Účtu (dále jen „Měsíční výpověď“). Měsíční
výpověď se automaticky obnovuje vždy k témuž dni, kdy předcházející Měsíční výpověď
uplynula. Volba prvního dne běhu výpovědní lhůty bude provedena klientem ve Smlouvě
o Účtu nebo prostřednictvím online žádosti o zřízení účtu na dálku a nepůjde po dobu trvání
smluvního vztahu s klientem měnit. Na Účtu může být platně zřízena pouze jedna Měsíční
výpověď. Výpověď k peněžním prostředkům na Účtu v délce jiné než 1 měsíc není přípustná.
Číselné označení dne v měsíci, k němuž Měsíční výpověď uplyne, se shoduje s číselným
označením dne v měsíci, k němuž poprvé začala běžet. Pokud v daném měsíci datum
s takovým číselným označením neexistuje, uplyne Měsíční výpověď k nejbližšímu existujícímu
datu, které by takovému dni předcházelo.
Například:
a) pokud klient zvolí jako počátek běhu výpovědní lhůty datum 31.01.2013, klient může
s peněžními prostředky na Účtu nakládat od 28.02.2013 + 7 dní (tj. od 28.02.2013 do
07.03.2013), v následujícím měsíci pak od 31.03.2013 do 07.04.2013;
b) pokud klient zvolí jako počátek běhu výpovědní lhůty datum 10.01.2013, klient může
s peněžními prostředky na Účtu nakládat od 10.02.2013 + 7 dní (tj. od 10.02.2013 do
17.02.2013), v následujícím měsíci pak od 10.03.2013 do 17.03.2013.
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9.

Klient má možnost si na Účtu jednostranným písemným úkonem učiněným na předepsaném
formuláři MPU na pobočce MPU nebo prostřednictvím internetového bankovnictví MPU (dále
jen „Žádost“) stanovit dobu vázanosti v délce 6 kalendářních měsíců, 12 kalendářních měsíců
nebo 24 kalendářních měsíců (dále jen „Doba vázanosti“) ohledně části nebo celého svého
vkladu na Účtu (dále jen „Vázaná částka“).

10. Výše aktuálního zůstatku na Účtu nesmí být ke konci každého dne Doby vázanosti nižší než
výše klientem zvolené Vázané částky. Pokud výše aktuálního zůstatku na Účtu klesne na konci
kteréhokoliv dne v průběhu Doby vázanosti pod výši Vázané částky, klient přichází o nárok na
níže definovaný Bonus, a to i v případě, kdy ke snížení aktuálního zůstatku na Účtu došlo
zaúčtováním poplatků v souladu s platným Ceníkem MPU.
11. V Žádosti uvedená Doba vázanosti začíná běžet dnem uvedeným v Žádosti, jako den, kdy
začne Doba vázanosti běžet. Pokud Doba vázanosti začne běžet v den mimo Dispoziční lhůtu,
pak Doba vázanosti uplyne vždy k poslednímu dni poslední měsíční výpovědní lhůty, jež
začala běžet ještě po Dobu vázanosti, tj. skutečná Doba vázanosti bude delší než v celých
měsících klientem zvolená Doba vázanosti. Pokud Doba vázanosti začne běžet v Dispoziční
lhůtě, pak Doba vázanosti uplyne vždy k poslednímu dni poslední měsíční výpovědní lhůty, jež
uplynula v Době vázanosti, tj. skutečná Doba vázanosti bude kratší než v celých měsících
klientem zvolená Doba vázanosti.
12. Za splnění podmínky, že aktuální zůstatek na Účtu nebude ke konci každého dne Doby
vázanosti nižší než Vázaná částka, bude Klientovi v den ukončení sjednané Doby vázanosti
připsána ke vkladu odměna, určená jako dodatečná úroková sazba k Vázané částce platná ke
dni počátku běhu Doby vázanosti dle Ceníku MPU (dále jen „Bonus“) a vypočtená za celou
Dobu vázanosti z Vázané částky, přičemž za účelem výpočtu Bonusu je tento vypočítáván
z Vázané částky stejně jako úrok z vkladu na Účtu. K jeho připsání na Účet dojde však za
podmínek uvedených výše až po uplynutí Doby vázanosti. Po ukončení sjednané Doby
vázanosti se tato automaticky neobnovuje a peněžní prostředky na Účtu jsou nadále úročeny
základní úrokovou sazbou vyhlašovanou v Ceníku MPU.
13. Na jednom Účtu je možné mít platně zřízenu jen jednu Dobu vázanosti. Pokud si klient přeje
dosáhnout více Bonusů, je nutné, aby si zřídil více Účtů a na těchto nastavil Doby vázanosti,
což může učinit na pobočce MPU nebo přes online žádost o zřízení účtu na dálku.
14. Klient má právo jím nastavenou Dobu vázanosti nebo výši Vázané částky před uplynutím Doby
vázanosti změnit nebo zrušit, v takovém případě však přichází o Bonus, na který by jinak
v souladu s čl. 12 těchto Podmínek po uplynutí původní Doby vázanosti měl nárok.
15. Klient je oprávněn Bonus připsaný na Účet vybrat bez sankcí v Dispoziční lhůtě.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16. MPU je oprávněn tyto Podmínky měnit za stejných podmínek a se stejnými důsledky a lhůtami
(pro klienta a MPU), které platí pro změnu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen
„VOP“).
17. Součástí Smlouvy o účtu je i Ceník MPU, který je MPU oprávněn měnit způsobem uvedeným
ve VOP. Ceník MPU je klientům zpřístupněn způsobem uvedeným ve VOP.
18. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. března 2013.
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