Obchodní podmínky
pro vedení vkladových účtů s výpovědní lhůtou

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEDENÍ VKLADOVÝCH ÚČTŮ S VÝPOVĚDNÍ LHŮTOU
1. Tyto obchodní podmínky (dále také „Podmínky“) Moravského Peněžního Ústavu – spořitelního
družstva (dále také „MPU“) pro vedení vkladových účtů s výpovědní lhůtou jsou nedílnou součástí
Smlouvy o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou uzavřené mezi Klientem a MPU.
2. MPU vede pro fyzické i právnické osoby vkladové účty se smluvně stanovenou výpovědní lhůtou.
Vkladové účty s výpovědní lhůtou nejsou účty platebního charakteru ve smyslu zákona č. 284/2009
Sb., o platebním styku.
3. Disponovat s účtem je možné prostřednictvím:
- hotovostního vkladu nebo výběru,
- bezhotovostního převodu ve prospěch účtu nebo na vrub účtu.
Na vkladových účtech lze provádět jen omezený platební styk, sloužící výhradně k naplnění účelu,
ke kterému byl účet založen.
4. Majitel účtu nebo Disponent je oprávněn disponovat s vkladem po uplynutí výpovědní lhůty,
během lhůty stanovené v Ceníku MPU a uvedené ve výpovědi vkladu. Vypovězenou částku je
možno vybrat po uplynutí výpovědní lhůty, která je upravena Ceníkem MPU.
5. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem prokazatelného doručení výpovědi nebo dnem uvedeným na
výpovědi vkladu Klienta. Obsahem výpovědi jsou číslo účtu, datum podání výpovědi, měna a výše
vypovězené částky včetně podpisu oprávněné osoby.
6. Lze vypovědět i část vkladu. Na účtu může být v platnosti několik výpovědí vkladu. Celkový součet
vypovězených částek může znít nejvýše na částku ve výši aktuálního zůstatku účtu ke dni doručení
výpovědi vkladu MPU.
7. Úroky připsané na účet lze bez výpovědi vybrat do konce následujícího měsíce po dni jejich
připsání na účet. Pokud nejsou v tomto období úroky vybrány, stávají se součástí vkladu a vztahuje
se na ně smluvně stanovená výpovědní lhůta.
8. Výběr v období kratším než je smluvní výpovědní lhůta je možný pouze se souhlasem MPU.
V případě souhlasu MPU stanoví výši dostupné částky a smluvní pokutu. Rámec výše smluvní
pokuty je vyhlašován v Ceníku MPU.
9. MPU je oprávněn tyto Podmínky aktualizovat. MPU seznamuje Klienta se zněním Podmínek
v provozních prostorách poboček MPU a na internetových stránkách MPU alespoň 30 kalendářních
dnů před účinností změny. O účinnosti změn Podmínek informuje MPU Klienta rovněž písemnou
formou, zpravidla upozorněním v textu na výpise z účtu. Klient je povinen se s novelizovanými
Podmínkami seznámit. Pokud Klient neprojeví do dne účinnosti změny Podmínek výslovný
písemný nesouhlas, stává se nové znění Podmínek závazné pro všechny dosud uzavřené smluvní
vztahy jako změna jeho původně sjednaných obchodních podmínek s účinností ode dne
uvedeného v příslušné novelizaci Podmínek. Vyjádřil-li klient v uvedené lhůtě svůj nesouhlas se
změnou Podmínek a nedojde-li k jiné dohodě, je MPU oprávněn kterýkoli smluvní vztah s Klientem
vypovědět nebo prohlásit kteroukoli svou pohledávku za Klientem za ihned splatnou.
10. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. listopadu 2009.
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