PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU
vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186
00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka
4708 účinné od 19.5.2014
(dále jen „Platební podmínky“)
I.
Úvodní ustanovení
Tyto Platební podmínky vydané v souladu s Všeobecnými podmínkami upravují vztahy mezi Klientem
a Spořitelním družstvem při poskytování platebních služeb dle Zákona 284/2009 Sb. Tyto Platební
podmínky dále upravují vztahy mezi Klientem a Spořitelním družstvem při přijímání a vyplácení
peněžních prostředků Klienta prostřednictvím Sběrného účtu. Ustanovení Platebních podmínek mají
přednost před úpravou ve Všeobecných obchodních podmínkách.
Pojmy užívané v těchto Platebních podmínkách je třeba vykládat v souladu s jejich vymezením ve
Všeobecných obchodních podmínkách, nestanoví-li tyto Platební podmínky výslovně jinak. Není-li
dále stanoveno jinak, platí pro změnu Platebních podmínek pravidla obsažená v čl. IV. Všeobecných
obchodních podmínek.
II.
Platební služby a žádosti o využití Sběrného účtu
Spořitelní družstvo poskytuje Klientům tyto platební služby dle Zákona 284/2009 Sb.
a) pro hotovostní platební transakce v českých korunách
- vklad hotovosti na Účet (dále jen „Vklad hotovosti“)
Vklady v hotovosti jsou realizovány především přes ČSOB, kde je veden sběrný účet družstva č.u:
188300987/0300 nebo přes Českou poštu prostřednictvím peněžní poukázky.
b) pro bezhotovostní platební transakce v českých korunách
- jednorázový převod peněžních prostředků z Účtu na jiný Účet (dále jen
„Jednorázový převod“)
Spořitelní družstvo provádí platební služby ve stanovené Otevírací době v rámci pracovního dne.
Platební služby Vklad hotovosti a Výběr hotovosti provádí Spořitelní družstvo převážně přes ČSOB
a.s., kde je veden sběrný účet Spořitelního družstva č.ú.: 188300987/0300 nebo pomocí peněžní
poukázky/složenky přes Českou poštu. Identifikačním znakem pro příchozí platbu na Účet majitele je
jeho číslo účtu vedeného Spořitelním družstvem. Aktuální seznam Poboček s uvedením jejich
Otevírací doby zveřejňuje Spořitelní družstvo na svých Internetových stránkách.
III.
Platební transakce, platební příkaz
Na Účet jsou přijímány a z Účtu jsou vypláceny peněžní prostředky pouze v českých korunách.
Spořitelní družstvo provádí platební transakce na základě listinných platebních příkazů vyhotovených
na stanoveném formuláři a na základě příkazů zadaných prostřednictvím internetového bankovnictví.
V odůvodněných případech může Spořitelní družstvo provést platební transakci na základě platebního
příkazu, který nesplňuje stanovenou formu, za předpokladu, že příkaz bude obsahovat veškeré
stanovené náležitosti. Spořitelní družstvo potvrdí Klientovi přijetí platebního příkazu.
Klient je povinen v platebním příkazu vyplnit náležitosti stanovené zvláštním právním předpisem,
zejména:
- jedinečný identifikátor účtu plátce
- jedinečný identifikátor účtu příjemce;
- částku platební transakce;
- označení měny (ISO kód měny dle číselníku ČNB);
- svůj Platební souhlas.
Klient dále může v platebním příkazu uvést zejména tyto další náležitosti:
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- den splatnosti;
- variabilní symbol (údaj o rozsahu maximálně 10 číselných znaků);
- specifický symbol (údaj o rozsahu maximálně 10 číselných znaků);
- konstantní symbol, zejména je-li vyžadován zvláštním právním předpisem; (údaj o
- rozsahu maximálně 4 číselných znaků);
- textovou zprávu pro příjemce;
- datum vystavení platebního příkazu.
Platební příkaz je možné doručit osobně na Pobočku v pracovní den v Otevírací době nebo
prostřednictvím aplikace Internetového bankovnictví.
Klient doručující platební příkaz je povinen podrobit se identifikaci, případně kontrole dle čl. XIII.
Všeobecných podmínek.
Platební příkaz nesmí být vyhotoven obyčejnou tužkou. Platební souhlas na platebním příkazu musí
být vyhotoven před pověřeným pracovníkem Spořitelního družstva. Pokud v odůvodněných případech
není možné, aby Klient vyhotovil Platební souhlas na platebním příkazu před pověřeným pracovníkem
Spořitelního družstva, musí být jeho Platební souhlas na platebním příkazu úředně ověřen.
Předáním řádně vyplněného platebního příkazu příslušnému pracovníkovi Spořitelního družstva je
požadovaná platební transakce autorizována, tj. platí, že příslušný Klient tím dal souhlas k jejímu
provedení.
Okamžikem přijetí platebního příkazu se rozumí okamžik přijetí řádně vyplněného platebního příkazu
pracovníkem Spořitelního družstva od Klienta, nedohodnou-li se Spořitelní družstvo a Klient na
odložení jeho splatnosti. Předá-li Klient pracovníkovi Spořitelního družstva platební příkaz po 15:00
hod. v Otevírací době příslušné Pobočky, považuje se platební příkaz za přijatý na začátku Otevírací
doby bezprostředně následujícího pracovního dne příslušné Pobočky.
Dohodne-li se Spořitelní družstvo s Klientem na odložení splatnosti platebního příkazu, považuje se za
okamžik jeho přijetí začátek Otevírací doby ve dni splatnosti uvedeném na platebním příkazu. Není-li
den splatnosti zároveň pracovním dnem příslušné Pobočky, považuje se za okamžik přijetí platebního
příkazu začátek Otevírací doby bezprostředně následujícího pracovního dne příslušné Pobočky.
Platební příkaz není přijat, odmítne-li Spořitelní družstvo v souladu s Všeobecnými podmínkami,
těmito Platebními podmínkami, dalšími Zvláštními podmínkami, se Smlouvou, nebo zvláštním právním
předpisem jeho provedení.
V případě více platebních příkazů se shodným okamžikem přijetí a Účtem plátce provede Spořitelní
družstvo platební transakce dle jednotlivých platebních příkazů v pořadí vzestupně dle výše částek
platebních transakcí.
Spořitelní družstvo není povinno ověřovat správnost nebo úplnost údajů uvedených v platebním
příkazu nebo jejich vzájemný soulad. V případě nesouladu mezi jedinečným identifikátorem Účtu
příjemce na jedné straně a názvem Účtu příjemce nebo údajem o příjemci na druhé straně, je
rozhodující jedinečný identifikátor Účtu. Klient odpovídá za aktuálnost, správnost a úplnost údajů
uvedených v platebním příkazu. Tuto skutečnost každý Klient stvrzuje vyhotovením svého Platebního
souhlasu na platebním příkazu.
Spořitelní družstvo má právo odmítnout provedení platební transakce dle platebního příkazu, pokud:
- příslušný platební příkaz nemá předepsané náležitosti;
- na Účtu není dostatek volných peněžních prostředků k provedení požadované platební transakce;
- výše peněžních prostředků na Účtu by po provedení příkazu byla nižší než minimální
výše, byla-li stanovena;
- nelze plátce nebo Disponenta účtu plátce ověřit identifikací nebo podoba Platebního
souhlasu neodpovídá vzoru vyhotovenému na platném a účinném Dispozičním formuláři příslušného
Účtu;
- platební příkaz je nejasný, neurčitý, neúplný, nebo je-li v něm škrtáno nebo přepisováno;
- to vyplývá ze zvláštního právního předpisu, nebo pokud by jeho provedení bylo v rozporu se
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Smlouvou, Všeobecnými podmínkami, příslušnými Zvláštními podmínkami, těmito Platebními
podmínkami, stanovami Spořitelního družstva nebo zvláštním právním předpisem.
Spořitelní družstvo má právo odložit provedení platební transakce dle platebního příkazu:
- brání-li mu v jeho provedení závažné technické okolnosti či vyšší moc;
- stanoví-li tak zvláštní právní předpis;
- eviduje-li vůči plátci neuhrazenou pohledávku po splatnosti.
Spořitelní družstvo provede platební transakci dle platebního příkazu bez zbytečného odkladu po
odpadnutí příslušné překážky, nedohodne-li se s Klientem jinak.
O neprovedení platební transakce dle platebního příkazu z důvodu chybných údajů na něm
uvedených informuje Spořitelní družstvo Majitele účtu plátce bez zbytečného odkladu, nejpozději však
ve lhůtě stanovené pro její provedení. Je-li to možné, oznámí Spořitelní družstvo Majiteli účtu plátce
důvody neprovedení platební transakce a postup pro nápravu chyb platebního příkazu. Spořitelní
družstvo je oprávněno účtovat příslušnému Majiteli účtu plátce za odeslání výše uvedené informace
poplatek dle aktuálního Sazebníku.
Spořitelní družstvo jako poskytovatel příjemce připíše peněžní prostředky na Účet, jehož jedinečný
identifikátor uvede plátce v platebním příkazu.
Klient může platební příkaz zrušit nebo změnit pouze opravným platebním příkazem, kterým původní
platební příkaz ruší nebo mění. Spořitelní družstvo odpovídá za provedení zrušení nebo změny
platebního příkazu, pouze pokud je opravný platební příkaz Spořitelnímu družstvu doručen nejpozději
do konce Otevírací doby pracovního dne příslušné Pobočky, který bezprostředně předchází
pracovnímu dni, ve kterém nastane okamžik přijetí platebního příkazu.
V případě, že Spořitelní družstvo chybně připíše na Účet nebo odepíše z Účtu peněžní prostředky v
nesprávné výši, je Spořitelní družstvo oprávněno a povinno jednostranně takové peněžní prostředky z
Účtu odepsat nebo je připsat zpět, a to ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním
předpisem.
Odpovědnost Spořitelního družstva za neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební
transakci se řídí zvláštním právním předpisem.
IV.
Zvláštní ustanovení pro hotovostní platební transakce
Peněžní prostředky vložené v hotovosti ve prospěch Účtu připíše Spořitelní družstvo na Účet s valutou
dne přijetí peněžních prostředků od Klienta.
Výběry peněžních prostředků členem v hotovosti Spořitelní družstvo neumožňuje.
V.
Zvláštní ustanovení pro bezhotovostní platební transakce
Bezhotovostní převod peněžních prostředků mezi Účty, kdy Spořitelní družstvo vystupuje jako
poskytovatel plátce i příjemce, provádí Spořitelní družstvo výhradně formou jednorázového převodu.
Spořitelní družstvo jako poskytovatel plátce i příjemce zajistí připsání peněžních prostředků z převodu
na Účet příjemce nejpozději na konci pracovního dne, v němž nastal okamžik přijetí platebního
příkazu.
Nebude-li platební příkaz k převodu z Účtu plátce proveditelný například z důvodu zrušení Účtu
příjemce, připíše Spořitelní družstvo peněžní prostředky zpět k příslušnému Účtu plátce, případně do
pomocné evidence, dojde-li v mezidobí ke zrušení Účtu plátce.
Nebude-li možné provést požadovaný převod peněžních prostředků na Účet příjemce (například z
důvodu neexistence Účtu příjemce), vrátí Spořitelní družstvo takovou platbu poskytovateli plátce, je-li
to v souladu se zvláštním právním předpisem možné.
Peněžní prostředky z platební transakce, kterou nelze identifikovat, vrátí Spořitelní družstvo zpět na
účet, ze kterého byly odeslány, je-li to v souladu se zvláštním právním předpisem možné.
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VI.
Využití Sběrného účtu
Klient může požádat Spořitelní družstvo o připsání peněžních prostředků v českých korunách na Účet
prostřednictvím Sběrného účtu nebo o výplatu peněžních prostředků v českých korunách z Účtu
prostřednictvím Sběrného účtu. Spořitelní družstvo přijímá žádosti o využití Sběrného účtu pouze na
Pobočkách ve stanovené Otevírací době v rámci pracovního dne.
Žádost o připsání peněžních prostředků na Účet prostřednictvím Sběrného účtu podá Klient tak, že
zajistí, aby u platební transakce připsané ve prospěch Sběrného účtu byly uvedeny jako specifický
symbol číslo příslušného Účtu vedeného Spořitelním družstvem. Žádost o bezhotovostní výplatu
peněžních prostředků z Účtu podá Klient tak, že v listinném platebním příkazu pro Jednorázový
převod vyplní jako účet příjemce jedinečný identifikátor účtu vedeného u jiného poskytovatele než je
Spořitelní družstvo. Spořitelní družstvo vyhoví žádosti o využití Sběrného účtu přiměřeně ustanovením
Zákona 284/2009 Sb., pokud tyto Platební podmínky nestanoví jinak.
Částku peněžních prostředků řádně podané žádosti o připsání peněžních prostředků na Účet
prostřednictvím Sběrného účtu připíše Spořitelní družstvo na Účet nejpozději do jednoho pracovního
dne po dni připsání této částky na Sběrný účet. Žádost o bezhotovostní výplatu peněžních prostředků
z Účtu provede Spořitelní družstvo prostřednictvím Sběrného účtu v den přijetí platebního příkazu dle
pravidel uvedených v čl. III.
VII.
Závěrečná ustanovení
Tyto Platební podmínky se za podmínek stanovených v čl. IV. Všeobecných podmínek a § 94 Zákona
284/2009 Sb., stávající součástí smluv uzavřených před nabytím účinnosti těchto Platebních
podmínek mezi Spořitelním družstvem a jednotlivými Klienty, které svým obsahem splňují náležitosti
smlouvy o platebním účtu dle ustanovení § 2662 a násl. občanského zákoníku a zároveň smlouvy o
platebních službách dle § 74 Zákona 284/2009 Sb.
Tyto Platební podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 19. 5. 2014.
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