Podřízený vklad NEY
Popis produktu
Podřízený vklad NEY je určen pro Fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby.
Podřízený vklad představuje alternativní investiční produkt k termínovaným vkladům. Cílem produktu je
nabídnout dlouhodobé zhodnocení finančních prostředků s nadprůměrným úročením. Podřízený vklad
představuje formu investice do kapitálu NEY SD, na kterou se nevztahuje žádný systém pojištění vkladů
ani jiná ochrana návratnosti vložených finančních prostředků. NEY SD si vyhrazuje právo odmítnout
žádost o uzavření smlouvy o podřízeném vkladu bez uvedení důvodu.
Měna vkladu: koruna česká (CZK)
Minimální výše vkladu: 10.000,- CZK, Maximální výše vkladu: 30.000.000,- CZK
Doba trvání vkladu: Podřízený vklad je zakládán na dobu 7 let.
Pojištění vkladu: Podřízený vklad není zajištěn. Vklad není pojištěn u Garančního systému finančního
trhu.
Předčasný výběr vkladu: Klient nemá nárok na předčasné splacení podřízeného vkladu. V průběhu
trvání podřízeného vkladu není možné peněžní prostředky z podřízeného vkladu předčasně vybrat.
NEY SD je oprávněno podřízený vklad vypovědět s účinností ke konci měsíce následujícího po měsíci, v
němž výpověď smlouvy byla klientovi doručena.
Úroková sazba: Podřízený vklad je úročen fixní sazbou po celou dobu vkladu, úroková pásma se
neuplatní. Podřízený vklad je úročen úrokovou sazbou, která je vyhlášena NEY SD v aktuálním Přehledu
úrokových sazeb, zveřejněném na internetových stránkách NEY SD. Úrok je vyplácen dle smluvního
ujednání.
Daně: Úrokové výnosy podléhají dani z příjmu podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb.
Srážková daň je strhávána z připsaných úroků u podřízeného vkladu zřízeného fyzickou osobou. Srážková
daň není uplatňována u podřízeného vkladu, jehož majitelem jsou fyzické osoby podnikatelé nebo
právnické osoby.
Poplatky: Veškeré poplatky související s podřízeným vkladem jsou uvedeny v Sazebníku poplatků, který
je v listinné formě k dispozici na pobočkách NEY SD a v elektronické formě na www stránkách NEY SD.
Podmínka členství: Členství v NEY SD (minimální věk člena družstva 18 let)
Další parametry: Podřízený vklad bude podřízen všem nepodřízeným pohledávkám za NEY SD.
Klient není oprávněn zřídit jakéhokoliv zajištění k podřízenému vkladu ve prospěch třetích osob.
Klient není oprávněn dodatečně měnit výši peněžní částky představující podřízený vklad.
Klient není oprávněn provést zápočet svého dluhu vůči NEY SD proti své pohledávce ze smlouvy o
podřízeném vkladu.
Na uzavření smlouvy o podřízeném vkladu nemá klient právní nárok.
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