
 
 Základní Produktové podmínky spořicího účtu Genius 6  
1. Tyto základní Produktové podmínky obsahují popis, podmínky a rozsah parametrů spořicího účtu 

Genius 6 (dále jen „SÚ Genius 6“) sjednaného podle Smlouvy o bankovních produktech a službách, 
na jejímž základě Banka zřizuje a vede SÚ Genius 6, který je určen k jednorázovému nebo 
pravidelnému spoření (dále jen „PP“). Obsahuje-li příslušná smlouva, na jejímž základě je SÚ Genius 
6 zřízen, ujednání odlišná od těchto PP, použije se vždy přednostně ujednání příslušné smlouvy. 
Smluvní ujednání těchto PP mají vždy přednost před Podmínkami, tj. před Všeobecnými 
produktovými podmínkami.  

2.  Pojmy psané s velkými počátečními písmeny mají význam, který je uveden v těchto PP a pokud 
není pojem vysvětlen, tak má význam, který je obsažen v Podmínkách  

3.  Smluvní strany pro zdůraznění zásadních a významných ujednání, která jsou zvláště důležitá a s 
nimiž výslovně souhlasí, označují konkrétní smluvní ujednání v PP nebo jejich část tučně.  

4.  Klient si je vědom, že SÚ Genius 6 není platebním účtem pro platební styk podle zák. č. 286/2009 
Sb., o platebním styku, neboť nakládání s peněžními prostředky na SÚ Genius 6 je výrazně smluvně 
omezeno, zejména v článcích 15 a 16 těchto PP.  

5.  SÚ Genius 6 je veden pouze v českých korunách.  

6.  Klientem může být fyzická osoba - nepodnikatel, a to ve věku od 15 let. S SÚ Genius 6 a peněžními 
prostředky na SÚ Genius 6 nezletilého Klienta může nakládat zákonný zástupce, a to výhradně v 
zájmu Klienta. Pro každého Klienta může být Bankou veden pouze jeden SÚ Genius 6.  

7.  Součet veškerých peněžních prostředků Klienta uložených na SÚ Genius 6 je úročen denně 
pohyblivou Vyhlašovanou úrokovou sazbou s tzv. skládaným úročením, tj. zůstatek je rozdělen do 
stanovených úrokových pásem a v každém úrokovém pásmu je zůstatek úročen jinou úrokovou 
sazbou, a to za období ode dne připsání peněžních prostředků na SÚ Genius 6 do dne 
předcházejícího dni jejich výběru. Banka je oprávněna jednostranně a s okamžitou účinností tuto 
úrokovou sazbu měnit, změnu Uveřejňovat v Úrokovém lístku, na Obchodních místech nebo na 
internetových stránkách Banky, a informovat Klienta.  

8.  Banka připisuje úroky poslední den v kalendářním měsíci, a to za období od posledního dne 
předcházejícího kalendářního měsíce do předposledního dne kalendářního měsíce, v němž jsou 
úroky na SÚ Genius 6 připisovány. Zúčtování úroků se provádí měsíčně podle výše denních zůstatků 
na SÚ Genius 6.  

9.  Klient k SÚ Genius 6 získá zvýhodněnou sazbu úroku (dále jen „Úrokový bonus“) při splnění 
následujících podmínek:  

 Vedení Běžného účtu jakéhokoli konta typu Genius u Banky v měně CZK, s výjimkou účtu Dětský 
Genius a  

 dosažení Měsíčního kreditního příjmu ve výši Uveřejněné v platném Úrokovém lístku pro Spořicí 
účet Genius 6.  
Měsíční kreditní příjem je souhrn částek připsaný za každý kalendářní měsíc ve prospěch Běžného 
účtu, jehož minimální výše je sjednána a/ nebo Uveřejněna; do výpočtu jeho výše se nezapočítávají 
převody z jakéhokoli účtu Klienta vedeného u Banky, včetně Spořicího účtu nebo podnikatelských 
účtů, převody z vnitřních účtů Banky a příjem z kreditních úroků z prostředků na účtech Klienta 
vedených u Banky, pokud Banka nestanoví jinak svým rozhodnutím, které uveřejní. 

10.  Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, bude úroková sazba pro SÚ Genius 6 navýšena o 
Úrokový bonus, a to pro období následujícího kalendářního měsíce, nejpozději od 2. Pracovního dne 
tohoto měsíce. Banka Klienta informuje o přiznání Úrokového bonusu v měsíčním Výpise.  

11.  Klient může SÚ Genius 6 označit vlastním názvem, a to v maximální délce 20 znaků.  

12.  Klient je oprávněn sjednat si k SÚ Genius 6 Internet Banku. V případě, že Klient nemá u Banky veden 
žádný Běžný korunový účet, není k tomuto SÚ Genius 6 Internet Banka zpoplatněna.  

13.  K SÚ Genius 6 může být Klientem zřízen Podpisový vzor. Pokud je k Běžnému účtu zřízen Podpisový 
vzor, je využíván i pro SÚ Genius 6.  

14.  Klient se zavazuje platit Poplatky uveřejněné v platném Sazebníku, které je Banka oprávněna 
jednostranně měnit za podmínky poskytnutí Klientovi informace o změně.  

15.  Využívání SÚ Genius 6 je sjednáno výhradně pro:  

 přijímání příchozí platby s tím, že pokud je platba v cizí měně připisuje Banka po přepočtu v CZK;  

 přijímání hotovostního vkladu v CZK prostřednictvím Obchodního místa;  

 provádění hotovostního výběru v CZK prostřednictvím Obchodního místa;  

 zadání jednorázového platebního příkazu v rámci tuzemského platebního styku výhradně ve 
prospěch účtů Klienta a v maximálním počtu 3 příkazů za kalendářní měsíc, resp. 36 za 
kalendářní rok;  



 zadání trvalého příkazu k automatickému převodu mezi SÚ Genius 6 a Běžným účtem vedeným v 
českých korunách.  

16.  SÚ Genius 6 neumožňuje:  

 vydání a vedení platební karty;  

 vydání šeků;  

 zadání trvalého platebního příkazu (trvalý příkaz k úhradě, příkaz k povolení inkasa, trvalý příkaz pro 
platby SIPO);  

 realizaci platby v cizí měně a v CZK do zahraničí a v cizí měně v rámci České republiky;  

 převod důchodu vypláceného Českou správou sociálního zabezpečení nebo Ministerstvem vnitra 
ČR  

17.  Banka vyhotovuje z SÚ Genius 6 výpisy v měsíční periodicitě, které poskytuje Klientovi standardně 
elektronicky, zejména prostřednictvím Internet Banky, BankKlienta nebo MultiCashe, není-li 
sjednáno jinak. Způsob a periodicita jejich předávání může být shodná se způsobem a periodicitou 
předávání výpisů z konta Klienta, ke kterému je SÚ Genius 6 založen. Výpis je vyhotoven pouze v 
případě, že za daný měsíc byla zúčtována alespoň jedna položka, vždy však ke konci kalendářního 
roku.  

18. Klient a Banka jsou oprávněni SÚ Genius 6 kdykoli zrušit s účinností ke dni doručení písemného 
oznámení o jeho zrušení druhé smluvní straně. Klient je povinen uvést Bance způsob vyplacení 
zůstatku SÚ Genius 6, a to zejména bankovní spojení. V případě, že tak neučiní, nebude zůstatek 
nevypořádaného SÚ Genius 6, do doby uvedení způsobu vyplacení zůstatku Bance, dále úročen.  

19.  Banka je oprávněna jednostranně měnit parametry SÚ Genius 6, provádět jejich úpravy sloučením 
nebo převodem na jiný typ spořicího účtu (tzv. konverze), a to za podmínky Uveřejnění změn 
zejména v Sazebníku a/nebo Úrokovém lístku. O těchto změnách Banka informuje klienta.  

20.  Banka je oprávněna tyto PP, které jsou Uveřejněny na Obchodních místech a nebo na 
www.gemoney.cz, jednostranně měnit pouze za předpokladu jejich Uveřejnění, aby měl Klient 
možnost vyjádřit ve lhůtě do 1 měsíce od Uveřejnění základních Produktových podmínek svůj 
případný písemný nesouhlas s jejich změnami. V případě, že Banka neobdrží v uvedené lhůtě 
písemný nesouhlas s jejich změnou, stanou se účinnými. V případě, že Banka obdrží v uvedené 
lhůtě písemný nesouhlas s jejich změnou, je oprávněna zrušit SÚ Genius 6.  

21.  Klient a Banka sjednávají, že Banka je oprávněna kdykoli započíst svou splatnou konkrétní 
pohledávku z kteréhokoli ujednání vůči Klientovi, kterého bude informovat o započítávaných 
částkách, a to písemně, zejména formou Výpisu.  

22.  Zrušují se Produktové podmínky SÚ Genius 6 ze dne 31. 12. 2013 a jsou nahrazeny těmito PP, které 
jsou účinné ode dne 1. 8. 2014, a to i pro dříve sjednaná smluvní ujednání o SÚ Genius 6.  

 


