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ŽÁDOST KLIENTA O ČSOB PLUS KONTO 
 

 
 

Žádám Československou obchodní banku, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350, zapsanou v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“) o uzavření 
Smlouvy o ČSOB Plus Kontu (dále jen „Smlouva“) v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a 
zákona o platebním styku, na základě které mi bude zřízen a veden platební účet ČSOB Plus Konto v měně CZK 
(dále jen „Účet“). 

 
 

V případě přijetí tohoto návrhu na uzavření smlouvy ze strany ČSOB si jsem vědom/a a souhlasím s následujícími 
ujednáními: 

• Způsob zasílání výpisů: elektronicky s periodicitou měsíčně a formátem PDF do Internetového bankovnictví. 

• Součástí Smlouvy jsou Předsmluvní informace a Obchodní podmínky pro účty a platby – lidé (dále jen „Podmínky“) 
ze dne 1. 11. 2022. Jsem si vědom/a toho, že vzhledem k tomuto ujednání jsou smluvní strany vázány nejen touto 
Smlouvou, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažené v těchto Podmínkách a že nesplnění povinnosti z nich 
vyplývající má stejné důsledky jako nesplnění povinnosti vyplývající z této Smlouvy, která na ně odkazuje. 
Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před zněním těchto Podmínek. 

• Zůstatek peněžních prostředků na Účtu bude úročen úrokovou sazbou uvedenou v Oznámení Československé 
obchodní banky, a. s. o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů v Kč – občané (dále jen „Oznámení“). a 
ČSOB je oprávněna výši úrokové sazby jednostranně změnit. O změně výše úrokové sazby ČSOB informuje 
výpisem z Účtu. 

• ČSOB účtuje za bankovní služby poplatky dle Sazebníku ČSOB pro fyzické osoby – občany (dále jen „Sazebník“). 
Zavazuji se tyto poplatky platit. ČSOB je oprávněna tyto poplatky inkasovat z mého Účtu. 

• Pokud v době odeslání této žádosti o uzavření Smlouvy ČSOB zveřejnila návrh změny Sazebníku nebo Podmínek 
a dojde k uzavření Smlouvy, příslušný dokument se ke dni účinnosti změny stane součástí Smlouvy ve své 
změněné podobě.  

• Jsem oprávněn použít peněžní prostředky pouze do výše disponibilního zůstatku na Účtu (včetně případně 
sjednaného přečerpání). V důsledku přesažení disponibilního zůstatku na Účtu (bez ohledu na to, zda k němu 
dojde nesjednaným překročením, tj. využitím více peněžních prostředků ze strany klienta, nebo zaúčtováním 
poplatků za poskytnuté sužby, příp. dalších plateb, které je ČSOB oprávněna zúčtovat k tíži Účtu i bez mého 
příkazu), dojde ke vzniku debetního zůstatku na Účtu. Zavazuji se debetní zůstatek ihned uhradit. Beru na vědomí 
a souhlasím s tím, že pokud tak neučiním, je ČSOB oprávněna požadovat zaplacení úroků z prodlení v zákonné 
výši, jejichž sazba je uvedena v Oznámení, a to ode dne vzniku debetního zůstatku. Úroky z prodlení jsou splatné 
ihned, na konci kalendářního měsíce jsou připsány k debetnímu zůstatku a ČSOB je oprávněna v následujícím 
měsíci účtovat úroky z prodlení z takto navýšené částky. Zavazuji se uhradit rovněž poplatky dle Sazebníku za 
výzvu a následnou upomínku k úhradě debetního zůstatku. 

 
Prohlašuji, že současně se Smlouvou uzavřu Dohodu o ČSOB Identitě a Smlouvu o poskytování služeb ČSOB 
Elektronického bankovnictví, dle které budu využívat služby ČSOB Elektronického bankovnictví. 

ČSOB i já můžeme tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, případně od Smlouvy odstoupit. Podrobnější ujednání 
k výpovědi a odstoupení jsou dále upravena v Podmínkách. 

ČSOB je oprávněna jednostranně měnit Smlouvu, Podmínky a Sazebník způsobem a s důsledky uvedenými v 
Podmínkách. 

Smlouvu lze měnit také na základě dohody smluvních stran v listinné, elektronické, příp. i jiné podobě. Podrobnější 
úpravu změny Smlouvy, její výpovědi a odstoupení obsahují Podmínky. 

Odesláním této žádosti prostřednictvím www.csob.cz předkládám ČSOB výše uvedený návrh na uzavření Smlouvy 
o ČSOB Plus Kontu. Smlouva je platná a účinná okamžikem, kdy obdržím od ČSOB oznámení o akceptaci výše 
uvedeného mého návrhu na uzavření Smlouvy ze strany ČSOB. Souhlasím, že ČSOB mi zašle uvedené oznámení 
o akceptaci do mého Internetového bankovnictví. 
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Prohlašuji a stvrzuji odesláním této žádosti do ČSOB prostřednictvím www.csob.cz: 

• že mi byly poskytnuty informace dle zákona o platebním styku, Podmínky, Sazebník, Oznámení, Informační 
přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta a Sdělení informací o poplatcích a že jsem se s nimi 
seznámil/a; 

• že jsem se seznámil/a s ustanoveními Podmínek týkajícími se změny Smlouvy, Podmínek, Sazebníku a Oznámení 
na návrh ČSOB (oddíl Změna rámcové smlouvy), započtení, postoupení a zastavení vzájemných pohledávek 
(oddíl Započtení a postoupení) a nakládání s Účtem a peněžními prostředky na Účtu (oddíl Nakládání s účtem a 
prostředky na účtu) a výslovně je přijímám;  

• že mnou uvedené údaje v žádosti jsou pravdivé a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro účely 
sjednání Smlouvy tak, jak je uvedeno v Informacích o zpracování osobních údajů, se kterými jsem se seznámil/a. 

 


