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1. Předmět úpravy a rozsah použití
1.1 Expobank CZ a.s. vydává ve smyslu svých Všeobecných obchodních podmínek („VOP“),
Podmínek pro provádění platebního styku („Podmínky platebního styku“) a Obchodních podmínek
pro využívání služeb internetového bankovnictví („Speciální podmínky“) a k úpravě vzájemných práv
a povinností při užívání produktu NEO účet tyto Produktové podmínky pro NEO účet („Produktové
podmínky“).
1.2 Produktové podmínky jsou doplněním VOP, Podmínek platebního styku a Speciálních podmínek a
jsou součástí individuálních smluv uzavřených mezi Klientem a Bankou o bankovních službách
poskytovaných v rámci NEO účtu („Smlouva“).
1.3 V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a ustanoveními Produktových podmínek mají
ustanovení Smlouvy přednost. Záležitosti, které nejsou upraveny Smlouvou, se řídí těmito
Produktovými podmínkami, Speciálními podmínkami, Podmínkami platebního styku nebo VOP podle
uvedeného pořadí.
2. Popis produktu NEO účet
2.1 Produktem NEO účet se rozumí běžný účet pro fyzické osoby.
2.2 V rámci tohoto účtu Klient za pevně stanovený měsíční poplatek uvedený v aktuálním Sazebníku
získává bezplatně vedení účtu v měně CZK a také tyto výhradně s ním související služby: tuzemské
příchozí platby, tuzemské odchozí elektronické platby (a to včetně inkasa a SIPA), výběr z bankomatu
v České republice i zahraničí, internetové bankovnictví, výpisy zasílané e-mailem. V rámci tohoto
balíčku Klient může požádat o vydání platební karty MasterCard Standard, přičemž vedení a vydání
první karty v balíčku je zdarma. Součástí balíčku je také možnost využívat služeb třetích stran (dále
jen „Partnerské produkty“).
2.3 Klient za zvýhodněný poplatek uvedený v aktuálním Sazebníku získává příchozí SEPA platby,
odchozí elektronické SEPA platby, zahraniční příchozí platby a zahraniční odchozí elektronické platby.
2.4 Úroková sazba na účtu se mění s ohledem na změnu podmínek na trhu a je vyhlašována v Listu
úrokových sazeb.
2.5 Zároveň s NEO účtem Klient může požádat o založení spořicího účtu (dále jen „Spořicí účet“),
který je veden odděleně od NEO účtu a má i své vlastní číslo.
3. Přehled služeb poskytovaných v rámci produktu NEO účet
3.1 Běžný účet
3.1.1 Banka se zavazuje zřídit a vést Klientovi účet, a to v měně a pod číslem uvedeným ve
Smlouvě (dále jen „Účet“). Banka umožní Klientovi dispozice s peněžními prostředky na Účtu
prováděné Klientem. Dispozice s Účtem prováděné osobně na pobočce Banky, Banka umožní poté,
co si Klient zřídí Podpisový vzor dle VOP. Běžný účet není určen k obchodním a podnikatelským
účelům. Banka si vyhrazuje právo odmítnout provedení operací, které nejsou v souladu s účelem
Účtu.
3.1.2 Peněžní prostředky na Účtu Banka úročí úrokovou sazbou, jak je vyhlašována Bankou v
závislosti na situaci na peněžním trhu a zveřejňována formou Listu úrokových sazeb na internetových
stránkách Banky www.expobank.cz a v Provozovnách Banky.
3.2 Spořicí účet
3.2.1. Banka se zavazuje zřídit a vést pro Klienta Expo spořicí účet, a to v měně a pod číslem
uvedeným ve Smlouvě (dále jen „Spořicí účet“), přijímat na Spořicí účet vklady a platby a
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uskutečňovat z něho výběry a platby kdykoli, aniž by tyto úkony byly vázány na výpovědní lhůtu a to
za podmínek blíže popsaných ve Smlouvě, VOP a Podmínkách pro provádění platebního styku
Banky. Výběry v hotovosti ze Spořicího účtu Banka povolí poté, co si Klient zřídí ke Spořicímu účtu
Podpisový vzor dle VOP. Spořicí účet je Platebním účtem ve smyslu ustanovení § 2669 Občanského
zákoníku.
3.2.2. Spořicí účet je určený k ukládání prostředků Klienta, fyzické osoby. Klient může mít zřízen u
Banky pouze jeden Spořicí účet v dané měně.
3.2.3. Klient je oprávněn na Spořicí účet vložit další vklad v neomezené výši a také provádět převody
ze Spořicího účtu.
3.2.4. Peněžní prostředky uložené na Spořicím účtu úročí Banka úrokovou sazbou platnou pro
Spořicí účet, jak je vyhlašována Bankou v závislosti na situaci na peněžním trhu a zveřejňována
formou Listu úrokových sazeb na Internetových stránkách Banky www.expobank.cz a v Provozovnách
Banky.
3.2.5. Klient podpisem Smlouvy potvrzuje, že se s aktuálně platným Listem úrokových sazeb, který
mu Banka před uzavřením Smlouvy poskytla, seznámil, obsahu porozuměl a souhlasí s ním. Klient
bere na vědomí a souhlasí s tím, že Banka je oprávněna úrokovou sazbu na Spořicím účtu
jednostranně měnit dle ustanovení čl. 19. VOP způsobem dle ustanovení čl. 44. VOP. Pokud je změna
úrokové sazby založena na změně referenčních sazeb, je Banka oprávněna změnu provést bez
předchozího oznámení Klientovi, s tím, že Klient bude o změně informován bez zbytečného odkladu
po účinnosti změny. Klient bere na vědomí, že je oprávněn za podmínek stanovených v článcích 44.2
až 44.5 VOP změnu úrokové sazby (s výjimkou změn úrokových sazeb založených na změně
referenčních sazeb) učiněnou Bankou odmítnout, přičemž takové odmítnutí může mít v souladu
s uvedenými ustanoveními VOP za následek zrušení Spořicího účtu.
3.3 Platební karty
3.3.1. V rámci produktu NEO účet poskytne Banka Klientovi na jeho žádost k Účtu platební kartu
MasterCard Standard („Platební karta“). Klient může Banku požádat o vydání dalších Platebních
karet.
3.3.2. Vydání a používání Platebních karet je podrobně upraveno Podmínkami pro vydání a
používání platebních karet Expobank CZ a.s. („Podmínky pro karty“). Za formulář žádosti o
vystavení platební karty Klientem ve smyslu Podmínek pro karty se považuje žádost vyplněná
elektronickým úkonem prostřednictvím internetového bankovnictví.
3.3.3. Platební karty se vydávají jako karty debetní, tj. pouze pro operace do výše Disponibilního
zůstatku na Účtu. Banka vystavuje Platební kartu jednorázově na dobu platnosti vyznačenou na
Platební kartě s tím, že po uplynutí doby platnosti Platební karty může být Klientovi v souladu
s Podmínkami pro karty vydána nová Platební karta.
3.3.4. K Účtu mohou být vydány další Platební karty specifikované v Sazebníku, avšak vždy jen
jedna pro Klienta (vlastníka Účtu) a jedna pro disponenta (jiného držitele karty) od každého druhu.
3.3.5. Ke dni účinnosti Smlouvy Banka stanoví maximální možné týdenní limity pro operace
prováděné prostřednictvím Platební karty, které Klient může měnit prostřednictvím internetového
bankovnictví.
4. Užití ostatních produktů
4.1 Banka v rámci produktu NEO účet umožňuje Klientovi užívat produkty/služby, resp. přistupovat
k produktům třetích stran nabízených Bankou ( „Partneři“) za podmínek stanovených pro užití těchto
produktů/služeb („Partnerské produkty“). Seznam aktuálně nabízených Partnerských produktů je
uveden na webových stránkách Banky.
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5. Závěrečná ustanovení
5.1 Banka je oprávněna tyto Produktové podmínky v souladu s článkem 44. VOP jednostranně měnit.
5.2 O veškerých změnách týkajících se Produktových podmínek bude Banka Klienta informovat
vhodným způsobem (např. zprávou zaslanou službou Zprávy v rámci internetového bankovnictví,
prostřednictvím Internetových stránek Banky, informací na výpisu z účtu apod.).
5.3 Klient podpisem Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s Informacemi ke zpracování osobních údajů,
dostupných na webových stránkách Banky (naleznete zde).
5.4 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné dnem 10. 10. 2018.
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