Podmínky pro používání kontokorentu
Neodkládejte čtení podmínek na zítra
Chápeme, že čtení Podmínek pro používání kontokorentu není žádná zábava. Zkuste si ale, prosím, najít čas a přečíst
si je. Nastavují pravidla hry tak, abyste přesně věděli, co od Vás očekáváme a na co se máte připravit. Pro začátek jsme
vybrali pár důležitých bodů, které by Vám určitě neměly uniknout.
Co to je kontokorent?
Kontokorent je služba, která Vám nabízí čerpat peníze banky přímo z Vašeho účtu. Jedná se o úvěr, který Vám dovolí
přečerpat Váš běžný účet.
Používání kontokorentu je jednodušší, než by se zdálo. Stačí účet používat (platit kartou nebo posílat příkazy). Jakmile
vyčerpáte všechny své peníze, začnete automaticky čerpat kontokorent. Při používání kontokorentu je potřeba dodržet
veškeré podmínky uvedené ve Smlouvě o kontokorentu a v těchto Podmínkách pro používání kontokorentu.
Náš kontokorent jsme navrhli tak, abyste vždy přesně věděli, kolik z něj čerpáte. Ve svém internetovém bankovnictví
přesně uvidíte, kolik máte vlastních peněz a jakou část peněz tvoří kontokorent.
Těmito body to ovšem nekončí, právě naopak. Podmínky pro používání kontokorentu tím teprve začínají. Není to lehká
četba, ale věřte nám – je povinná. Proto si je přečtěte až do konce, a když Vám cokoliv nebude jasné, zavolejte nám na
515 202 202. Lepší je zeptat se hned na začátku než pak řešit případná nedorozumění.
Výklad pojmů
Bankovní registr klientských informací (BRKI) – představuje databázi údajů o úvěrových vztazích mezi bankami
a jejich klienty. BRKI je vytvořen na základě informací, které banky poskytují a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu
vypovídají o důvěryhodnosti klientů bank a jejich schopnosti splácet.
Nebankovní registr klientských informací – je zájmové sdružení, jehož základním účelem je vzájemné informování
věřitelů o tom, jak jsou jejich klienti schopni splácet své dluhy. Od ledna 2006 dochází i k výměně dat s Bankovním
registrem klientských informací.
Výše kontokorentu – je částka, kterou si můžete půjčit tím, že přečerpáte svůj běžný účet.
Obchodní podmínky – jsou naše základní obchodní podmínky, které popisují, za jakých podmínek poskytujeme naše
služby.
Případ porušení – je kterýkoliv případ porušení Smlouvy o kontokorentu, popřípadě jiných našich ujednání nebo jiná
závažná skutečnost popsaná v těchto Podmínkách pro používání kontokorentu.
Smlouva o kontokorentu – je Smlouva o kontokorentním úvěru a zároveň dodatek k Vaší Rámcové smlouvě, který
spolu sjednáváme při poskytnutí kontokorentu. Na základě této smlouvy Vám povolíme přečerpat Váš běžný účet. V ní
také najdete, kolik přesně Vám dovolíme přečerpat a kdy po Vás půjčené peníze budeme chtít vrátit.
SOLUS – je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci odpovědného úvěrování vytvářet společné
databáze klientů, kteří ve vztahu ke členům sdružení neplní své závazky. Přispívá tím k tomu, aby si lidé nemohli vzít
půjčky, které nebudou schopni splácet, i k tomu, aby nepřibývalo lidí, kteří neplatí splátky včas.
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Na úvod
1. Tyto Podmínky pro používání kontokorentu jsou nedílnou součástí Smlouvy o kontokorentu uzavírané mezi námi
– Air Bank – a Vámi – fyzickou osobou nepodnikatelem. Jsou vydávané v souladu s Obchodními podmínkami
a v návaznosti na ně a stanovují základní pravidla, kterými se budeme my i Vy řídit při poskytnutí kontokorentu
a jeho splácení. Pokud byste přece jen objevili, že se něco dá vykládat jinak v tomto dokumentu a jinak
v Obchodních podmínkách, má přednost výklad pojmů v těchto Podmínkách pro používání kontokorentu.
2. O kontokorent můžete žádat jen v případě, že je Vám alespoň 18 let.
3. Uzavřením Smlouvy o kontokorentu a v souladu s ní se zavazujeme poskytnout Vám peníze až do dohodnuté
výše a za podmínek, na kterých jsme se společně domluvili. Vy se na oplátku zavazujete kontokorent splatit, a to
včetně souvisejících úroků, a dodržovat podmínky uvedené ve Smlouvě o kontokorentu, v těchto Podmínkách pro
používání kontokorentu a v Obchodních podmínkách.
S čím souhlasíte
1. Může se stát, že budeme potřebovat ověřit údaje, které jsme od Vás dostali v Žádosti o kontokorent. Proto
Vás můžeme požádat o předložení dokumentů, které tyto údaje potvrzují. Souhlasíte s tím, že si jejich platnost
můžeme ověřit, a to u kohokoliv, například u Vašeho zaměstnavatele. Můžeme přitom využít Vašich osobních
údajů včetně rodného čísla.
2. Souhlasíte s tím, že po celou dobu trvání Smlouvy o kontokorentu můžeme prověřovat a hodnotit Vaši majetkovou
situaci. Kromě toho se Vás můžeme ptát na cokoliv, co by mohlo ovlivnit Vaši schopnost kontokorent splatit.
Nechceme Vám nahlížet do soukromí, ale potřebujeme mít jistotu, že se ve Vašem životě neděje nic zásadního,
kvůli čemu byste mohl/a mít se splácením kontokorentu problémy.
3. Již v průběhu žádosti o kontokorent jste nám udělil/a souhlas se zpracováním osobních údajů a potvrdil/a nám,
že jste se seznámila/a s Informačním memorandem Bankovního registru klientských informací a Nebankovního
registru klientských informací a s Poučením o registrech Sdružení SOLUS. Tyto dokumenty lze nalézt na
www.airbank.cz, www.cbcb.cz a www.solus.cz. Způsob, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji, lze nalézt
rovněž na www.airbank.cz v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.
Některé body související s uzavřením Smlouvy o kontokorentu
1. Před uzavřením Smlouvy o kontokorentu jsme Vám poskytli předsmluvní informace v podobě Formuláře pro
standardní informace o spotřebitelském úvěru.
2. Podpisem Smlouvy o kontokorentu stvrzujete, že jste se seznámili s předsmluvními informacemi a že rozumíte
všemu, co je v nich, jakož i ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru napsáno.
3. Jakmile smlouvu podepíšete, splníte všechny odkládací podmínky definované ve Smlouvě o kontokorentu
a zároveň vše proběhne tak, jak to popisujeme v našich Obchodních podmínkách (článek 5), nabývá smlouva
účinnosti.
Úročení kontokorentu
1. Úrok se počítá tak, že se vezme vyčerpaná část kontokorentu na konci dne a ta se úročí sjednanou roční
úrokovou sazbou. Úroky počítáme denně a jejich součet za daný kalendářní měsíc zúčtováváme vždy první den
v následujícím kalendářním měsíci.
2. Za dobu trvání Smlouvy o kontokorentu se výše úrokové sazby a v návaznosti na to i RPSN můžou měnit. Máme
právo zvýšit sjednanou roční úrokovou sazbu každoročně o tolik procentních bodů, kolik činí dvojnásobek
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průměrné roční míry inflace zveřejněné Českým statistickým úřadem v daném roce. O zvýšení Vám dáme vědět
vždy nejméně 2 měsíce předem ve Vašem internetovém bankovnictví.
Jak od nás půjčené peníze dostanete
1. Až od účinnosti Smlouvy o kontokorentu můžete kdykoliv čerpat peníze přečerpáním svého účtu, ke kterému
máte kontokorent sjednaný, a to výběrem peněz z účtu, platbou svou platební kartou nebo převodem z účtu.
2. Máme právo Vám nepovolit čerpat peníze, když ke dni čerpání:
a. existuje nebo hrozí případ porušení, který popisujeme dále;
b. nejsou splněny podmínky používání kontokorentu stanovené Smlouvou o kontokorentu, případně těmito
Podmínkami pro používání kontokorentu, nebo máme o splnění těchto podmínek pochybnosti;
c. nemáte aktivní běžný účet, ze kterého můžete kontokorent čerpat.
Splacení kontokorentu
1. Pro splácení kontokorentu stačí, aby byly připsány peníze na Váš běžný účet. Tím si snížíte čerpanou část
kontokorentu. Jak budete půjčené peníze splácet, je pouze na Vás. Můžete je klidně najednou vložit druhý den na
účet nebo kontokorent splácet postupně.
2. Zaúčtované úroky za daný kalendářní měsíc budeme ke dni jejich splatnosti automaticky strhávat z Vašeho
běžného účtu, ke kterému máte kontokorent sjednaný. V případě, kdy nebude možné úroky strhnout z Vašich
peněz, bude o tyto zaúčtované úroky navýšeno čerpání kontokorentu.
3. V případě nedovoleného překročení výše kontokorentu je částka překročení splatná ihned.
4. Výši zaúčtovaných úroků z kontokorentu za předchozí kalendářní měsíc uvidíte v den jejich splatnosti
v internetovém bankovnictví a v historii plateb jako první transakci v daném měsíci.
5. Všechny ostatní dluhy, které mohou vzniknout kvůli tomu, že nesplácíte včas, nám musíte zaplatit hned, jakmile
Vám je naúčtujeme. Když den, kdy nám máte zaplatit kterýkoliv dluh spojený s kontokorentem, připadne na den
pracovního klidu, nedá se nic dělat, i toto datum splatnosti platí.
6. Dohodli jsme se, že v případě blokace nevyčerpané části kontokorentu (pokud neurčíme v konkrétním případě
jinak) jsou Vaše dluhy hrazeny v následujícím pořadí: 1. nepovolený debet na běžném účtu (poplatky spojené
s běžným účtem a dodatečně zaúčtované transakce); 2. splatné úroky z kontokorentu za dané období;
3. vyčerpaná jistina kontokorentu.
7. Pokud nám máte zaplatit hned několik splatných dluhů zároveň a částka, kterou nám poskytnete, nestačí
k tomu, abyste je zaplatili všechny, použijeme ji k úhradě Vašich dluhů v následujícím pořadí: 1. nepovolený
debet na běžném účtu (poplatky spojené s běžným účtem a dodatečně zaúčtované transakce); 2. dluhy spojené
s kontokorentem; 3. dluhy spojené s půjčkou; 4. dluhy na hypotéce.
8. Pokud nemůžete úroky z kontokorentu zaplatit tak, jak to popisujeme ve Smlouvě o kontokorentu, je Vaší
povinností se s námi před jejich splatností dohodnout, jakým jiným způsobem to uděláte.
9. Dále jsme se domluvili, že máte možnost nás požádat o převedení kontokorentu na úvěr s anuitními splátkami.
Pokud nenastal případ porušení, jak jej popisujeme v článku Několik bodů k ukončení smlouvy těchto podmínek,
a pokud usoudíme, že ani nehrozí, tak Vám kontokorent na úvěr beze všeho převedeme. Pokud nás o převedení
kontokorentu požádáte, bereme to současně jako Vaši žádost o ukončení Smlouvy o kontokorentu a o ukončení
možnosti kontokorent čerpat. Jakmile dojde k uhrazení veškerých dluhů z kontokorentu, dohodli jsme se, že
smluvní vztah ze Smlouvy o kontokorentu končí. Vaše dluhy z ukončeného kontokorentu splatíte podle podmínek
smlouvy o úvěru s anuitními splátkami.
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K čemu se my i Vy dále zavazujeme a co prohlašujete
1. Po celou dobu trvání Smlouvy o kontokorentu Vám ve Vašem internetovém bankovnictví budeme bezplatně
poskytovat přehled čerpání a splácení kontokorentu. V internetovém bankovnictví najdete mimo jiné i výši
aktuálně napočítaných úroků k předchozímu dni, výši úrokové sazby a veškeré případné dodatečné náklady.
2. Zavazujete se, že nám dáte okamžitě vědět o všech změnách a skutečnostech, které by mohly ohrozit Vaši
schopnost kontokorent splácet.
3. Pokud dojde ke změně Vašich údajů (jméno, příjmení, trvalá nebo korespondenční adresa, telefon a mail), máte
povinnost nám to dát vědět, a to nejpozději 14 dnů od jejich změny. Stejnou povinnost máte, když dojde ke
změně údajů, které jsme od Vás dostali, když jste nás žádali o kontokorent.
4. Prohlašujete, že:
a. nám oznámíte jakýkoliv případ porušení Smlouvy o kontokorentu, podrobně nám jej při tom popíšete
a nezapomenete uvést ani to, co uděláte, abyste dal/a všechno zase do pořádku. O případu porušení nám
musíte dát vědět do 10 dnů poté, co k této události došlo;
b. pokud to budeme potřebovat, dáte nám i další informace a dokumenty.
Co považujeme za případ porušení
Za případ porušení Smlouvy o kontokorentu pokládáme, zejména když:
a. jste v prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku vůči nám, a to i z jiné smlouvy;
b. porušíte jakoukoliv jinou svou povinnost nebo nesplníte jakýkoliv svůj závazek popsaný v Rámcové smlouvě,
ve Smlouvě o kontokorentu, v Obchodních podmínkách, těchto Podmínkách pro používání kontokorentu nebo
v jiné smlouvě, kterou s námi máte uzavřenou.
c. údaje, prohlášení, případně další dokumenty, které jsme od Vás dostali, už neplatí, jsou zavádějící nebo
nepravdivé. Současně tato změna může mít podle nás vliv na Vaši schopnost splácet kontokorent;
d. jste trestně stíhanou osobou nebo jste byl/a po uzavření Smlouvy o kontokorentu pravomocně odsouzen/a pro
trestný čin;
e. zjistíme, že došlo k takovému zhoršení Vaší finanční nebo majetkové situace, které podle našeho názoru
ohrožuje návratnost nebo splacení kontokorentu. Třeba když je Váš majetek předmětem výkonu rozhodnutí,
exekuce, dražby nebo je u soudu zahájeno insolvenční řízení či jiné řízení, které má podobné právní účinky
týkající se Vašeho majetku;
f. bude omezena Vaše svéprávnost.
Postupy v případě porušení toho, na čem jsme se dohodli
Pokud dojde k případu porušení nebo jiné závažné skutečnosti, pak podle toho, o jak vážné porušení jde, máme právo:
a. upozornit Vás na prodlení s plněním některé z Vašich povinností a požadovat náhradu účelně vynaložených
nákladů na vymáhání Vašeho dluhu;
b. nevydat Vám peníze, které u nás máte na účtech, a to do výše veškerých Vašich nesplacených závazků vůči
nám spojených s kontokorentem;
c. provést úhradu našich splatných dluhů za Vámi, které vznikly na základě nebo v souvislosti se Smlouvou
o kontokorentu, z peněz na Vašich účtech vedených u nás. K zaplacení těchto dluhů můžeme použít i peníze na
jiných běžných účtech a Vašich spořicích účtech;
d. blokovat nevyčerpanou část kontokorentu, nebo kontokorent vůbec neposkytnout;
e. od Smlouvy o kontokorentu v průběhu jejího trvání odstoupit;
f. požadovat předčasné splacení kontokorentu, tj. prohlásit svým rozhodnutím kontokorent za ihned splatný
a požádat Vás o jeho předčasné splacení (tzv. zesplatnění). Při zesplatnění je Vaší povinností nám splatit: (i) celý
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kontokorent, (ii) smluvní úroky a úroky z prodlení naúčtované ke dni zesplatnění, popřípadě další částky, na
které máme právo podle Smlouvy o kontokorentu a dosud nám nebyly uhrazeny. Součtem všech těchto částek
provedeme výpočet tzv. celkové částky, kterou Vám oznámíme. Pokud celkovou částku neuhradíte do 10 dnů
od zesplatnění, máme právo celkovou částku úročit úroky z prodlení.
Máme právo podle svého uvážení s přihlédnutím k závažnosti porušení Smlouvy o kontokorentu nebo skutečností
uvedených v tomto článku použít jedno i více opatření uvedených výše pod písmenky a) až f), a to současně nebo
postupně. O tom, pro jaké opatření se rozhodneme, Vám dáme vědět písemně. Pokud nestanovíme jinak, nabývá
opatření účinnosti dnem, kdy Vám o něm doručíme zprávu. Vždy ale nejdříve v den, kdy došlo k porušení toho, na čem
jsme se dohodli.
Když nám jakýkoliv dluh související s kontokorentem nezaplatíte včas, máme právo po Vás chtít úroky z prodlení
v zákonné výši. Zaplacení úroků z prodlení nemá vliv na Vaši povinnost nahradit škodu, která nám kvůli Vašemu
prodlení vznikla.
V případě, kdy zesplatníme kontokorent, bude sazba úroku z kontokorentu zafixovaná ke dni zesplatnění. To
znamená, že Vám stejnou sazbou budeme celkovou částku uvedenou v oznámení o zesplatnění úročit až do jeho
úplného doplacení. Kromě toho po Vás můžeme chtít i úroky z prodlení v zákonné výši. Po zesplatnění se Vaše dluhy
hradí v následujícím pořadí: 1. nepovolený debet na běžném účtu (poplatky spojené s běžným účtem a dodatečně
zaúčtované transakce, účelně vynaložené náklady na vymáhání); 2. celková částka (uvedená v oznámení o zesplatnění);
3. úroky z kontokorentu; 4. úroky z prodlení; 5. případné náklady soudního a exekučního řízení. Pokud nám máte
zaplatit hned několik splatných dluhů zároveň a částka, kterou nám poskytnete, nestačí k tomu, abyste je zaplatili
všechny, uplatní se pořadí uvedené v části Splacení kontokorentu.
Několik bodů k ukončení smlouvy
Není-li dále uvedeno jinak, k okamžiku ukončení smluvního vztahu je Vaší povinností vrátit nám veškeré peníze, které
jsme Vám poskytli, i s úrokem vypočítaným ke dni vrácení. Zánikem tohoto smluvního vztahu nekončí naše ani Vaše
povinnost vyrovnat všechny vzájemné závazky, které na základě Smlouvy o kontokorentu do jejího ukončení vznikly.
Náš smluvní vztah ze Smlouvy o kontokorentu končí:
a. naším odstoupením od Smlouvy o kontokorentu před nabytím její účinnosti, když při posuzování Vaší Žádosti
o kontokorent spolu s dodanými dokumenty zjistíme, že Vám nemůžeme půjčit, nebo když nás o to požádáte.
Účinky odstoupení nastávají v den, kdy Vám odstoupení přijde;
b. písemnou dohodou mezi Vámi a námi, a to i prostřednictvím internetového bankovnictví;
c. tím, že odmítnete změnu Smlouvy o kontokorentu, kterou jsme navrhli. Smlouvy o kontokorentu může být
také změna těchto Podmínek pro používání kontokorentu nebo změna Obchodních podmínek, která ovlivní
fungování Vašeho kontokorentu. Smlouva o kontokorentu zaniká účinností nových smluvních podmínek. Než
ale dojde k účinnosti nových smluvních podmínek, musíte nám splatit veškeré dluhy z kontokorentu. Pokud
změnu Smlouvy o kontokorentu odmítnete a vypovíte ji, stávají se veškeré dluhy z kontokorentu splatnými
v den, kdy nám bude výpověď doručena.
d. Vaším písemným odstoupením od Smlouvy o kontokorentu bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne
uzavření smlouvy. Když nám pošlete odstoupení poštou, zavoláme Vám, abychom si ověřili, že zrušení smlouvy
chcete opravdu Vy, a ne někdo jiný. Odstoupení nám můžete také přinést na pobočku nebo jej poslat jako
zprávu v internetovém bankovnictví. Pokud Smlouva o kontokorentu neobsahuje povinné informace podle
občanského zákoníku, lhůta pro odstoupení trvá 14 dnů poté, kdy jsme Vám chybějící informace poskytli.
Těchto 14 dnů k uplatnění práva na odstoupení platí, pokud jste nám oznámení poslali písemně na naši adresu
před uplynutím této lhůty. Mějte ale na paměti, že pokud jsme Vám už nějaké peníze poskytli, musíte nám je
vrátit i s úrokem vypočítaným ke dni vrácení. Nejpozději nám je pak musíte vrátit do 30 dnů ode dne, kdy jste
nám poslali oznámení o odstoupení podle tohoto ustanovení. Při stanovení výše denního úroku z nesplacené
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výše čerpaného kontokorentu vycházíme ze sjednané úrokové sazby, z délky kalendářního roku 365 dní a ze
skutečného počtu dní, po které jste měli peníze půjčené (tedy ode dne čerpání do dne splacení);
e. naším písemným odstoupením od Smlouvy o kontokorentu, pokud došlo k případu porušení toho, na čem
jsme se dohodli. Toto odstoupení nebude mít zpětný účinek. Účinky odstoupení nastávají jeho účinností,
tedy v den, kdy Vám odstoupení přijde. Pokud Vám odstoupení pošleme doporučeně na adresu, kterou jste
uvedli jako svoji kontaktní adresu, a nepodaří se Vám tento dokument doručit nebo jej odmítnete převzít,
je okamžikem jeho přijetí den, kdy se nám zásilka vrátí zpět. V ostatních případech platí, že dokumenty
považujeme za doručené nejpozději 10. den po jejich odeslání;
f. naší výpovědí, a to i bez udání důvodu. Dohodli jsme se, že výpovědní doba je 2 měsíce a počítá se od prvního
dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jsme Vám výpověď doručili;
g. Vaší výpovědí, a to i bez udání důvodu;
h. pokud využijete možnosti převedení kontokorentu na úvěr s anuitním splácením a dojde k uhrazení dluhů
z kontokorentu.
Nikomu to nepřejeme, ale pokud zemřete, máme právo pozastavit po dobu trvání řízení o dědictví poskytování
kterékoliv naší služby. Stejně tak můžeme ke dni Vašeho úmrtí zesplatnit Vaše závazky anebo ukončit kterýkoliv smluvní
vztah, pokud jsme se tedy nedohodli jinak nebo pokud tomu brání zákon. Dále máme právo si i dál z Vašeho běžného
účtu brát peníze na splácení Vašeho kontokorentu.
Pokud dojde k ukončení smlouvy, podle které Vám vedeme běžný účet, ze kterého můžete čerpat kontokorent,
oznámíme Vám číslo bankovního spojení pro úhradu Vašich dluhů ze Smlouvy o kontokorentu. Případné přeplatky
budeme používat na úhradu měsíčních splátek a vrátíme Vám je zpět po úplném splacení kontokorentu, a to na účet,
jehož číslo nám dáte.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva o kontokorentu i případné spory mezi námi se řídí českým právem. Veškeré smluvní vztahy, které
vzniknou uzavřením Smlouvy o kontokorentu, se řídí a vykládají v souladu s právním řádem České republiky,
zejména občanským zákoníkem, zákonem číslo 284/2009 Sb., o platebním styku, zákonem č. 21/1992 Sb.,
o bankách, zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, případně dalšími souvisejícími právními předpisy.
2. Pokud bude splátka kontokorentu provedena v jiné měně, než uvádí Smlouva o kontokorentu, použijeme pro
přepočet kurz podle našeho kurzovního lístku platného v den přepočtu. Pro přepočet z cizí měny na české koruny
použijeme kurz deviza nákup.
3. Veškeré platby, které zaplatíte podle Smlouvy o kontokorentu, musí být bez srážek. Pokud právní předpisy
ukládají, abychom provedli srážky z jakékoliv takové platby, musíte zvýšit částku tak, abychom od Vás po odečtení
srážek dostali částku, kterou jsme měli obdržet podle Smlouvy o kontokorentu.
4. Dohodli jsme se, že kontokorent Vám půjčujeme v českých korunách. Protože kontokorent je na dobu neurčitou,
může se stát, že mezitím už bude v České republice místo české koruny platit euro. Pak dojde k tomu, že se
všechny Vaše dluhy a tím i naše pohledávky v českých korunách převedou na závazky, popřípadě pohledávky
v eurech, a to v souladu s příslušnými právními předpisy.
5. Navrhnout změny těchto Podmínek pro používání kontokorentu můžeme nejpozději 30 dnů před účinností změny.
Novou verzi těchto Podmínek pro používání kontokorentu Vám 30 dní před její účinností pošleme do schránky
dokumentů ve Vašem internetovém bankovnictví. Zároveň ji zveřejníme na našich webových stránkách. Pokud
navržené změny v této lhůtě neodmítnete, budeme to brát tak, že s nimi souhlasíte.
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Pokud se změnami nesouhlasíte, můžete Smlouvu o kontokorentu vypovědět. Můžete to udělat do okamžiku, kdy
se změny stanou účinnými. V takovém případě jste povinen/povinna nám splatit všechny peníze, které jsme Vám
půjčili.
6. Tyto Podmínky pro používání kontokorentu jsou účinné ode dne 19. 5. 2019, pokud se spolu nedohodneme jinak.
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