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Produktové podmínky konta Genius Student

1. Tyto  Produktové podmínky  obsahují  popis,  podmínky  a  rozsah  parametrů  produktu  konto
Genius Student, sjednaného podle Smlouvy o bankovních produktech a službách, na jejímž
základě Banka zřizuje a vede konto Genius Student.

2. Konto Genius Student je Kontem Genius dle Podmínek.
3. Klientem může být pouze  fyzická osoba - nepodnikatel, a to ve věku  od 15 – 27 let,

studující ádným denním studiemř  na základní škole, střední škole, vyšší odborné škole,
vysoké škole, jazykové škole nebo odborném učilišti. 

4. V případě, že konto Genius Student bylo převedeno z konta Dětský Genius, je Klient povinen
osobně  do  1  měsíce  od  dovršení  věku  15  let,  předložit  Obchodnímu  místu,  které  vede
Klientovi konto Genius Student, průkaz totožnosti.  Banka si vyhrazuje právo v případě, že
klient nesplní tuto povinnost zablokovat konto Genius Student, popř. vypovědět Smlouvu o
bankovních produktech a službách.

5. Konto Genius Student je vedeno pouze v eských korunách.č
6. Klient může mít vedeno pouze jedno konto Genius Student.
7. Před zřízením konta Genius Student musí být Bance předložen průkaz totožnosti Klienta a v

případě Klienta, který dovršil věk 20 let i potvrzení školy o řádném denním studiu v aktuálním
školním roce (ne starší než 30 kalendářních dní).

8. Klienta ve věku od jeho 15 let do dne jeho zletilosti (zpravidla do 18 let věku Klienta) zastupuje
jeho zákonný zástupce (rodič, soudem ustanovený opatrovník, osvojitel nebo poručník), který
s peněžními prostředky na kontu Genius Student může nakládat výhradně v zájmu Klienta, a
to i po dni nabytí zletilosti Klienta, neurčí-li zletilý Klient jinak.

9. V případě, že jsou zákonnými zástupci Klienta oba rodiče Klienta, nakládá s kontem Genius
Student každý samostatně s tím, že s peněžními prostředky na kontu Genius Student mohou
nakládat buď každý samostatně, nebo společně.

10. Klient,  který dovrší  zletilosti  je ve vlastním zájmu povinen změnit  podpisový vzor ke kontu
Genius Student.

11. Zákonný zástupce je povinen před uzavřením Smlouvy o bankovních produktech a službách,
a  dále  vyžádá-li  si  to  Banka  v  průběhu  vedení  konta  Genius  Student,  předat  Bance
Prohlášení zákonného zástupce.

12. Klient je oprávněn zmocnit k nakládání s peněžními prostředky na kontu Genius Student i
jinou osobu než zákonného zástupce.

13. Peněžní prostředky na kontu Genius Student jsou úročeny Vyhlašovanou úrokovou sazbou.
14. S kontem Genius Student mohou být využívány tyto produkty a služby:

 Karta Maestro, popř. Karta Dětské Maestro (do skončení její platnosti v případě, že Karta
Dětské  Maestro  byla  vydána  ke  kontu  Dětský  Genius)  nebo  Karta  MasterCard
Standard

 Karta MasterCard Internet

 Internet Banka, popř. eVýpis
 Mobil Banka
 Telefon Banka
 Odm na za platby kartouě  (od  zavedení  služby  automatická  součást  konta  Genius

Student)
 Termínované vklady
 Spo icí ú etř č
 kontokorent Flexikredit do maximální výše 10.000 Kč (od 18 let věku Klienta)



15. Klient, který dovršil věk 20 let, resp. 24 let, předkládá Bance potvrzení školy o řádném denním
studiu v aktuálním školním roce (ne starší než 30 kalendářních dní), a to nejpozději do 31. 12.
příslušného roku. Za aktuální školní rok se považuje školní rok začínající 1. 9. roku, ve kterém
Klient dovršil  nebo dovrší  věk 20 nebo 24 let.  Banka si  vyhrazuje právo vyzvat  Klienta k
předložení potvrzení o studiu zpravidla před dovršením věku 20, resp. 24 let Klienta.

16. V případě, že Klient Bance nepředloží potvrzení o studiu dle předchozího bodu do 31. 12.
příslušného  roku,  převede  Banka  konto  Genius  Student  od  prvního  pracovního  dne
následujícího roku na konto Genius Active.

17. Banka vydá Kartu  Klientovi  na žádost  zletilého Klienta nebo zákonného zástupce Klienta.
Držitelem Karty může být  i  jiná osoba než Klient.  Karta i  PIN pro nezletilého Klienta jsou
předány výhradně zákonnému zástupci Klienta.

18. V den, ve kterém Klient dovrší věk 27 let, Banka převede konto Genius Student na konto
Genius Active. Banka si vyhrazuje právo informovat Klienta o změně typu konta zpravidla před
dovršením věku 27 let Klienta.

19. Banka je oprávněna tyto produktové podmínky, které jsou Uveřejněny na Obchodních místech
a  www.gemoney.cz,  jednostranně měnit  pouze za předpokladu jejich Uveřejnění,  aby měl
Klient možnost vyjádřit ve lhůtě do 1 měsíce od Uveřejnění nových Podmínek svůj případný
nesouhlas  s  jejich  změnami.  V  případě,  že  Banka  neobdrží  v uvedené  lhůtě  písemný
nesouhlas s jejich změnou, stanou se účinnými.

20. Tyto Produktové podmínky konta Genius Student jsou účinné ode dne 23. 6. 2008.


