obchodní podmínky
pro termínovaný vklad v cizí měně
ČLÁNEK 1 – ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Poštová banka, a. s., se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO 31340890, zapsaná v obchodním
rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa, vložka č.: 501/B, jednající prostřednictvím své pobočky Poštová
banka, a. s., pobočka Česká republika, se sídlem na adrese Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9, IČ:
28992610, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 70004 (dále jen
„Banka“) zřizuje a vede vkladový účet v cizí měně (dále jen „Termínovaný vklad v CM“) pro fyzické osoby
s oprávněním k podnikání a právnické osoby – Tuzemce a Cizozemce ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku a
v souladu s Obchodními podmínkami pro termínovaný vklad v cizí měně (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo „OP“)
a Všeobecnými obchodními podmínkami Banky.
2. Obsah právních vztahů týkajících se termínovaných vkladů v CM se řídí Smlouvou o termínovaném vkladu (dále také
jako „Smlouva“), těmito Obchodními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami v tomto pořadí, pokud
nebude mezi Bankou a Klientem dohodnuto jinak.
3. Obchodními místy se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumějí pobočky Banky v České republice (dále jen
„Obchodní místa“).
4. Za Majitele termínovaného vkladu v CM se pro účely těchto Obchodních podmínek považuje Klient, s nímž Banka
uzavřela Smlouvu o termínovaném vkladu (dále jen „Majitel termínovaného vkladu v CM“).
5. Ve Smlouvě o termínovaném vkladu Klient uvede kontaktní místo, tj. jedno Obchodní místo Banky, na kterém budou
Klientovi nejčastěji poskytovány služby související se Smlouvou.
ČLÁNEK 2 – ZŘÍZENÍ TERMÍNOVANÉHO VKLADU V CM
1. Banka zřídí a vede Termínovaný vklad v CM v následujících cizích měnách: EUR a USD. Na zřízení Termínovaného
vkladu v CM není právní nárok.
2. Banka zřídí Termínovaný vklad v CM v Obchodním místě. Smlouva se uzavírá za fyzické přítomnosti Klienta, aby
Banka mohla provést jeho identifikaci a ověření identifikace
3. Pro zřízení Termínovaného vkladu v CM pro majitele – fyzickou osobu je zapotřebí předložit na obchodním místě:
‐ doklad totožnosti,
‐ vyplněný Podpisový vzor,
‐ vklad peněžních prostředků bezhotovostním převodem.
Na základě předložených dokladů Banka zřídí Termínovaný vklad v CM, vyplní Smlouvu o termínovaném vkladu,
vyplní kartu informace o čísle účtu a převezme vklad od fyzické osoby v požadované minimální výši
bezhotovostním převodem.
4. Pro zřízení Termínovaného vkladu v CM pro majitele – právnickou osobu je zapotřebí předložit v obchodním místě:
a] právnická osoba – Tuzemec
‐ výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného veřejného rejstříku, ne starší než tři měsíce,
nebo pokud se právnická osoba nezapisuje do žádného rejstříku zakladatelské právní jednání nebo jinou
listinu prokazující vznik právnické osoby,
‐ doklad totožnosti osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu,
‐ vyplněný Podpisový vzor,
‐ Vklad peněžních prostředků bezhotovostním převodem,
b] právnická osoba – Cizozemec
‐ výpis z obchodního rejstříku vedeného registrovaným soudem v České republice, pokud se zapisuje do
obchodního rejstříku v České republice, ne starší než tři měsíce,
‐ výpis z obchodního rejstříku v zahraničí nebo obdobný dokument ne starší než tři měsíce společně s jeho
překladem vyhotoveným soudním překladatelem českého jazyka, pokud se nezapisuje do obchodního
rejstříku v České republice [v případě, že se ve smyslu platných právních předpisů a mezinárodních smluv
vyžaduje ověření (apostila nebo superlegalizace), je Banka oprávněna požadovat, aby takové zplnomocnění
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bylo úředně osvědčené a superlegalizované, případně opatřené apostilou v souladu s Haagskou úmluvou
o zrušení požadavku vyššího ověření zahraničních veřejných listin),
‐ doklad totožnosti osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu,
‐ vyplněný Podpisový vzor,
‐ Vklad peněžních prostředků bezhotovostním převodem.
Banka může požadovat i další doklady pro provedení zákonem požadované péče, Klient je povinen je Bance předložit
s následkem odmítnutí uzavření Smlouvy v případě nepředložení požadovaných dokladů.
Na základě předložených dokladů Banka zřídí Termínovaný vklad v CM, vyplní Smlouvu o termínovaném vkladu, vyplní
kartu informace o čísle Účtu pro každého spoludisponenta (u fyzické osoby) a pro každou osobu oprávněnou
zastupovat právnickou osobu (u právnické osoby) a převezme Vklad v požadované minimální výši bezhotovostním
převodem.
5. Minimální výše a doba vázanosti Termínovaného vkladu v CM je uvedena v Listu Úrokových sazeb.
6. Úroková sazba je stanovena Bankou při uzavření a podpisu Smlouvy v souladu s Oznámením o úrokových sazbách.
U Termínovaného vkladu v CM, který přesahuje maximální hranici uvedenou v Oznámení o úrokových sazbách,
dohodne Banka s Majitelem termínovaného vkladu v CM individuální úrokovou sazbu, případně individuální lhůtu
splatnosti Termínovaného vkladu v CM. Na přidělení individuální úrokové sazby, případně individuální lhůty splatnosti
není právní nárok. V případě, že individuální úroková sazba nebyla dohodnuta, bude takovýto Termínovaný vklad v CM
úročen úrokovou sazbou platnou pro nejvyšší pásmo, do kterého byl Termínovaný vklad v CM zařazen.
7. Smluvně dohodnutou výši Vkladu a úročení není možné měnit v průběhu doby trvání Smlouvy.
ČLÁNEK 3 – DISPONOVÁNÍ S TERMÍNOVANÝM VKLADEM V CM
1. Majitelem termínovaného vkladu v CM je vždy jen jedna fyzická osoba s oprávněním k podnikání anebo právnická
osoba.
2. Majitel termínovaného vkladu v CM – fyzická osoba s oprávněním k podnikání může v Podpisovém vzoru zplnomocnit
maximálně tři osoby – spoludisponenty, kteří jsou oprávněni nakládat s peněžními prostředky před, resp. po uplynutí
Doby vázanosti vkladu. Výběrem, tj. i částečným výběrem peněžních prostředků z Termínovaného vkladu v CM se
Smlouva o Termínovaném vkladu v CM okamžikem výběru ruší.
3. Majitel termínovaného vkladu v CM – právnická osoba může v Podpisovém vzoru zplnomocnit další osoby oprávněné
nakládat s peněžními prostředky na Termínovaném vkladu v CM před, resp. po uplynutí Doby vázanosti vkladu.
Výběrem, tj. i částečným výběrem peněžních prostředků z Termínovaného vkladu v CM se Smlouva o Termínovaném
vkladu v CM okamžikem výběru ruší.
4. Majitel termínovaného vkladu v CM je odpovědný za správnost všech údajů uvedených v Podpisovém vzoru, jakož i za
pravost podpisů jednotlivých disponentů uvedených v Podpisovém vzoru k Termínovanému vkladu v CM, který se
uloží v Bance. V Podpisovém vzoru musí být uvedeny identifikační údaje a vlastnoruční podpisy Majitele
termínovaného vkladu v CM a spoludisponentů, resp. osob oprávněných nakládat s peněžními prostředky na
Termínovaném vkladu v CM. Obchodní místo musí provést identifikaci a ověření identifikace Majitele termínovaného
vkladu v CM a spoludisponentů na základě předloženého platného dokladu totožnosti ve smyslu Všeobecných
obchodních podmínek.
5. Na základě Podpisového vzoru Banka při zřízení Termínovaného vkladu v CM vydá Majiteli termínovaného vkladu
v CM a každému spoludisponentovi Termínovaného vkladu v CM kartu informace o čísle Účtu. Podpisový vzor ke
zřízenému Termínovanému vkladu v CM platí ihned po jeho doručení Bance.
6. O změnu Podpisového vzoru může požádat Majitel termínovaného vkladu v CM vyplněním Žádosti o změny
k Termínovanému vkladu v CM (dále jen „Žádost o změny“) a doručením nového Podpisového vzoru jen na
Kontaktním místě. Kontaktní místo musí provést identifikaci a ověření identifikace Majitele termínovaného vkladu
v CM a spoludisponentů uvedených v novém Podpisovém vzoru na základě předloženého platného dokladu totožnosti
ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek. Na základě změny Podpisového vzoru k Termínovanému vkladu v CM
Banka vydá kartu informace o čísle Účtu osobám oprávněným disponovat s peněžními prostředky na Termínovaném
vkladu v CM. Změna Podpisového vzoru platí od následujícího dne po jeho doručení Bance.
7. Majitel termínovaného vkladu v CM se zavazuje Bance bezodkladně oznámit každou změnu údajů odevzdávaných při
zřízení Termínovaného vkladu v CM podáním vyplněného tiskopisu Žádost o změny na kterémkoli Obchodním místě
kromě změny Podpisového vzoru podle článku 3, bodu 6 těchto OP.
8. Majitel termínovaného vkladu v CM má právo kdykoli změnit Podpisový vzor, požadovat změny a/nebo zrušit Smlouvu.
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9. Ve Smlouvě o Termínovaném vkladu v CM Majitel termínovaného vkladu v CM určí způsob nakládání s peněžními
prostředky po uplynutí Doby vázanosti vkladu, a to:
a] automatické prodlužování Termínovaného vkladu v CM s úrokem o jedno, resp. více stejných období při
aktualizované úrokové sazbě nebo
b] automatické prodlužování Termínovaného vkladu v CM bez úroku o jedno, resp. více stejných období při
aktualizované úrokové sazbě nebo
c] převod prostředků (jistina + úrok snížený o daň) na jiný Účet v Bance.
10. Majitel termínovaného vkladu v CM je povinen nejpozději jeden Bankovní den před Dnem splatnosti Termínovaného
vkladu v CM oznámit Bance případnou změnu smluvně dohodnuté dispozice podle článku 3, bodu 9 těchto OP v
obchodním místě. V Den splatnosti Termínovaného vkladu v CM už není možné měnit nakládání s Termínovaným
vkladem v CM.

ČLÁNEK 4 – ZRUŠENÍ TERMÍNOVANÉHO VKLADU V CM
1. Termínovaný vklad v CM se zruší uplynutím Doby vázanosti, na kterou byl Termínovaný vklad v CM zřízen.
Termínovaný vklad v CM se zruší také předčasným výběrem peněžních prostředků, i části peněžních prostředků
z Termínovaného vkladu v CM.
2. O zrušení Termínovaného vkladu v CM může požádat Majitel termínovaného vkladu v CM podáním řádně vyplněného
tiskopisu Žádost o změny jen na Kontaktním místě. Současně je povinen dát písemnou dispozici, jak má Banka naložit
s Vkladem na Termínovaném vkladu v CM, který má být zrušen.
3. V případě předčasného výběru Termínovaného vkladu v CM Banka vyplatí Majiteli termínovaného vkladu v CM Vklad
s úrokem snížený o sankci za předčasný výběr ve výši vypočítané podle následujícího vzorce:
50 % z dohodnuté úr. sazby
_______________________
365 x 100

x

počet dní
nedodržení
dohodnuté lhůty

x

suma
Termínovaného
vkladu v CM

ČLÁNEK 5 – ÚROČENÍ TERMÍNOVANÉHO VKLADU V CM
1. Peněžní prostředky na Termínovaném vkladu v CM jsou úročeny v souladu se Smlouvou, příp. na základě úrokové
sazby zveřejněné v Oznámení o úrokových sazbách . Aktuální Oznámení o úrokových sazbách Banka zveřejní na
Obchodním místě a na internetové stránce www.pabk.cz.
2. Úročení začíná dnem vložení peněžních prostředků na Termínovaný vklad v CM a končí dnem předcházejícím dni
výběru peněžních prostředků nebo jejich převodu.
3. Úroky z Termínovaného vkladu v CM se připisují vždy po ukončení období vázanosti nebo při předčasném výběru
Termínovaného vkladu v CM a jsou zdaňovány podle příslušných platných právních předpisů a v souladu se
smlouvami o zamezení dvojího zdanění. Plátcem daně je Banka.

ČLÁNEK 6 – VÝPIS Z TERMÍNOVANÉHO VKLADU V CM
1. O stavu peněžních prostředků na Termínovaném vkladu v CM informuje Banka Majitele termínovaného vkladu v CM
písemně formou výpisu z účtu ve smluvně dohodnutých termínech, pokud nebude mezi Bankou a Klientem
dohodnuto jinak. Banka vypracovává výpis ke každému aktivnímu Termínovanému vkladu v CM vždy k 31. 12.
běžného roku
2. Správnost zůstatku na Termínovaném vkladu v CM k poslednímu dni kalendářního roku potvrzuje Majitel
termínovaného vkladu v CM Bance do 14 kalendářních dnů po doručení závěrečného ročního výpisu z Termínovaného
vkladu v CM, nebo v téže době uplatňuje námitky na obchodním místě podáním tiskopisu Reklamační list Poštové
banky. Pokud Bance nebude Majitelem termínovaného vkladu v CM doručeno v uvedené době potvrzení zůstatku
nebo námitky, považuje zůstatek na Termínovaném vkladu v CM pro účely inventarizace za odsouhlasený Majitelem
termínovaného vkladu v CM.
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3. Zasílání výpisu z Termínovaného vkladu v CM poštou na adresu uvedenou ve Smlouvě je zpoplatňováno
ve smyslu platného Sazebníku poplatků. Sazebník poplatků je k dispozici na obchodním místě a na www.pabk.cz.
Bližší informace týkající se Sazebníku poplatků jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách.
ČLÁNEK 7 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pokud se Termínovaný vklad v CM stane předmětem dědického řízení, Banka postupuje ve smyslu pravomocného
rozhodnutí o dědickém řízení.
2. Banka podniká na území České republiky na principu jednotné licence. Banka je účastna systému zákonného
pojištění vkladů ve Slovenské republice a není účastna ve Fondu pojištění vkladů podle zákona č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Vklady Klientů uložené v Bance jsou chráněny v souladu se zákonem č.
118/1996 Z. z., o ochraně vkladů a o změně a doplnění některých zákonů. Banka zveřejní informaci
o ochraně Vkladů na Internetové stránce a ve svých Obchodních místech.
3. Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění, přičemž Banka je zveřejňuje na obchodních místech a
na Internetové stránce www.pabk.cz.
4. Vztahy mezi Bankou a Klientem se řídí Obchodními podmínkami platnými v aktuální době. Banka je oprávněna tyto
Obchodní podmínky v souladu s částí čtvrtou VOP jednostranně měnit. O veškerých změnách týkajících se
Obchodních podmínek bude Banka Klienta informovat vhodným způsobem.
5. Právní vztahy vyplývající z těchto OP a/nebo související s těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními Všeobecných
obchodních podmínek v rozsahu, v němž neodporují těmto Obchodním podmínkám. Pojmy uvedené s velkým
počátečním písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, resp. dokumentech uzavřených na základě Smlouvy,
Obchodních podmínkách a Všeobecných obchodních podmínkách. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními
těchto dokumentů mají přednost ustanovení Smlouvy před ustanoveními Obchodních podmínek a ustanovení
Obchodních podmínek před ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek.
6. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2015.

OP pro termínovaný vklad v cizí měně účinné od 1.9.2015 – strana 4/4

