obchodní podmínky
pro termínovaný vklad
ČLÁNEK 1 – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.

2.
3.
4.

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“) zakládá a vede termínované vklady:
a] jednorázové,
b] s automatickým opakováním (revolvovaním),
pro Klienty – právnické a fyzické osoby na smluvním základě a v souladu s příslušnými ustanoveními zákonů a
v souladu se „Všeobecnými obchodními podmínkami“ a s těmito „Obchodními podmínkami pro termínovaný vklad“
(dále jen „Obchodní podmínky“).
Obchodními místy pro zakládání termínovaných vkladů jsou pobočky Banky v ČR (dále jen „Obchodní místa“).
Termínovaný vklad je výhodným produktem spoření pro právnické a fyzické osoby s oprávněním k podnikání.
Majitelem termínovaného vkladu (dále jen „Majitel TV“) může být jen jedna právnická osoba nebo fyzická osoba.
Poplatky za založení a vedení termínovaného vkladu jsou uvedeny v Sazebníku poplatků, zveřejněném
na Obchodních místech a na internetové stránce www.pabk.cz

ČLÁNEK 2 – ZALOŽENÍ TERMÍNOVANÉHO VKLADU
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Podmínkou pro založení termínovaného vkladu je složení Povinného minimálního vkladu, vyplnění Podpisového vzoru a
předložení platného dokladu totožnosti (v případě fyzických osob), resp. dokladu o registraci (v případě osob
právnických) ne staršího než tři (3) měsíce, případně předložení dokladů uvedených v článku 1 odstavci 3. Platné
úrokové sazby, minimální a maximální výši Vkladu, jakož i Dobu vázanosti vkladu na termínovaném vkladu upravuje
Banka platným Listem Úrokových sazeb. Banka je oprávněna požadovat i další doklady nezbytné k vykonání zákonem
předepsané povinnosti. Klient je povinen tyto dokumenty Bance předložit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí,
že s ním Banka odmítne uzavřít Smlouvu.
Smlouva o termínovaném vkladu se uzavírá za fyzické přítomnosti Klienta v Bance, aby Banka mohla provést jeho
identifikaci. Identifikace se může uskutečnit na kterémkoliv Obchodním místě. Při uzavření Smlouvy na dálku, tedy
není-li Klient osobně přítomen, se ověření identifikace vykoná při první Klientově přítomnosti v Bance.
Na Obchodních místech může Klient požádat o založení termínovaného vkladu s Dobou vázanosti, kterou Banka
vyhlašuje na základě obchodního rozhodnutí Banky formou Oznámení o úrokových sazbách.
O založení termínovaného vkladu nad rámec podmínek uvedených v Oznámení o úrokových sazbách nebo formou
rámcové smlouvy může Klient požádat v pobočce Banky nebo na ústředí Banky.
O založení termínovaného vkladu za účelem vinkulace peněžních prostředků, resp. o vinkulaci peněžních prostředků
na již existujícím termínovaném vkladu může Klient požádat v pobočce Banky nebo na jejím ústředí. Vinkulace
termínovaného vkladu může být realizována i z podnětu Banky (pokud je vinkulování určité částky nezbytné pro
zabezpečení solventnosti Klienta při výkonu služeb a plateb podle přijatých klientských příkazů, případně přijatých
Smluv a žádostí) a z podnětu třetí osoby v souladu s platnými právními předpisy.
Termínovaný vklad je založen na základě „Smlouvy o termínovaném vkladu“ (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabývá
platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zúčtování peněžních prostředků ve prospěch
termínovaného vkladu, pokud byl vklad zaslán bezhotovostním převodem. Podpisem Smlouvy se Klient zavazuje
dodržovat Obchodní podmínky, Všeobecné obchodní podmínky a Sazebník poplatků a potvrzuje pravdivost
identifikačních údajů uvedených ve Smlouvě.

ČLÁNEK 3 – DISPONOVÁNÍ S TERMÍNOVANÝM VKLADEM
1.

Majitel TV – fyzická osoba v Podpisovém vzoru k termínovanému vkladu může zplnomocnit maximálně tři (3) osoby
(dále jen „Spoludisponenti“), které budou oprávněny disponovat s peněžními prostředky do Bankou stanoveného
limitu v den revolvování termínovaného vkladu, resp. po ukončení termínovaného vkladu. Spoludisponentem může být
fyzická osoba starší patnácti (15) let, která je držitelem platného občanského průkazu (do věku osmnácti (18) let je
zástupcem nezletilého jeho zákonný zástupce nebo soudem stanovený opatrovník).
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Zadat změny identifikačních údajů, měnit Podpisový vzor a podat žádost o zrušení termínovaného vkladu může jen
Majitel TV.
Právnická osoba v roli Majitele TV je oprávněna prostřednictvím svého statutárního orgánu v Podpisovém vzoru
k termínovanému vkladu zplnomocnit další osoby k disponování s peněžními prostředky v den revolvování
termínovaného vkladu, resp. po ukončení termínovaného vkladu. Zadat změny identifikačních údajů, měnit Podpisový
vzor a zrušit termínovaný vklad mohou jen osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu v souladu se zápisem
v obchodním rejstříku.
Majitel TV, resp. Spoludisponent je oprávněn disponovat s vloženými peněžními prostředky na termínovaném vkladu
po Dobu vázanosti vkladu v rozsahu podle podmínek dohodnutých ve Smlouvě, resp. Obchodních podmínkách.
V den obnovení vázanosti vkladu (dále též „Revolvování“) může Majitel TV nebo Spoludisponent navýšit, resp. též
snížit jistinu termínovaného vkladu s automatickým opakováním. Při navyšovaní, resp. snižovaní jistiny bezhotovostním
převodem v rámci Banky musí Majitel TV nebo Spoludisponent předložit Příkaz k převodu nejpozději v den Revolvování.
V případě, že den Revolvování připadne na den, který není pracovním dnem, musí Majitel TV nebo Spoludisponent
v pobočce Banky oznámit předpokládané navýšení nebo snížení termínovaného vkladu, resp. ukončení termínovaného
vkladu minimálně jeden (1) pracovní den předem.
V případě navýšení jistiny termínovaného vkladu bezhotovostním převodem z jiného peněžního ústavu se Majitel TV
nebo Spoludisponent zavazuje předložit příkaz k převodu v příslušném peněžním ústavu minimálně 2 – 3 pracovní dny
přede dnem Revolvování, přičemž Datum splatnosti musí být totožné s datem Revolvování.
Minimální výše částky, o níž je možné navýšit jistinu na termínovaném vkladu, činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun
českých). Jistina na termínovaném vkladu může být snížena jen do Bankou stanoveného Povinného minimálního
zůstatku na termínovaném vkladu.
Majitel TV může k disponování s termínovaným vkladem zplnomocnit též nezletilou osobu (ve věku mezi patnácti a
osmnácti lety), která je držitelem platného občanského průkazu. V tomto případě může nezletilá osoba bez souhlasu
zákonného zástupce s termínovaným vkladem disponovat v rámci dne Revolvování v částce maximálně 5.000,- Kč
(slovy: pět tisíc korun českých).
Majitel TV je povinen Bance neprodleně oznámit veškeré změny identifikačních údajů uvedených ve Smlouvě.
Prostřednictvím Žádosti o změny termínovaného vkladu může Majitel TV požádat např. o následující změny:
a] změnu identifikačních údajů Majitele TV, resp. Spoludisponentů,
b] změnu způsobu a periodicity zasílání výpisů,
c] zadání automatizovaného prodlužování,
d] zrušení termínovaného vkladu s automatickým prodlužováním,
e] jiné změny.
Žádost Majitele TV v případě změn c) a d) musí být předložena v pobočce Banky minimálně jeden (1) Bankovní den
přede dnem Revolvování, resp. ukončení termínovaného vkladu.

ČLÁNEK 4 – ÚROČENÍ A PŘIPISOVÁNÍ ÚROKŮ
1.

2.
3.

4.

5.

Banka úročí termínovaný vklad roční úrokovou sazbou platnou v den vložení nebo zúčtování peněžních prostředků
ve prospěch termínovaného vkladu, resp. úrokovou sazbou aktuální v den Revolvování termínovaného vkladu. Doba
vázanosti, během níž Banka termínovaný vklad úročí, začíná dnem vložení, resp. připsání peněžních prostředků
ve prospěch termínovaného vkladu a končí dnem, který předchází dni ukončení sjednané Doby vázanosti vkladu.
Během trvání termínovaného vkladu se úroková sazba nemění.
Termínované vklady se zůstatkem jeden (1) milion korun českých a více jsou úročeny zvláštní úrokovou sazbou.
Po ukončení termínovaného vkladu mohou být úroky zúčtované bezhotovostním převodem připsány ve prospěch účtu
stanoveného Majitelem TV. V případě termínovaného vkladu s automatickým opakováním může být (na základě pokynu
Majitele TV) úrok z předcházejícího kapitalizačního období připsán v den Revolvování k jistině.
Úroky za příslušné kapitalizační období Banka poukazuje ke splatnosti termínovaného vkladu. Majitel TV může svůj
pokyn ohledně způsobu výplaty úroků změnit na pobočkách Banky nejpozději jeden (1) pracovní den před skončením
dohodnuté Doby vázanosti vkladu.
Úroky se zdaňují podle příslušných platných právních předpisů. Odvodovou povinnost vůči příslušnému daňovému
úřadu z titulu zdanění přirostlých úroků plní za Klienta Banka.
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ČLÁNEK 5 – UKONČENÍ A ZRUŠENÍ TERMÍNOVANÉHO VKLADU
1.

Po uplynutí dohodnuté Doby vázanosti se jednorázový termínovaný vklad ukončí a jistina s přirostlým úrokem je
poukázána Majiteli TV podle jeho pokynů uvedených ve Smlouvě.
2. Termínovaný vklad s automatickým opakováním se ukončí až na základě žádosti Majitele TV, kterou musí předložit
v pobočce Banky nejméně jeden (1) Bankovní den přede dnem opakování. Neaktivní termínovaný vklad, v jehož
prospěch nebyly vloženy ani připsány peněžní prostředky (prvotní vklad) do deseti (10) bankovních dní od přijetí
Smlouvy Obchodním místem, Banka po tomto termínu zruší.
3. Peněžní prostředky (jistina s příslušnými úroky) budou v den ukončení termínovaného vkladu v souladu s pokyny
Majitele TV uvedenými ve Smlouvě:
převedeny na Účet vedený v Bance nebo jiném peněžním ústavu.
4. Majitel TV může požádat o předčasné ukončení termínovaného vkladu na Obchodním místě. V případě předčasného
ukončení termínovaného vkladu si Banka účtuje sankční poplatek ve smyslu Sazebníku poplatků, který je určen
počtem neúročených dní v závislosti na době vázanosti termínovaného vkladu.
Maximální výše sankce odpovídá výši úroku náležejícího Majiteli TV za období do předčasného ukončení termínovaného
vkladu.
ČLÁNEK 6 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

O zůstatku na termínovaném vkladu je jeho majitel informován prostřednictvím výpisu. Způsob předávání výpisů
(osobní vyzvednutí nebo zasílání poštou) si určí Majitel TV. Pokud o to majitel TV požádá, zasílá Banka výpisy po
každém opakování termínovaného vkladu a vždy při ukončení termínovaného vkladu. Pro všechny aktivní termínované
vklady Banka vystavuje výpis k 31.12. Zasílání výpisů je zpoplatněno podle platného Sazebníku poplatků a upraveno
ve smyslu ustanovení Všeobecných obchodních podmínek.
Pokud se termínovaný vklad stane předmětem dědického řízení, bude Banka postupovat v souladu s pravomocným
rozhodnutím v dědickém řízení.
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 dle 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 ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Banka uveřejní informaci o ochraně vkladů na
Internetové stránce a ve svých Obchodních místech.
Majitel TV svým podpisem na Smlouvě závazně prohlašuje, že jak on sám, tak jím zplnomocnění Spoludisponenti
budou veškeré obchody s Bankou v hodnotě přesahující částku 15 000 EUR (slovy: patnáct tisíc EUR) (nebo
ekvivalentu v korunách nebo jiné cizí měně) vykonávat vlastním jménem a na vlastní účet a že finanční prostředky
použité v rámci obchodů v hodnotě převyšující 15 000 EUR (slovy: patnáct tisíc EUR) (nebo ekvivalentu v korunách
nebo jiné cizí měně) představují vlastní majetek. Bude-li Majitel TV, případně jím zplnomocněný Spoludisponent
termínovaného vkladu chtít uskutečnit obchod v hodnotě vyšší nežli 15 000 EUR (slovy: patnáct tisíc EUR) (nebo
ekvivalentu v korunách nebo jiné cizí měně) vlastním jménem, ale na účet jiné osoby, zavazuje se před vykonáním
takovéhoto obchodu předložit Bance své zvláštní závazné písemné prohlášení, v němž uvede jméno, příjmení, rodné
číslo nebo datum narození a adresu trvalého pobytu fyzické osoby nebo název a identifikační číslo právnické osoby,
která vlastní prostředky používané pro daný obchod nebo jejímž jménem je tento obchod uskutečňován. V takovémto
případě je Majitel TV, resp. jím zplnomocněný Spoludisponent povinen odevzdat Bance písemný souhlas dotyčné
osoby s použitím jejích prostředků pro účely daného obchodu nebo s realizací daného obchodu na účet dotyčné osoby.
Pokud se některé ustanovení Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek stane neplatným nebo neúčinným, nebude mít
tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.
Postup při podávaní reklamací vyplývajících ze Smlouvy anebo souvisejících se Smlouvou upravuje Reklamační řád
Banky, který je přístupný na Obchodních místech.
Vztahy mezi Bankou a Klientem se řídí aktuálně platnými Obchodními podmínkami. 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.
Právní vztahy vyplývající z těchto Obchodních podmínek a/nebo související s těmito Obchodními podmínkami se řídí
příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek v rozsahu, v němž jejich znění neodporuje těmto
Obchodním podmínkám. Význam pojmů uvedených s velkým počátečním písmenem je definován ve Smlouvě, resp.
Dokumentech uzavřených na jejím základě, v Obchodních podmínkách a Všeobecných obchodních podmínkách.
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9.

V případě rozporů mezi jednotlivými ustanoveními těchto dokumentů mají přednost ustanovení Smlouvy před zněním
Obchodních podmínek a ustanovení Obchodních podmínek před zněním Všeobecných obchodních podmínek.
Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2015.
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