obchodné podmienky
pre vkladový list

Článok 1 – Všeobecné ustanovenia
1. Poštová banka, a. s., [ďalej len „Banka”] vydala na základe rozhodnutia Predstavenstva Banky emisiu
vkladových certifikátov a vkladových listov na meno [ďalej len "vkladový list"].
Vkladový list je neprevoditeľný listinný cenný papier. Vkladový list je potvrdením Banky o prijatom
jednorazovom vklade vo vzťahu k fyzickej osobe v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
Zmluvný vzťah medzi majiteľom vkladového listu a Bankou sa riadi týmito Obchodnými podmienkami
pre vkladový list [ďalej ako „Obchodné podmienky“], Všeobecnými obchodnými podmienkami, Občianskym
zákonníkom v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami ďalších aplikovateľných všeobecne
záväzných právnych predpisov.
2. Obchodnými miestami Banky pre splatenie menovitej hodnoty vkladového listu a vyplatenie výnosu z neho
[ďalej len „vyplatenie vkladového listu“] sú pobočky Banky [ďalej aj ako „automatizované obchodné miesta“]
a všetky pošty v SR [ďalej ako „neautomatizované obchodné miesta“]. Majiteľom [ďalej aj ako „klient“]
vkladového listu je fyzická osoba, môže ním však byť aj maloletý vkladateľ [do veku 18 rokov]. Akékoľvek úkony
súvisiace s vkladovým listom, ktorého majiteľom je maloletá osoba vykonáva v jeho mene zákonný zástupca.
3. Za výplatu vkladového listu je účtovaný poplatok v zmysle Sadzobníka poplatkov.
Článok 2 – Doba trvania vkladu a úročenie vkladového listu
1. Doba trvania vkladu a úročenie plynie odo dňa predaja vkladového listu a končí sa dňom, ktorý predchádza
dňu splatnosti [ukončenia] vkladu. Doba trvania vkladu, deň splatnosti vkladového listu a úroková sadzba,
platná pri uzatvorení vkladového vzťahu, sú vyznačené na vkladovom liste.
2. Výnos z vkladového listu je stanovený úrokovou sadzbou v závislosti od doby trvania vkladu.
3. Výnos z vkladového listu sa vypočíta ako násobok istiny a mesačnej úrokovej sadzby vynásobenej počtom
mesiacov, na ktoré je vkladový list vydaný. Mesačná úroková sadzba podľa predchádzajúcej vety sa vypočíta
ako podiel ročnej úrokovej sadzby a 12-tich mesiacov, resp. ako podiel príslušnej úrokovej sadzby stanovenej
na dlhšie než ročné obdobie a počtu mesiacov takéhoto obdobia.
4. Úrokové sadzby platné pri uzatvorení vkladového vzťahu sú platné počas celej doby trvania vzťahu.
5. Po uplynutí dohodnutej doby trvania vkladu sa menovitá hodnota vkladového listu ďalej neúročí.
6. Úrokový výnos z vkladového listu podlieha zdaneniu podľa príslušných platných právnych predpisov. Daň
za klienta odvádza Banka formou zrážky z úrokov.
Článok 3 – Vyplatenie vkladového listu
1. Banka vyplatí vkladový list, t. j. vyplatí menovitú hodnotu vkladového listu a výnos z vkladového listu len
majiteľovi vkladového listu, ktorého identifikačné údaje sú vyznačené na lícnej strane výplatného dokladu
vkladového listu, po predložení vkladového listu a overení totožnosti majiteľa vkladového listu.
2. Vyplatenie vkladového listu nie je možné uskutočniť pred uplynutím dohodnutého dňa splatnosti , t. j. majiteľ
môže predložiť vkladový list na vyplatenie až po uplynutí doby trvania vkladu. Banka vyplatí majiteľovi vkladový
list v hodnote, ktorá zodpovedá menovitej hodnote zvýšenej o zdanený výnos, ak platné právne predpisy
neustanovujú inak [napr. ak sa výnos z vkladového listu nezdaňuje].
3. Banka vyplatí vkladový list podľa požiadavky majiteľa vkladového listu v hotovosti, alebo bezhotovostne na účet
v Banke alebo v inej banke [podľa jeho príkazu na rube výplatného dokladu vkladového listu]. V prípade
neštandardných situácií [napr. v prípade vyplatenia vkladového listu, ktorý je predmetom dedičského konania]
môže byť vkladový list vyplatený prostredníctvom šekovej poukážky.
4. Príkaz na bezhotovostný prevod menovitej hodnoty a zdaneného výnosu z vkladového listu na účet vyznačí
majiteľ vkladového listu na rube výplatného dokladu vkladového listu.
5. Vkladový list vyplatí do jedného roka odo dňa splatnosti ktorékoľvek obchodné miesto Banky. Po uplynutí tejto
doby môže majiteľ predložiť vkladový list na vyplatenie len v pobočke Banky.
6. Ak chce majiteľ po uplynutí príslušnej doby viazanosti vkladového listu predložiť na vyplatenie v hotovosti
vkladové listy v hodnote vyššej ako 10 000 EUR / 301 260 SKK , musí svoje rozhodnutie oznámiť pobočke
Banky najneskôr dva pracovné dni vopred. Na neautomatizovanom obchodnom mieste je majiteľ vkladového
listu povinný vyššie sumy vkladových listov na vyplatenie [výška sumy je stanovená neautomatizovaným
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obchodným miestom podľa miestnych podmienok] nahlásiť 5 pracovných dní vopred, resp. v lehote dohodnutej
individuálne podľa podmienok neautomatizovaného obchodného miesta.
Suma v eurách (EUR) je prepočítaná na slovenské koruny (SKK) podľa vyhláseného konverzného kurzu
(1 EUR = 30,1260 SKK).
Článok 4 – Spoločné ustanovenia
1. Klient alebo ten, kto preukáže právny záujem, môže v prípade straty, odcudzenia alebo zničenia vkladového listu
požiadať o umorenie vkladového listu. Začatie umorovacieho konania oznámi Banka vyhláškou uverejnenou
na ústredí Banky. O začatí umorovacieho konania upovedomí Banka navrhovateľa a iné osoby, ktoré by podľa
znalostí Banky mohli mať na vklade právny záujem. Po uplynutí lehoty 2 mesiacov od uverejnenia vyhlášky,
Banka vyhlási vkladový list za umorený a vkladový list stratí platnosť.
2. Menovitá hodnota vkladového listu a zdanený výnos budú vyplatené po ukončení umorovacieho konania,
najskôr však v deň splatnosti vkladového listu. Za podanie žiadosti o umorenie vkladového listu je účtovaný
poplatok v zmysle Sadzobníka poplatkov.
3. Aby sa predišlo strate vkladového listu, klient môže požiadať Banku o jeho prevzatie do úschovy na základe
Zmluvy o úschove cenných papierov. Za úschovu vkladových listov je účtovaný poplatok v zmysle aktuálneho
Sadzobníka poplatkov.
4. Ak sa vkladový list stane predmetom dedičského konania, Banka na základe právoplatného rozhodnutia
vydanom v dedičskom konaní vyplatí dedičovi, resp. dedičom vkladový list až po jeho splatnosti.
5. Vkladový list môže byť predmetom zabezpečenia pohľadávky Banky. Ak Banka ako záložný veriteľ bude
v dôsledku neplnenia zabezpečovanej pohľadávky realizovať záložné právo ešte pred splatnosťou vkladového
listu, Banka môže jednostranne pristúpiť k predčasnému zrušeniu vkladového vzťahu, pričom klient stráca nárok
na úroky z vkladového listu za celé obdobie trvania vkladu. Ak sa vkladový list stane predmetom zabezpečenia,
Banka prevezme takýto vkladový list do úschovy v zmysle bodu 3 článku 5 týchto Obchodných podmienok.
Článok 5 – Záverečné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky sa uverejnia na vo všetkých obchodných miestach Banky a internetovej stránke
Banky. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich uverejnenia na všetkých obchodných miestach.
2. Vzťahy medzi Bankou a klientom sa riadia Obchodnými podmienkami platnými v aktuálnom čase. Platí,
že Banka má právo v dôsledku zmien legislatívneho, ekonomického, podnikateľského alebo technického
prostredia alebo zmien parametrov vkladových listov ako produktu Banky kedykoľvek meniť, resp. novelizovať
Obchodné podmienky. Tieto zmeny, resp. novelizácie Obchodných podmienok zverejnení na obchodných
miestach a na internetovej stránke banky. Klient je oprávnený nesúhlasiť so zmenou Obchodných podmienok,
pričom tento nesúhlas musí vyjadriť písomným oznámením, doručeným Banke v lehote 15 dní odo dňa
uverejnenia Obchodných podmienok. Ak klient v uvedenej lehote vyjadrí svoj nesúhlas so zmenou Obchodných
podmienok a nedôjde k dohode medzi ním a Bankou, považuje sa nesúhlas klienta za výpoveď vkladového
vzťahu, pričom bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené v Obchodných podmienkach alebo Všeobecných
obchodných podmienkach, výpovedná lehota uplynie v 15-ty deň odo dňa uverejnenia zmeneného znenia
Obchodných podmienok. Klient má v takom prípade nárok na úroky z vkladového listu zodpovedajúce dĺžke
trvania vkladového vzťahu. Ak nie je dohodnuté inak, Klient je zároveň v rovnakej lehote povinný splatiť svoje
peňažné dlhy a splniť ostatné záväzky voči Banke. Márnym uplynutím lehoty 15 dní odo dňa uverejnenia
Obchodných podmienok nadobúdajú zmeny Obchodných podmienok účinnosť vo vzťahu ku klientovi ku dňu
v nich uvedenom, a to najmä ak klient po uverejnení zmien Obchodných podmienok vykoná ľubovoľný úkon
smerom k Banke alebo naďalej využíva služby Banky súvisiace s vkladovým listom.
3. Vklad na vkladovom liste je chránený v zmysle platného zákona o ochrane vkladov.
4. Zakúpením vkladového listu jeho majiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami
pre vkladový list a súhlasí s nimi. Klient je povinný oznámiť Banke každú zmenu týkajúcu sa jeho údajov, ktoré
banke oznámil v súvislosti s právnymi vzťahmi vyplývajúcimi z týchto Obchodných podmienok.
5. Právne vzťahy vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok a/alebo súvisiace s týmito Obchodnými
podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok v rozsahu, v ktorom
neodporujú týmto Obchodnými podmienkam.
6. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 15.12. 2008, ktorý je súčasne dňom ich uverejnenia
a účinnosť dňa 01.01.2009.

OP pre vkladový list – strana 2/2

