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obchodné podmienky 
pre termínovaný vklad Sporenie s prémiou 

 
Obchodné podmienky pre termínovaný vklad Sporenie s prémiou [ďalej len „Obchodné podmienky“ alebo „OP“] 
upravujú právne vzťahy medzi Bankou a Klientom vzniknuté na základe Zmluvy o termínovanom vklade Sporenie s 
prémiou, pričom sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 
V rozsahu, v akom sa ustanovenia Zmluvy o termínovanom vklade Sporenie s prémiou odlišujú od ustanovení týchto 
Obchodných podmienok, sú rozhodujúce ustanovenia Zmluvy o termínovanom vklade Sporenie s prémiou, 
Obchodných podmienok pre termínovaný vklad Sporenie s prémiou a Všeobecných obchodných podmienok [ďalej 
len „VOP“], ktoré sú tiež neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o termínovanom vklade Sporenie s prémiou, a to v tomto 
poradí. 
 
Vzťahy medzi Bankou a Klientom, ktoré nie sú výslovne upravené v Zmluve o termínovanom vklade Sporenie 
s prémiou, v týchto OP alebo VOP sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov právneho poriadku 
Slovenskej republiky v rozsahu, v akom nemenia účel a/alebo zámer vyjadrený vo vyššie uvedených dokumentoch, s 
výnimkou kogentných ustanovení týchto právnych predpisov. 
Pojmy uvedené v Zmluve o termínovanom vklade Sporenie s prémiou, Obchodných podmienkach, ako aj VOP s 
veľkým počiatočným písmenom majú význam tam definovaný, ak nie je ustanovené alebo dohodnuté inak. 

I. ČASŤ – USTANOVENIA O TERMÍNOVANOM VKLADE SPORENIE S PRÉMIOU 

ČLÁNOK 1 – VYMEDZENIE POJMOV 

Zmluva o termínovanom vklade Sporenie s prémiou [ďalej aj ako „Zmluva o Sporení“] - dvojstranný právny úkon 
medzi Bankou a Klientom uzavretý na dobu určitú, na základe ktorého Banka v zmysle príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka, zákona o bankách, zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o 
ochrane pred financovaním terorizmu, zákona o ochrane vkladov a v súlade s VOP a s týmito Obchodnými 
podmienkami pre Klienta zriadi a vedie Sporenie s prémiou. 
Sporenie s prémiou [ďalej aj ako „Sporenie“] – je termínovaný vklad, ktorý si Klient môže založiť v pobočkách 
Banky a na poštách. Sporenie Klient uzatvára na dobu určitú s nasledovnými dobami viazanosti vkladu: 
 - 1. splatnosť po 6 rokoch od uzavretia Zmluvy o Sporení, 
 -  následne každý ďalší rok.  
Ak je Sporenie poskytované spolu so stavebným úverom za zvýhodnenú úrokovú sadzbu, vinkulácia Sporenia podľa 
Zmluvy o vinkulácii vkladu trvá až do úplného splatenia záväzkov Majiteľa Sporenia vyplývajúcich zo stavebného 
úveru. 
Majiteľ sporenia s prémiou [ďalej ako „Majiteľ Sporenia“] – pre účely týchto OP je ním fyzická osoba, ktorá 
uzavrela s Bankou Zmluvu o Sporení. Na zastupovanie maloletého Majiteľa Sporenia sa primerane použijú 
ustanovenia VOP. 
Spoludisponent – fyzická osoba splnomocnená Majiteľom Sporenia v Zmluve o Sporení a/alebo v podpisovom vzore 
k Sporeniu, ktorá je oprávnená disponovať so Sporením. Spoludisponentom môže byť len fyzická osoba staršia ako    
18 rokov.  
Klient – pre účely týchto OP je ním osoba, ktorá požiada o založenie Sporenia, Majiteľ Sporenia a/alebo 
Spoludisponent. 
Obchodné miesto – je miesto, na ktorom Banka ponúka svoje služby a produkty. Obchodnými miestami môžu byť 
pobočky Banky a prevádzkarne Slovenskej pošty, a. s. [ďalej len „pošta“]. 
Garantovaná prémia – je ročný bonus v určenej výške pripisovaný na Sporenie po splnení Bankou stanovených 
podmienok uvedených v Zmluve o sporení, Oznámení a v týchto Obchodných podmienkach.  
Doba viazanosti vkladu – je obdobie prvých 6-tich rokov, na ktoré je Sporenie dohodnuté.  
Doba následnej viazanosti vkladu – je obdobie ďalšieho 1 roka nasledujúceho po Dobe viazanosti vkladu, na ktoré 
môže byť Sporenie predĺžené. Doba následnej viazanosti vkladu môže byť predĺžená aj opakovane.  
Doba výplaty - je obdobie, počas ktorého môže Klient so Sporením voľne disponovať bez straty nároku na 
vyplatenie Garantovanej prémie. Disponovať so Sporením môže Klient bezhotovostne a/alebo hotovostne. Pri 
vyplatení zostatku zo Sporenia bude Klientovi účtovaný poplatok za výber podľa aktuálne platného Sadzobníka 
poplatkov. Doba výplaty je deň 1. splatnosti  Sporenia a následne ďalších 30 dní. 
Priznaná Garantovaná prémia – na Sporenie, z ktorého nebola uskutočnená debetná transakcia počas 
kalendárneho roka a/alebo Sporenie nebolo predčasne zrušené, Banka počas platnosti Zmluvy o Sporení  prizná 
nárok na Garantovanú prémiu z výšky vkladov k 31. 12. v priebehu mesiaca január nasledujúceho roka po skončení 
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kalendárneho roka, za ktorý má byť Garantovaná prémia priznaná. S Priznanou Garantovanou prémiou nie je možné 
disponovať pred jej pripísaním.  
Pripísaná Garantovaná prémia – Priznané Garantované prémie za predchádzajúce roky sporenia Banka pripisuje 
na Sporenie vždy k 3. a 6. výročiu platnosti Zmluvy o Sporení, v Dobe následnej viazanosti vkladu vždy ročne k 
výročiu platnosti Zmluvy o Sporení. S Priznanými Garantovanými prémiami môže Majiteľ Sporenia disponovať počas 
Doby výplaty, resp. v prípade predčasného zrušenia Sporenia len k 3. a 6. výročiu platnosti Zmluvy o Sporení.  
Stavebný úver – je spotrebiteľský úver, ktorý na základe zmluvy a obchodných podmienok pre Stavebný úver so 
sporením Banka poskytuje Klientovi.  
Žiadosť o zmeny k termínovanému vkladu Sporenie s prémiou – je tlačivo, na základe ktorého je Majiteľ 
Sporenia oprávnený žiadať o zmeny, resp. ukončenie Sporenia.  
Zmluva o vinkulácií vkladu [ďalej aj ako „Zmluva o vinkulácií“] - dvojstranný právny úkon medzi Bankou 
a Majiteľom Sporenia  uzavretý na dobu trvania Stavebného úveru so sporením, na základe ktorého Banka vo svoj 
prospech vinkuluje finančné prostriedky na Sporení za podmienok dohodnutých v tomto úkone.   

ČLÁNOK 2 – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Banka zakladá a vedie Sporenie v domácej mene. 
2. O založenie Sporenia môže Klient požiadať na Obchodných miestach. 
3. Majiteľom Sporenia môže byť len jedna fyzická osoba. K Sporeniu môže Majiteľ Sporenia určiť najviac dvoch 

Spoludisponentov. 
4. Na uzavretie Zmluvy o Sporení nemá Klient právny nárok. 
5. Platné úrokové sadzby, výšku Garantovanej prémie, podmienky na získanie Garantovanej prémie, výšku 

Povinného minimálneho vkladu, maximálnu výšku Sporenia, z ktorého bude počítaná výška Garantovanej 
prémie a iné informácie k Sporeniu upravuje Banka platným Oznámením o úrokových sadzbách [ďalej len 
„Oznámenie“]. 

ČLÁNOK 3 – ZALOŽENIE A PODMIENKY SPORENIA 

1. Podmienkou pre založenie Sporenia je zloženie Povinného minimálneho vkladu, identifikácia a overenie 
identifikácie Klienta. Banka je oprávnená požadovať aj ďalšie doklady na vykonanie zákonom požadovanej 
starostlivosti. Klient je povinný ich Banke predložiť s následkom odmietnutia uzavretia Zmluvy o Sporení, 
v prípade nepredloženia požadovaných dokladov. Podpísaním Zmluvy o Sporení Klient potvrdzuje pravdivosť 
všetkých ním uvedených údajov uvedených v Zmluve o Sporení. Majiteľ Sporenia môže mať otvorené len jedno 
Sporenie.  

2. Na Obchodných miestach môže Klient požiadať o založenie Sporenia na Dobu viazanosti vkladu podľa týchto 
OP. Po uplynutí Doby viazanosti vkladu môže byť Sporenie predĺžené na Dobu následnej viazanosti vkladu. 

3. Sporenie je založené na základe Zmluvy o Sporení. Zmluva o Sporení nadobúda platnosť dňom podpisu oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom zúčtovania Povinného minimálneho vkladu. Povinný minimálny vklad musí 
byť realizovaný jednorazovo, v hotovosti a v deň podpisu Zmluvy o Sporení. Ak Klient žiada spolu so Sporením 
aj o poskytnutie Stavebného úveru, Povinný minimálny vklad bude inkasovaný zo schváleného úveru. Klient sa 
zaväzuje v prospech Sporenia vkladať peňažné prostriedky počas platnosti Zmluvy o Sporení. 

4. V prípade, že na Sporenie nebude realizovaný žiadny vklad, okrem Povinného minimálneho vkladu, Zmluva 
o Sporení uplynutím lehoty podľa Článku 3 bodu 5 týchto OP stráca platnosť, čím v celom rozsahu zanikne. 

5. Ak Klientom počas 12 mesiacov od založenia Sporenia nebude zrealizovaný ďalší vklad, okrem Povinného 
minimálneho vkladu, Zmluva o Sporení stráca platnosť, čím v celom rozsahu zanikne k ročnému výročiu od 
platnosti Zmluvy o Sporení a Klientovi bude účtovaná sankcia vo výške pripísaných úrokov na Sporenie.  

6. Ak je miestom uzavretia Zmluvy o Sporení pobočka Banky, Klient môže disponovať so Sporením na pošte len 
na základe dispozičnej karty k Sporeniu, ktorá mu bude vystavená v pobočke Banky a odovzdaná spoločne 
s podpísanou Zmluvou o Sporení. Ak je miestom uzavretia Zmluvy o Sporení pošta, Klient môže disponovať so 
Sporením na Obchodných miestach len na základe dispozičnej karty k Sporeniu, ktorá mu bude vystavená 
a doručená spolu s podpísanou Zmluvou o Sporení.  

7. O zriadení Sporenia rozhodne Banka najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia kompletne vyplnenej 
a Klientom podpísanej príslušnej Zmluvy o Sporení. 

ČLÁNOK 4 – DISPONOVANIE SO SPORENÍM POČAS DOBY VIAZANOSTI VKLADU 

1. O zmeny k Sporeniu môže požiadať iba Majiteľ Sporenia  [napr. zmena identifikačných údajov, zmena 
podpisového vzoru, zmeny k dispozičným kartám, žiadosť o zrušenie Sporenia a iné]. Žiadosť o zmeny, 
predloženú inou osobou ako je Majiteľ Sporenia, Banka nie je povinná akceptovať. Majiteľ Sporenia 
a Spoludisponent sú povinný Banke bezodkladne oznámiť zmeny identifikačných údajov uvedených v Zmluve o 
Sporení. Prostredníctvom Žiadosti o zmeny k Sporeniu môže Majiteľ Sporenia požiadať napr. o nasledovné 
zmeny: 
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a] zmena identifikačných údajov Majiteľa Sporenia, resp. Spoludisponentov (každý za seba, resp. na základe 
splnomocnenia), 

b] zmena spôsobu zasielania výpisov, 
c] zrušenie Sporenia, 
d] iné zmeny. 
Žiadosť o zmeny k Sporeniu, v prípade zmeny uvedenej v bode c] tohto bodu, musí byť predložená  na 
Obchodnom mieste v deň, kedy Majiteľ Sporenia žiada o vyplatenie zostatku na Sporení, resp. ukončiť Zmluvu 
o Sporení a táto zmena bude vykonaná bez zbytočného odkladu. Ostatné zmeny Banka zrealizuje do               
10 pracovných dní odo dňa prijatia Žiadosti o zmeny k Sporeniu.  

2. Okrem Doby výplaty sa Klient zaväzuje nedisponovať s prostriedkami vloženými na Sporení. Majiteľ Sporenia, 
resp. Spoludisponent je oprávnený disponovať so Sporením počas Doby viazanosti vkladu len v rozsahu a 
podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o Sporení a/alebo Zmluvy o vinkulácii a/alebo týchto OP. 

3. Vklady na Sporení je možné realizovať v pobočkách Banky aj na pošte, pričom vklad Majiteľ Sporenia alebo 
Spoludisponent môže realizovať počas celej doby platnosti Zmluvy o Sporení odo dňa prijatia podpísanej 
Zmluvy o Sporení zo strany Banky kedykoľvek bezhotovostne a/alebo vkladom v hotovosti.  

4. Majiteľ Sporenia, resp. Spoludisponent môže sporiť pravidelne, napr. mesačne, štvrťročne, polročne alebo 
ročne, prípadne robiť jednorazové vklady kedykoľvek počas platnosti Zmluvy o Sporení.  

5. Výbery zo Sporenia na Obchodných miestach môžu byť uskutočnené počas celej doby platnosti Zmluvy 
o Sporení, pokiaľ nie je Sporenie vinkulované v prospech úveru podľa Článku 9 bodu 8 týchto OP. Majiteľ 
Sporenia alebo Spoludisponent je pri disponovaní so Sporením povinný dodržať Povinný minimálny zostatok, 
a to aj počas Doby následnej viazanosti vkladu. Za výber zo Sporenia pred uplynutím príslušnej Doby viazanosti 
vkladu, resp. Doby následnej viazanosti vkladu bude Klientovi účtovaný poplatok podľa aktuálne platného 
Sadzobníka poplatkov a zároveň Klient stráca nárok na priznanie Garantovanej prémie za aktuálny kalendárny 
rok. 

6. Ak bude Klient realizovať výbery zo Sporenia pred uplynutím Doby viazanosti vkladu, resp. Doby následnej 
viazanosti vkladu stráca nárok na priznanie a pripísanie Garantovanej prémie podľa aktuálne platného 
Oznámenia.  

7. Garantované prémie, ktoré boli Klientovi priznané a následne pripísané počas Doby viazanosti vkladu, budú 
Klientovi ponechané.  

8. Ak Klient počas platnosti Zmluvy o Sporení predčasne vyberie časť Sporenia, je povinný dodržať Povinný 
minimálny zostatok. V prípade, ak Klient vyberie celé Sporenie, okrem Povinného minimálneho zostatku, a 
následne počas nasledujúcich 12 mesiacov nevloží ďalší vklad na Sporenie, je Banka oprávnená takéto 
Sporenie zrušiť a Zmluva o Sporení v plnom rozsahu zaniká posledným dňom 12. mesiaca, za ktoré nebol 
spravený žiadny vklad. O zániku Zmluvy o Sporení podľa tohto bodu Banka Klienta neinformuje.  

ČLÁNOK 5 – ÚROČENIE A PRIPISOVANIE ÚROKOV A GARANTOVANEJ PRÉMIE 

1. Banka prostriedky na Sporení úročí aktuálnou úrokovou sadzbou platnou podľa Oznámenia. Doba úročenia sa 
začína dňom vloženia, resp. zúčtovania Povinného minimálneho vkladu a končí dňom, kedy Sporenie zanikne 
podľa Článku 7 bod 2 týchto OP, resp. Zmluva o Sporení zanikne podľa Článku 3 bod 5 alebo Článku 4 bod 1 
písm. c) týchto OP. 

2. Doba viazanosti vkladu sa začína dňom zaúčtovania Povinného minimálneho vkladu v prospech Sporenia.  Do 
Doby viazanosti vkladu, resp. Doby následnej viazanosti vkladu sa započítavajú aj dni pracovného voľna 
a pokoja. 

3. Počas platnosti Zmluvy o Sporení je Sporenie úročené základnou úrokovou sadzbou podľa aktuálneho 
Oznámenia a podľa priemerného zostatku za posledný polrok. Úroky sú pripisované na Sporenie polročne. 

4. Úroky a prémie podľa týchto OP sa zdaňujú v zmysle platného zákona o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov. Banka vykoná odvodovú povinnosť za Majiteľa Sporenia.  

5. Ak v danom kalendárnom roku nebola zo Sporenia zrealizovaná debetná transakcia, Banka za každý takýto 
kalendárny rok počas platnosti Zmluvy o Sporení Klientovi prizná Garantovanú prémiu podľa výšky uvedenej v 
Oznámení. Všetky vklady musia byť na Sporenie pripísané najneskôr k  31. 12. Ak dôjde k výberu a/alebo 
zrušeniu Sporenia počas kalendárneho roka, za ktorý má byť priznaná Garantovaná prémia, nárok na 
Garantovanú prémiu za daný kalendárny rok nevzniká. Ak bola Garantovaná prémia neoprávnene priznaná, 
bude Klientovi odpísaná zo Sporenia inkasným spôsobom, na čo Klient Banku uzatvorením Zmluvy o Sporení 
splnomocňuje.  

ČLÁNOK 6 – POPLATKY  

1. Na Sporenie sa budú vzťahovať poplatky podľa aktuálne platného Sadzobníka poplatkov. 
2. Poplatky za založenie, vedenie a za ďalšie služby týkajúce sa Sporenia sú uvedené v Sadzobníku poplatkov 

zverejnenom na Obchodných miestach a na internetovej stránke www.postovabanka.sk. 
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3. V prípade predčasného výberu a/alebo zrušenia Sporenia bez ohľadu na dôvod, ak bude vyplatené Sporenie 
obsahovať aj Priznanú Garantovanú prémiu, na ktorú ešte Klient nemal nárok podľa aktuálne platného 
Oznámenia, bude Klientovi odpísaná výška vyplatenej Garantovanej prémie zo Sporenia inkasným spôsobom 
zo strany Banky, na čo ju Klient uzavretím Zmluvy o Sporení splnomocňuje. V prípade, ak Klient nebude mať na 
Sporení dostatok peňažných prostriedkov na vrátenie vyplatenej Garantovanej prémie, Banka môže uspokojiť 
svoju pohľadávku započítaním, inkasom pohľadávky z iného účtu Majiteľa Sporenia, ktorý je vedený Bankou, 
alebo môže pristúpiť k vymáhaniu dlžnej sumy od Klienta.  

ČLÁNOK 7 – UKONČENIE A PREDČASNÉ ZRUŠENIE SPORENIA 

1. Sporenie spolu s príslušenstvom sú v Dobe výplaty k dispozícii pre Majiteľa Sporenia. Majiteľ Sporenia môže 
písomne požiadať o ukončenie Sporenia na príslušnom tlačive a disponovať so Sporením bezhotovostne alebo 
hotovostne. Pri vyplatení zostatku zo Sporenia bude Klientovi účtovaný poplatok za výber podľa aktuálne 
platného Sadzobníka poplatkov. Klient môže požiadať o: 

- preúčtovanie Sporenia na účet vedený v Banke, resp. v inej finančnej inštitúcii, 
- vyplatenie v hotovosti v pobočkách Banky; ak je výška vyplácaného Sporenia spolu s príslušenstvom 

vyššia ako 10 000 EUR, Sporenie spolu s príslušenstvom bude vyplatené najneskôr do 3 pracovných dní 
od prevzatia Žiadosti o zmeny k termínovanému vkladu Sporenie s prémiou,  

- vyplatenie prostredníctvom šekovej poukážky. Platí len pre Sporenie založené prostredníctvom pôšt. 
Banka generuje šekovú poukážku v deň spracovania Žiadosti o ukončenie Sporenia. Ak je výška 
Sporenia spolu s príslušenstvom vyššia ako 10 000 EUR, Sporenie spolu s príslušenstvom bude 
vyplatené na pošte v zmysle podmienok príslušnej pošty. 

 Ustanovenia tohto bodu sa použijú primerane aj v prípade predčasného zrušenia Sporenia. 
2. Majiteľ Sporenia môže požiadať o predčasné zrušenie Sporenia kedykoľvek počas platnosti Zmluvy o Sporení 

za predpokladu, že Sporenie nie je vinkulované. Na základe Žiadosti o zmeny k termínovanému vkladu Sporenie 
s prémiou môže požiadať o predčasné ukončenie Sporenia. Ak Majiteľ Sporenia nedodrží Dobu viazanosti 
vkladu, nebude mať nárok na pripísanie Garantovanej prémie podľa aktuálne platného Oznámenia. Za výber zo 
Sporenia bude Klientovi účtovaný poplatok podľa aktuálne platného Sadzobníka poplatkov. Sporenie  znížené 
o vyššie uvedené poplatky bude Klientovi vyplatené v pobočke Banky v deň podania Žiadosti o  zmeny 
k termínovanému vkladu Sporenie s prémiou, ak Klient požiada o vyplatenie v hotovosti alebo bezhotovostne 
prevodom na účet. V prípade predčasného zrušenia Sporenia na pošte Majiteľ Sporenia požiada o ukončenie na 
príslušnom tlačive, pričom táto žiadosť bude vykonaná bez zbytočného odkladu. Vyplatenie zostatku bude 
uskutočnené výplatou v hotovosti prostredníctvom šekovej poukážky alebo preúčtovaním peňažných 
prostriedkov na iný účet vedený v Banke, resp. v inej finančnej inštitúcii. 

ČLÁNOK 8 – GARANTOVANÁ PRÉMIA 

1. Klientovi, ktorý dovŕši jeden kalendárny rok Sporenia bez debetnej transakcie, bude za toto obdobie priznaná 
Garantovaná prémia podľa aktuálne platného Oznámenia.  

2. Garantovaná prémia bude Klientovi priznaná v priebehu mesiaca január nasledujúceho roka po skončení 
kalendárneho roka, za ktorý má byť priznaná.  

3. Klientovi môžu byť priznané Garantované prémie na Sporenie pripísané najskôr po dovŕšení 3. výročia platnosti 
Zmluvy o Sporení a následne po dovŕšení 6. výročia platnosti Zmluvy o Sporení.  

4. V Dobe následnej viazanosti vkladu po dovŕšení 6. výročia platnosti Zmluvy o Sporení bude Garantovaná 
prémia priznaná vždy v priebehu mesiaca január nasledujúceho roka po skončení kalendárneho roka, za ktorý 
má byť priznaná. Garantovaná prémia bude na Sporenie pripísaná v deň dovŕšenia platnosti Zmluvy o Sporení.   

ČLÁNOK 9 – OSOBITNÉ USTANOVENIA 

1. O zostatku na Sporení je Majiteľ Sporenia informovaný prostredníctvom výpisu. Spôsob zasielania výpisov 
[osobne, poštou alebo e-mailom] si určí Majiteľ Sporenia. Výpisy zasiela Banka ročne, na konci kalendárneho 
roka. Pre všetky aktívne Sporenia Banka vyhotovuje výpis k 31. 12. príslušného kalendárneho roka v zmysle     
§ 715 ods. 4 Obchodného zákonníka. Zasielanie výpisov je spoplatňované v zmysle platného Sadzobníka 
poplatkov a riadi sa ustanoveniami VOP.  

2. Ku dňu predloženia oficiálneho dokladu o úmrtí Majiteľa Sporenia Banka zruší dispozíciu s finančnými 
prostriedkami na Sporení, a to v rozsahu výberov a vkladov. Banka tiež zruší všetky dispozičné karty vydané k 
Sporeniu. Smrťou Majiteľa Sporenia zanikajú práva osôb oprávnených disponovať so Sporením. Banka umožní 
disponovať s finančnými prostriedkami na Sporení až v zmysle doručeného právoplatného rozhodnutia súdu 
alebo iného orgánu, ktorý prejednáva dedičské konanie. Ak sa Sporenie stane predmetom dedičského konania, 
Banka postupuje v zmysle právoplatného rozhodnutia v dedičskom konaní. V prípade úmrtia Majiteľa Sporenia 
môže požiadať dedič/dedičia o vysporiadanie zostatku na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve. Banka 
si vyhradzuje právo zaslať zostatok šekovou poukážkou, ak si dedič/dedičia neuvedú inak. V prípade, že v deň 
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uplynutia Doby viazanosti vkladu alebo Doby následnej viazanosti vkladu nebude mať Banka k dispozícii 
právoplatné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu, ktorý vykonáva dedičské konanie, Sporenie bude viazané na 
ďalší rok za podmienok stanovených vo VOP, týchto OP a Zmluve o Sporení. Vklady na Sporení sa budú úročiť 
v zmysle aktuálne platného Oznámenia. 

3. Sporenie  je chránené v zmysle a za podmienok platného zákona o ochrane vkladov.  
4. Majiteľ Sporenia týmto vyhlasuje a súhlasí s tým, že Banka je na základe samostatnej požiadavky 

Spoludisponenta oprávnená podať Spoludisponentovi informácie o výške Sporenia, o zaúčtovaných 
transakciách [ústnou i písomnou formou]. 

5. Banka je oprávnená vykonať zo Sporenia i bez súhlasu a/alebo príkazu Majiteľa Sporenia opravu chybného 
zúčtovania vykonaného Bankou, úhradu zmluvných poplatkov a sankcií, ako aj úhrady v prípadoch stanovených 
platnými právnymi predpismi. 

6. Majiteľ Sporenia berie na vedomie, že Banka je v prípade exekúcie/výkonu rozhodnutia formou prikázania 
pohľadávky z účtu v banke zo strany oprávneného orgánu povinná obmedziť disponovanie so Sporením do 
výšky vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva. V prípade, že v deň uplynutia Doby viazanosti vkladu alebo 
Doby následnej viazanosti vkladu nebude mať Banka k dispozícii dokument oprávňujúci odpísanie blokovaných 
peňažných prostriedkov v prospech oprávneného orgánu, dohodli sa Banka a Majiteľ Sporenia, že Sporenie 
bude viazané na ďalší rok. So sumou Sporenia prevyšujúcou blokovanú sumu Banka naloží v deň uplynutia 
Doby viazanosti vkladu alebo Doby následnej viazanosti vkladu podľa uváženia Majiteľa Sporenia . 
Banka ďalej Sporenie vo výške blokovanej sumy do jeho odpísania oprávnenému orgánu úročí. Banka Sporenie 
zruší po odpísaní blokovanej sumy oprávnenému orgánu, kedy dôjde k výberu celého vkladu. V prípade, ak 
dôjde zo strany oprávneného orgánu k zrušeniu blokácie, Majiteľa Sporenia bude Banka informovať o zrušení 
blokácie a následne sa dohodne ďalší postup.  
Ak bude obmedzené disponovanie s časťou vkladu na Sporení na základe výkonu rozhodnutia, so sumou 
prevyšujúcou blokovanú sumu môže Majiteľ Sporenia naložiť podľa svojho uváženia: 
a) môže požiadať o vyplatenie sumy prevyšujúcej blokovanú sumu v deň uplynutia Doby viazanosti vkladu 

alebo Doby následnej viazanosti vkladu alebo, 
b) požiadať o vyplatenie pred uplynutím Doby viazanosti vkladu alebo Doby následnej viazanosti vkladu, kedy 

však Majiteľ Sporenia berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade uskutočnenia výplaty peňažných 
prostriedkov bude táto výplata spoplatnená v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a pri nedodržaní Doby 
viazanosti vkladu alebo Doby následnej viazanosti vkladu nebude mať nárok na pripísanie Garantovanej 
prémie podľa aktuálne platného Oznámenia. O vyplatenie sumy musí Majiteľ Sporenia požiadať v 
pobočkách Banky, Banka sumu  prevyšujúcu blokovanú sumu vyplatí Majiteľovi Sporenia bez zbytočného 
odkladu najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa podania žiadosti Majiteľom Sporenia. Peňažné 
prostriedky budú vyplatené Majiteľovi Sporenia podľa dispozície uvedenej v Žiadosti. 

7. Ochrana osobných údajov Klienta a dôvernosť informácií sa riadia ustanoveniami VOP. Klient udeľuje Banke 
súhlas so spracúvaním jeho dôverných informácií [osobných údajov a/alebo údajov tvoriacich bankové tajomstvo] v 
zmysle a za podmienok uvedených vo VOP.  

8. V prípade, ak Klient uzavrie popri Zmluve o Sporení aj zmluvu o stavebnom úvere so sporením, je uzrozumený 
a súhlasí s tým, že Sporenie je vinkulované v prospech Banky na základe Zmluvy o vinkulácií. O vinkulovanie 
Vkladu môže Klient požiadať  na Obchodných miestach Banky spolu s podaním žiadosti o úver. Minimálna doba 
vinkulácie na Sporení pri kombinácii so stavebným úverom bude totožná s dobou splatnosti stavebného úveru . 

9. V prípade, ak Klient uzavrie popri Sporení aj zmluvu o stavebnom úvere so sporením, je uzrozumený a súhlasí 
s tým, že po schválení stavebného úveru je povinný podľa typu stavebného úveru, resp. na základe Zmluvy 
o vinkulácií jednorazovo vinkulovať na Sporení finančné prostriedky v sume 20 % z výšky schváleného 
stavebného úveru, alebo je povinný  pravidelne mesačne poukazovať minimálne 30,- EUR v prospech Sporenia.  
Platba na Sporenie (minimálne 30,- EUR) bude platená samostatne v deň  splátky stavebného úveru.  

10. Klient si na základe Zmluvy o Sporení môže zriadiť Internet banking s pasívnym prístupom k Sporeniu na 
prehliadanie zostatku a transakcií uskutočnených na Sporení. Prostredníctvom pasívneho prístupu cez Internet 
banking nie je možné vykonať žiadnu platobnú operáciu, s čím je Klient uzrozumený a súhlasí.  

II. ČASŤ – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy o Sporení a/alebo OP stane neplatným alebo neúčinným, nebude to mať 
vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o Sporení a ostatnej zmluvnej 
dokumentácie vrátane sporov o jej vznik, platnosť a výklad, budú rozhodované v súlade s rozhodcovskou 
doložkou uvedenou vo VOP. 

3. Postup pri podávaní Podaní vyplývajúcich zo Zmluvy o Sporení alebo súvisiacich so Zmluvou o Sporení 
upravuje Reklamačný poriadok Banky, ktorý je prístupný na Obchodných miestach Banky a na internetovej 
stránke www.postovabanka.sk. 
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4. OP nadobúdajú platnosť dňom ich Uverejnenia, pričom Banka ich zverejňuje na internetovej stránke 
www.postovabanka.sk. 

5. Vzťahy medzi Bankou a Klientom sa riadia OP účinnými v aktuálnom čase. Platí, že Banka má právo v dôsledku 
zmien legislatívneho, ekonomického, podnikateľského alebo technického prostredia, alebo zmien parametrov 
produktu Banky kedykoľvek meniť, resp. novelizovať Obchodné podmienky. Tieto zmeny, resp. novelizácie 
Obchodných podmienok Banka uverejní na internetovej stránke www.postovabanka.sk najneskôr 15 dní pred 
navrhovaným dňom ich účinnosti. V deň nadobudnutia účinnosti OP budú Klientom k dispozícii aj na 
Obchodných miestach Banky. 

6. Tieto OP nadobúdajú platnosť dňa 16. 03. 2013, ktorý je zároveň dňom ich Uverejnenia a účinnosť                 
dňa 01. 04. 2013. 


