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obchodné podmienky 
pre vkladnú knižku 

ČLÁNOK 1 – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Poštová banka, a.s., [ďalej len „banka”] zriaďuje a vedie vkladové účty ku vkladným knižkám  v domácej  mene 
v zmysle ustanovení § 781 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, Všeobecných obchodných 
podmienok [ďalej len „VOP“] a týchto Obchodných podmienok pre vkladnú knižku [ďalej len „obchodné 
podmienky” alebo „OP“]. 

2. Banka prijíma vklady na vkladné knižky a vystavuje nasledujúce typy vkladných knižiek: 

a] vkladná knižka bez výpovednej lehoty alebo s výpovednou lehotou 3, 6, 12 alebo 24 mesiacov – je 
to vkladná knižka na meno a je určená fyzickým osobám bez ohľadu na vek a štátnu príslušnosť [ďalej len 
„vkladateľ”], 

b] vkladná knižka JUNIOR – je to vkladná knižka na meno bez výpovednej lehoty so zvýhodneným 
úročením a je určená fyzickým osobám do dovŕšenia 18 rokov bez ohľadu na  štátnu príslušnosť [ďalej len 
„maloletý vkladateľ”], 

c] vkladná knižka SENIOR – je to vkladná knižka na meno bez výpovednej lehoty a je určená fyzickým 
osobám – poberateľom dávok dôchodkového zabezpečenia v zmysle  Zákona č. 461/2003 Z. z.  
o sociálnom zabezpečení v platnom znení [dôchodok starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, 
vdovecký, sirotský, manželky, sociálny – ďalej len ”dôchodok”] – tuzemcom [ďalej len „vkladateľ“ ale aj  
„prvý vkladateľ – dôchodca“] za účelom bezhotovostného prevodu dôchodku na vkladnú knižku SENIOR. 
Na jednu vkladnú knižku SENIOR môže byť poukazovaný dôchodok len pre jedného prvého 
vkladateľa – dôchodcu. S účinnosťou od 15. januára 2007 banka nezakladá nové vkladné knižky 
SENIOR, t. j. len vedie existujúce vkladné knižky SENIOR. Právne vzťahy týkajúce sa vystavených 
vkladných knižiek SENIOR sa riadia týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ nebude vkladateľovi/ 
vkladateľom oznámené inak. 

3. Obchodnými miestami banky pre účely týchto OP sú pobočky banky [ďalej len „automatizované obchodné 
miesto“] a všetky pošty na území Slovenskej republiky [ďalej len „neautomatizované obchodné miesto“]. 

4. Banka neprijíma vklady na vkladné knižky od právnických osôb a ani v cudzej mene. 

5. Na vystavenie vkladnej knižky nemá klient právny nárok. 

ČLÁNOK 2  – ZRIADENIE VKLADOVÉHO ÚČTU KU VKLADNEJ KNIŽKE A VYSTAVENIE VKLADNEJ KNIŽKY 

1. O zriadenie vkladového účtu ku vkladnej knižke a  vystavenie vkladnej knižky možno požiadať na ktoromkoľvek 
obchodnom mieste banky.  

2. O zriadenie vkladového účtu a vystavenie vkladnej knižky bez výpovednej lehoty alebo s výpovednou lehotou 
môže požiadať plnoletá fyzická osoba, zákonný zástupca maloletého vkladateľa, resp. nimi splnomocnená 
osoba na základe:  
− predloženia vyplnenej Žiadosti o vystavenie vkladnej knižky [ďalej len „Žiadosť“],  
− predloženia platného dokladu totožnosti, 
− predloženia rodného listu maloletého, 
− predloženia plnej moci na právny úkon zriadenia vkladnej knižky s úradne osvedčeným podpisom 

splnomocniteľa,  
− zloženia prvého vkladu v hotovosti alebo bezhotovostne minimálne vo výške 3,32 € . 
Vkladná knižka môže byť vystavená pre jedného alebo dvoch vkladateľov.  

3. O zriadenie vkladového účtu a vystavenie vkladnej knižky JUNIOR môže požiadať zákonný zástupca 
maloletého alebo ktorákoľvek iná plnoletá fyzická osoba splnomocnená zákonným zástupcom maloletého   
na základe: 
− predloženia vyplnenej Žiadosti  
− predloženia platného dokladu totožnosti,  
− predloženia rodného listu maloletého, 
− predloženia plnej moci na právny úkon zriadenia vkladnej knižky s úradne osvedčeným podpisom  

splnomocniteľa,  
− zloženia prvého vkladu v hotovosti alebo bezhotovostne minimálne vo výške 3,32 € . 
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Vkladná knižka JUNIOR môže byť vystavená iba pre jedného vkladateľa, ktorým je maloletý vkladateľ  
[vo veku do dovŕšenia 18 rokov].      
Na meno jedného maloletého vkladateľa môže byť vystavená iba jedna vkladná knižka JUNIOR. 
Banka daruje novorodencom prvý vklad v sume 3,32 €  za podmienky, že vkladná knižka JUNIOR bude 
vystavená do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa. 

4. Obchodné miesto banky pri zriadení vkladnej knižky identifikuje a overí identifikáciu  každého vkladateľa, 
zákonného zástupcu maloletého vkladateľa, resp. nimi splnomocnenej osoby na základe predloženého platného 
dokladu totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti [v zmysle VOP]. Banka je oprávnená požadovať aj ďalšie doklady 
na vykonanie zákonom požadovanej starostlivosti v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred 
legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti. V prípade nepredloženia požadovaných dokladov je banka oprávnená 
odmietnuť Žiadosť klienta.   

5. Vkladnú knižku  spravidla vystaví a na adresu určenú v Žiadosti pre zasielanie korešpondencie ku vkladnej 
knižke [ďalej len „korešpondenčná adresa”], zasiela  banka do 10 pracovných dní od doručenia  Žiadosti   
do banky. Ak nie je uvedené, na ktorú adresu má byť vkladná knižka zaslaná, banka ju zašle na adresu prvého 
vkladateľa.  Automatizované obchodné miesto vystaví vkladnú knižku spravidla bezodkladne po podaní Žiadosti. 

6. Korešpondenčná adresa musí byť na území Slovenskej republiky. 

7. Vkladateľ, zákonný zástupca maloletého vkladateľa, resp. nimi splnomocnená osoba nesie plnú zodpovednosť 
za správnosť všetkých údajov uvedených v Žiadosti.  Nezrovnalosti v Žiadosti rieši banka s vkladateľom, 
zákonným zástupcom maloletého vkladateľa, resp. nimi splnomocnenou osobou.   

8. Vkladateľ / vkladatelia a v prípade vkladnej knižky SENIOR prvý vkladateľ – dôchodca je povinný bez odkladu 
písomne oznámiť banke každú zmenu údajov poskytnutých banke v  Žiadosti. Za maloletého vkladateľa túto 
povinnosť preberá jeho zákonný zástupca. 

ČLÁNOK 3 – DISPONOVANIE S VKLADNOU KNIŽKOU 

1. Vkladná knižka je potvrdením o prijatí vkladu bankou. Vyznačujú sa v nej zmeny vkladu, konečný  zostatok  
a iné skutočnosti týkajúce sa vkladu. Ak nebude preukázaná iná skutočnosť, pre výšku konečného zostatku je 
rozhodujúci zápis vo vkladnej knižke. 

2. Minimálny zostatok vkladu na vkladnej knižke je 3,32 € . Zostatok vkladu nesmie počas trvania vkladového 
vzťahu  ani pri jeho zrušení a súčasnom výbere peňažných prostriedkov z vkladnej knižky klesnúť pod túto 
sumu. 

3. S vkladnou knižkou možno disponovať na ktoromkoľvek obchodnom mieste banky, pričom musí byť vždy 
predložená vkladná knižka a platný doklad totožnosti vkladateľa. 

4. Vkladatelia majú rovnaké právo disponovať s vkladnou knižkou a s vkladom na nej; z právnych úkonov 
týkajúcich sa vkladu na vkladnej knižke sú vkladatelia voči banke oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne. 
Banka neskúma vzájomné nároky vkladateľov na vklad na vkladnej knižke a nenesie za nároky a vzájomné 
vzťahy vkladateľov žiadnu zodpovednosť. Osobitosti vkladnej knižky SENIOR sú uvedené v ďalších bodoch. 
Vkladatelia, s výnimkou druhého vkladateľa na vkladnej knižke SENIOR, sú oprávnení vykonávať úkony 
týkajúce sa vkladu na vkladnej knižke a vkladového účtu samostatne (napr. žiadať o zmeny svojich 
identifikačných údajov, o zmenu korešpondenčnej adresy, o začatie a zrušenie zákazu výplat, o začatie 
a zastavenie  umorovacieho konania ako aj o zrušenie vkladnej knižky) a spoločne vždy, ak sa jedná o zmenu 
týkajúcu sa iného vkladateľa (žiadať o zrušenie alebo zmenu osoby jedného z vkladateľov, žiadať o doplnenie 
nového vkladateľa).  

5. Ak o zriadenie vkladnej knižky požiadala osoba splnomocnená na právny úkon zriadenia vkladnej knižky, takto 
splnomocnená osoba nemá právo disponovať s  vkladnou knižkou a s vkladom na nej, okrem vkladania  
na vkladnú knižku [v hotovosti, alebo pripisovanie bezhotovostných vkladov a úrokov do vkladnej knižky]. Nemá 
právo žiadať o výplatu z vkladnej knižky, o zmeny, o začatie a zrušenie zákazu výplat, o začatie a zrušenie 
umorovacieho konania,  o zrušenie vkladnej knižky. Má právo, pri zriadení vkladnej knižky,  žiadať,  
aby vystavená  vkladná knižka a ďalšia korešpondencia bola zasielaná na jej adresu.  

6. Prvý vkladateľ – dôchodca pri vkladnej knižke SENIOR môže určiť ďalšiu maximálne jednu plnoletú osobu  
na disponovanie s peňažnými prostriedkami na vkladnej knižke SENIOR [ďalej len „druhý vkladateľ“]. Druhý 
vkladateľ je povinný podpísať pred zamestnancom obchodného miesta banky Vyhlásenie druhého vkladateľa, 
resp. predložiť Vyhlásenie druhého vkladateľa s úradne osvedčeným podpisom, v ktorom sa zaväzuje,  
že nebude disponovať s peňažnými prostriedkami vo výške dôchodku, poukázaného na vkladnú knižku 
SENIOR po úmrtí prvého vkladateľa – dôchodcu. Druhý vkladateľ môže iba vkladať na vkladnú knižku SENIOR 
[v hotovosti, pripisovať bezhotovostné vklady a úroky], a vyberať v hotovosti z  vkladnej knižky SENIOR. 
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Nemôže žiadať o akékoľvek zmeny, o začatie a zrušenie zákazu výplat, o začatie a zrušenie umorovacieho 
konania, o zrušenie vkladnej knižky SENIOR. 

7. Vkladať v hotovosti na vkladnú knižku, pripisovať bezhotovostné vklady a úroky do vkladnej knižky môže každý, 
kto predloží vkladnú knižku a platný doklad totožnosti, pričom nemusí byť jedným z vkladateľov zapísaným  
vo vkladnej knižke, resp. jeho zákonným zástupcom. Výber z vkladnej knižky môže uskutočniť iba vkladateľ, 
príp. zákonný zástupca maloletého vkladateľa alebo maloletý vkladateľ [od 15 rokov do dovŕšenia 18 rokov],  
na ktorého meno, priezvisko a rodné číslo predložená vkladná knižka znie, so súčasným predložením platného 
dokladu totožnosti.  

8. Maloletý vkladateľ bez platného dokladu totožnosti [do dovŕšenia 15 rokov] nemôže samostatne disponovať 
s vkladom na vkladnej knižke. Maloletý vkladateľ, ktorý sa môže preukázať platným dokladom totožnosti  
[od 15 rokov do dovŕšenia 18 rokov], môže disponovať s vkladom na vkladnej knižke, a to vkladať v hotovosti, 
vyberať v hotovosti, pripisovať bezhotovostné vklady a úroky, podávať výpoveď vkladu.  Nemôže žiadať 
o akékoľvek zmeny, o začatie a zrušenie zákazu výplat, o začatie a zrušenie umorovacieho konania, o zrušenie 
vkladnej knižky. Zákonný zástupca maloletého vkladateľa môže plne disponovať s vkladnou knižkou  
a s vkladom na nej po predložení vkladnej knižky a po preukázaní oprávnenosti zastupovať maloletého 
vkladateľa. 

9. Výška vkladu v hotovosti a úhrnná suma výplat v hotovosti za jeden deň nie je obmedzená. Pri výbere nesmie 
klesnúť zostatok vkladu vo vkladnej knižke pod minimálny zostatok vkladu.  

10. Každý výber v hotovosti sa na neautomatizovanom obchodnom mieste uskutočňuje na základe telefonického 
overenia možnosti výplaty cez dispečing banky.  

11. S prostriedkami vloženými na vkladnú knižku v hotovosti na automatizovanom obchodnom mieste je možné 
disponovať ihneď po vykonaní vkladu. Hotovostné obraty uskutočnené na neautomatizovanom obchodnom 
mieste sú zaúčtované na vkladnú knižku v bankovom systéme do dvoch pracovných dní, avšak pre úročenie sa 
počíta skutočný deň vykonaného hotovostného obratu. Hotovostný vklad prijatý na neautomatizovanom 
obchodnom mieste možno vybrať z vkladnej knižky až po jeho zaúčtovaní na vkladnú knižku v bankovom 
systéme. 

12. Na vkladnú knižku možno jednorazovo alebo trvalým príkazom poukazovať vklady aj bezhotovostne.  
Na vkladnú knižku SENIOR sa bezhotovostne poukazujú dôchodky. Vklad a dôchodok poukázaný 
bezhotovostne sa do vkladnej knižky zapisuje na ktoromkoľvek obchodnom mieste banky,  
na neautomatizovanom obchodnom mieste iba na základe platnej vkladovej poukážky. Na automatizovanom 
obchodnom mieste je možné vklad  a dôchodok poukázaný bezhotovostne zapísať do vkladnej knižky  
aj bez predloženia vkladovej poukážky. Vkladovú poukážku vystaví a odošle na korešpondenčnú adresu banka 
najneskôr do 2 pracovných dní od zaúčtovania bezhotovostného vkladu alebo dôchodku na vkladový účet. 
Banka nezodpovedá za lehotu doručenia vkladovej poukážky Slovenskou poštou, a.s., na korešpondenčnú 
adresu. Platnosť vkladovej poukážky je 3 mesiace. Po uplynutí platnosti vkladovej poukážky alebo pri strate 
vkladovej poukážky v dobe jej platnosti, môže vkladateľ, zákonný zástupca maloletého vkladateľa alebo prvý 
vkladateľ – dôchodca prostredníctvom obchodného miesta banky písomne požiadať banku o vystavenie 
duplikátu vkladovej poukážky.  

13. Bezhotovostný prevod z vkladnej knižky nie je možný. 

14. Vkladateľ, zákonný zástupca maloletého vkladateľa, prvý vkladateľ – dôchodca môže požiadať o zmenu mena, 
priezviska alebo adresy vkladateľa, o doplnenie druhého vkladateľa, prípadne uviesť iné požiadavky 
prostredníctvom ktoréhokoľvek obchodného miesta banky na základe vyplnenej Žiadosti o zmeny. Vkladatelia 
môžu požiadať o zmeny buď samostatne alebo spoločne v zmysle Článku 3, bod 4. Ak požadované zmeny 
súvisia s poukazovaním dôchodku na vkladnú knižku SENIOR [napr. zmena priezviska, adresy trvalého 
bydliska, uzavretie manželstva prvého vkladateľa – dôchodcu], prvý vkladateľ – dôchodca musí vyplniť  
aj príslušné zmenové tlačivo poukazovateľa dôchodku. Vo vkladnej knižke bez výpovednej lehoty alebo 
s výpovednou lehotou a vo vkladnej knižke SENIOR môže neautomatizované obchodné miesto vykonať len 
nasledujúce zmeny: zmenu mena, priezviska, adresy trvalého bydliska prvého alebo druhého vkladateľa, 
doplnenie druhého vkladateľa. Ostatné požadované zmeny uskutoční automatizované obchodné miesto alebo 
ústredie banky. Vo  vkladnej knižke JUNIOR  vykoná všetky požadované zmeny  len automatizované obchodné 
miesto alebo ústredie banky. Vkladateľ, zákonný zástupca maloletého vkladateľa, prvý vkladateľ – dôchodca, 
ktorý žiada o zmenu vo vkladnej knižke, je zodpovedný za správnosť zmenených údajov. V prípade doplnenia 
nového vkladateľa je obchodné miesto banky povinné identifikovať a overiť identifikáciu   žiadateľa  
a doplneného vkladateľa, resp. zákonného zástupcu doplneného maloletého vkladateľa na základe 
predloženého platného dokladu totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti [v zmysle VOP]. V prípade zmeny 
jedného z vkladateľov obchodné miesto banky identifikuje a overí identifikáciu obidvoch pôvodných vkladateľov 
(ak jedným z nich je maloletý vkladateľ, tak jeho zákonného zástupcu) a nového vkladateľa, resp. zákonného 
zástupcu maloletého vkladateľa, ktorý nastúpi na miesto jedného z pôvodných vkladateľov. 
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15. Vkladateľ (samostatne), zákonný zástupca maloletého vkladateľa, prvý vkladateľ – dôchodca môže požiadať  
o vinkuláciu vkladu na vkladnej knižke na automatizovanom obchodnom mieste alebo priamo v ústredí banky. 
Pri použití zavinkulovanej sumy z vkladnej knižky s výpovednou lehotou je vkladateľ povinný zaplatiť náhradu 
za nedodržanie výpovednej lehoty. 

ČLÁNOK  4 –  VKLADNÁ KNIŽKA S VÝPOVEDNOU LEHOTOU 

1. Banka zaznamená výpovednú lehotu do vkladnej knižky pri jej vystavení. Dohodnutú výpovednú lehotu  
vo vkladnej knižke nie je možné zmeniť.  

2. Vkladateľ je oprávnený vybrať vklad alebo jeho časť z vkladnej knižky na základe výpovede vkladu  
a po uplynutí výpovednej lehoty, inak po zaplatení náhrady za nedodržanie výpovednej lehoty. Výpoveď vkladu 
zaznamená do vkladnej knižky ktorékoľvek obchodné miesto banky po predložení platného dokladu totožnosti 
a vkladnej knižky. Výpovedná lehota začína plynúť v deň zápisu výpovede do vkladnej knižky. Pokiaľ vkladateľ 
nevyberie vypovedanú sumu vkladu do jedného mesiaca po uplynutí výpovednej lehoty, stáva sa výpoveď 
neúčinnou. V prípade, že posledný deň výpovednej lehoty je dňom pracovného voľna alebo pracovného pokoja, 
posúva sa jej koniec na najbližší pracovný deň. 

3. Vo vkladnej knižke môže byť zaznamenaná len jedna platná plynúca výpoveď. Novou výpoveďou vkladu,  
resp. zmenou výšky vypovedanej sumy vkladu, stráca predchádzajúca výpoveď vkladu platnosť a začína plynúť 
nová výpovedná lehota. Vypovedaná suma vkladu nesmie prekročiť zostatok vkladu vo vkladnej knižke v deň 
podania výpovede vkladu. Ak do uplynutia výpovednej lehoty zostatok vo vkladnej knižke klesne pod 
vypovedanú sumu, výpoveď vkladu sa bude vzťahovať na túto zníženú sumu, zaznamenanú vo vkladnej 
knižke. Tým nie je dotknutý čl. 3 bod 2 týchto OP. 

4. Ak vkladateľ vyberá sumu, na ktorú nebola daná výpoveď, alebo neuplynula výpovedná lehota, alebo  
sa výpoveď stala neúčinnou, zaplatí náhradu za nedodržanie výpovednej lehoty podľa platného Sadzobníka 
poplatkov. 

ČLÁNOK 5 – ÚROČENIE, PRIPÍSANIE A VÝBER ÚROKU 

1. Zostatok vkladu na vkladnej knižke úročí banka úrokovou sadzbou stanovenou v Oznámení o úrokových 
sadzbách, ktoré banka uverejňuje na všetkých obchodných miestach a na internetovej stránke www.pabk.sk.  

2. Zostatok vkladu na   vkladnej knižke JUNIOR úročí banka základnou úrokovou sadzbou. Banka priznáva  
pri vkladnej knižke JUNIOR  aj úrokovú prémiu pri dodržaní obidvoch nasledujúcich podmienok: 

a] neuskutočnenie  výberu [okrem výberu úroku za predchádzajúci kalendárny rok v stanovenom termíne]  
z  vkladnej knižky JUNIOR počas celého kalendárneho roka [po vystavení vkladnej knižky JUNIOR odo 
dňa jej vystavenia do konca kalendárneho roka] a zároveň 

b] uskutočnenie minimálneho úhrnného ročného vkladu na vkladnú knižku JUNIOR vo  výške 39,83 €  
[bez pripísaných úrokov k 31. 12. a priznaných prémií pri životných jubileách]. 

Úroková prémia je stanovená v Oznámení o úrokových sadzbách. 

3. Kapitalizačné obdobie na vkladnej knižke je kalendárny rok. Úroky banka pripisuje v  prospech  vkladového 
účtu  vkladnej knižky vždy k 31. 12. kalendárneho roka; v priebehu kapitalizačného obdobia len pri zrušení 
vkladového účtu alebo po ukončení umorovacieho konania na vkladnej knižke. Základný úrok a úrokovú prémiu 
banka pripisuje v  prospech vkladového účtu vkladnej knižky JUNIOR vždy k 31. 12. kalendárneho roka, resp. 
pri jej transformácii podľa Článku 9 bod 2. Pri zrušení alebo umorení vkladnej knižky JUNIOR v priebehu 
kapitalizačného obdobia pripisuje banka v prospech vkladového účtu len základný úrok.  

4. Banka má právo meniť úrokové sadzby a pri vkladnej knižke JUNIOR aj úrokovú prémiu počas trvania 
vkladového vzťahu. 

5. Úroky z vkladov na vkladných knižkách sú zdaňované podľa príslušných platných právnych predpisov. Daň  
za klienta odvádza banka formou zrážky z úrokov. 

6. Úroky banka do vkladnej knižky pripisuje na základe klientom predloženej platnej úrokovej poukážky. Úrokovú 
poukážku spojenú s výpisom z vkladového účtu zašle banka po uplynutí kalendárneho roka  
na korešpondenčnú adresu klienta najneskôr do konca januára nasledujúceho kalendárneho roka.  

Ak je suma čistého úroku [po zdanení] do 1,00 €  [vrátane], úrokovú poukážku banka nezasiela. Sumu čistého 
úroku do 1,00 €  [vrátane] pripíše do vkladnej knižky automatizované obchodné miesto alebo ústredie banky pri 
najbližšom predložení vkladnej knižky. 

7. Na úrokovej poukážke je uvedená jej platnosť, spravidla jeden kalendárny rok, pri vkladnej knižke JUNIOR  
do 31. 03. nasledujúceho kalendárneho roka. Pri strate úrokovej poukážky v dobe jej platnosti môže vkladateľ, 



 

 OP pre vkladnú knižku 
účinné od 01. 01. 2011  – strana 5/8 

zákonný zástupca maloletého vkladateľa alebo u vkladnej knižky SENIOR prvý vkladateľ – dôchodca 
prostredníctvom obchodného miesta banky písomne požiadať banku o vystavenie duplikátu úrokovej poukážky.  

8. Úrok možno vyplatiť len po jeho predchádzajúcom pripísaní do vkladnej knižky. Úrok za predchádzajúci rok 
možno z vkladnej knižky s výpovednou lehotou vybrať bez podania výpovede a bez zaplatenia náhrady 
jednorazovo [v plnej výške alebo v nižšej sume] do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý 
bol úrok pripísaný. Úrok za predchádzajúci rok možno z vkladnej knižky JUNIOR vybrať jednorazovo  
[bez vplyvu na priznanie úrokovej prémie] do 31. 03. nasledujúceho kalendárneho roka. Úrok je možné  
z vkladnej knižky JUNIOR vybrať iba presne v takej výške, v akej bol do vkladnej knižky JUNIOR zapísaný; 
výberom inej sumy [napr. zaokrúhlenej smerom nadol] bude porušená podmienka pre priznanie úrokovej 
prémie. 

9. Na výpise z vkladového účtu je uvedený zostatok vkladového účtu k 31. 12. kalendárneho roka [vrátane úrokov 
za kapitalizované obdobie]. Správnosť zostatku na vkladovom účte k poslednému dňu v roku potvrdzuje klient 
do 14 kalendárnych dní po doručení úrokovej poukážky s výpisom z vkladového účtu, alebo v tej istej lehote 
uplatní svoje námietky v banke. Ak v uvedenej dobe nedostane banka od klienta potvrdenie správnosti zostatku 
a ani námietky, považuje pre účely inventarizácie zostatok na vkladovom účte za schválený klientom. 

10. Korekciu úrokov za predchádzajúce kapitalizačné obdobie banka vykonáva na ťarchu vkladového účtu alebo 
v prospech vkladového účtu pri najbližšej kapitalizácii úrokov. 

ČLÁNOK 6 –  POPLATKY 

Za poskytnuté služby banka vyberá poplatky alebo náhrady uvedené v Sadzobníku poplatkov. Sadzobník poplatkov 
banka zverejňuje na svojich obchodných miestach a na internetovej stránke www.pabk.sk. 

ČLÁNOK 7 –  ZRUŠENIE VKLADNEJ KNIŽKY 

1. O zrušenie vkladnej knižky bez výpovednej lehoty alebo s výpovednou lehotou môže požiadať ktorýkoľvek  
z vkladateľov samostatne na obchodnom mieste banky, ak nie je v týchto OP uvedené inak. Pri zrušení 
vkladnej knižky sa pripočítajú k zostatku vkladu na vkladovom účte úroky do dňa predchádzajúceho dňu 
zrušenia, odpočíta sa daň z úrokov, poplatok za zrušenie a prípadná náhrada za nedodržanie výpovednej 
lehoty. So zvyškom sumy banka naloží podľa dispozície vkladateľa. V prípade, že vkladateľ žiadal zostatok  
po zrušení previesť na novovystavenú vkladnú knižku a zostatok po zrušení klesne pod 3,32 € , banka novú 
vkladnú knižku nevystaví, ale zostatok po zrušení vkladnej knižky zašle šekovou poukážkou  
na korešpondenčnú adresu klienta. Ak banka prevedie zostatok po zrušení vkladnej knižky na novovystavenú 
vkladnú knižku, takto prevedený zostatok spolu s nevybratým úrokom za predchádzajúci rok sa stáva prvým 
bezhotovostným vkladom na novovystavenej vkladnej knižke. Nevybraté úroky za predchádzajúci rok 
prislúchajúce zrušenej vkladnej knižke strácajú na novovystavenej vkladnej knižke s výpovednou lehotou 
charakter úrokov, t. j. nie je možné ich vybrať bez podania výpovede vkladu a/alebo bez zaplatenia náhrady  
za nedodržanie výpovednej lehoty. Plynúca výpoveď na zrušenej vkladnej knižke s výpovednou lehotou sa 
prevodom zostatku po zrušení na novú vkladnú knižku s výpovednou lehotou neprenáša. Výpoveď vkladu je 
anulovaná zrušením vkladnej knižky s výpovednou lehotou. 

2. Vkladnú knižku JUNIOR nie je možné zrušiť do 1 roka od jej vystavenia. O zrušenie vkladnej knižky JUNIOR 
môže požiadať iba zákonný zástupca maloletého vkladateľa  na  ktoromkoľvek obchodnom mieste banky.  
Pri zrušení vkladnej knižky JUNIOR sa pripočíta k zostatku vkladu na vkladovom účte základný úrok 
prislúchajúci do dňa predchádzajúceho dňu jeho zrušenia, odpočíta sa daň z úroku a poplatok za zrušenie.  
So zvyškom sumy sa naloží podľa dispozície zákonného zástupcu maloletého vkladateľa.   

3. O zrušenie vkladnej knižky SENIOR môže požiadať len prvý vkladateľ – dôchodca na ktoromkoľvek 
obchodnom mieste banky, pričom musí vyplniť aj tlačivo poukazovateľa dôchodku na zastavenie poukazovania 
dôchodku na zrušenú vkladnú knižku SENIOR. Pri zrušení vkladnej knižky SENIOR sa pripočítajú k zostatku 
vkladu na vkladovom účte úroky do dňa predchádzajúceho dňu zrušenia, odpočíta sa daň z úrokov a poplatok 
za zrušenie.  So zvyškom sumy sa naloží podľa dispozície prvého vkladateľa – dôchodcu.  

4. Ak je výsledná suma zostatku po zrušení vkladnej knižky nižšia ako 1,00 EUR , takýto zostatok zo zrušenej 
vkladnej knižky banka šekovou poukážkou nezasiela. Ak v lehote splatnosti šekovej poukážky nedôjde k jej 
výplate a zostatok po zrušení vkladnej knižky prevyšuje sumu 6,64 €  (vrátane), banka zašle klientovi 
oznámenie s výzvou na opätovné určenie možnosti zaslania zostatku po zrušení vkladnej knižky.  Ak v lehote 
splatnosti šekovej poukážky nedôjde k jej výplate a zostatok po zrušení vkladnej knižky neprevyšuje sumu 6,64 
€ , banka klientovi osobitné oznámenie nezasiela, klient je však oprávnený obrátiť sa na banku so žiadosťou  
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o vyplatenie zostatku zo zrušenej vkladnej knižky. Opätovné zaslanie zostatku zo zrušenej vkladnej knižky je 
spoplatnené osobitným poplatkom za bankové služby v zmysle Sadzobníka poplatkov. 

5. Banka má právo zrušiť vkladnú knižku zo svojho podnetu, ak  klient závažne porušuje obchodné podmienky, 
nepredloží vkladnú knižku k nahliadnutiu ani na druhú výzvu, ak vkladná knižka bez pohybu vykazuje po dobu 
jedného roka nižší zostatok ako je povinný minimálny zostatok vkladu na vkladnej knižke, alebo ak na vkladnú 
knižku nebol do 1 mesiaca od jej vystavenia poukázaný prvý vklad. Banka je oprávnená zrušiť vkladnú knižku 
SENIOR aj v tom prípade,  ak na  vkladový účet ku vkladnej knižke SENIOR nebude po dobu 2 po sebe 
nasledujúcich kalendárnych mesiacov poukázaný dôchodok. 
O zrušení vkladového účtu a dátume jeho zrušenia, ako aj o spôsobe naloženia so zostatkom vkladu banka 
klienta písomne informuje. 

6. Ak sa po dobu 20 rokov s vkladom na vkladnej knižke nedisponovalo, ani vkladná knižka nebola predložená 
k doplneniu záznamov, vkladový vzťah sa uplynutím tejto doby zo zákona zruší. 

7. Po zrušení vkladového vzťahu má vkladateľ, zákonný zástupca maloletého vkladateľa, prvý vkladateľ – 
dôchodca právo na vyplatenie zostatku zo zrušenej vkladnej knižky. Toto právo sa premlčuje po 3 rokoch  
od zrušenia vkladového vzťahu. Počas tohto obdobia banka zostatok vkladu neúročí. 

ČLÁNOK 8 –  ZÁKAZ VÝPLAT Z VKLADNEJ KNIŽKY A UMOROVACIE KONANIE 

1. Stratu, poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vkladnej knižky  je vkladateľ povinný bezodkladne oznámiť 
banke prostredníctvom ktoréhokoľvek obchodného miesta banky, inak banka nezodpovedá za škodu 
spôsobenú v súvislosti s týmito skutočnosťami. Vkladateľ, zákonný zástupca maloletého vkladateľa, prvý 
vkladateľ – dôchodca je povinný preukázať svoju totožnosť a uviesť údaje potrebné k identifikácii vkladu [banka 
odporúča poznamenať si číslo vkladového účtu]. Ktorýkoľvek z vkladateľov (samostatne), zákonný zástupca 
maloletého vkladateľa, prvý vkladateľ – dôchodca môže požiadať banku o zákaz výplat alebo  o umorenie 
vkladnej knižky.  

2. Pri strate, poškodení , zničení alebo odcudzení vkladnej knižky, banka začne umorovacie konanie na základe 
návrhu vkladateľa alebo inej oprávnenej osoby, ktorá preukáže právny záujem na vklade. Začatie 
umorovacieho konania oznámi banka vyhláškou uverejnenou v ústredí banky – na mieste prístupnom 
verejnosti. 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 vkladnú knižku za umorenú a vkladná knižka stratí platnosť. 

3. Vkladateľ, zákonný zástupca maloletého vkladateľa, prvý vkladateľ – dôchodca môže s vkladom nakladať  
až keď banka vyhlási vkladnú knižku za umorenú, príp. ak zastaví umorovacie konanie na základe oznámenia 
vkladateľa, zákonného zástupcu maloletého vkladateľa, prvého vkladateľa – dôchodcu o nájdení vkladnej 
knižky alebo po predložení vkladnej knižky inou osobou než je navrhovateľ.   

4. Po umorení vkladnej knižky banka pripočíta k zostatku vkladu na vkladovom účte úrok do dňa 
predchádzajúceho dňu umorenia vkladnej knižky [pri umorení vkladnej knižky JUNIOR  iba základný úrok], 
odpočíta daň z úrokov, poplatok za umorenie a prípadnú náhradu za nedodržanie výpovednej lehoty.  
So zvyškom sumy banka naloží podľa dispozície navrhovateľa pri podávaní žiadosti o umorovacie konanie. Ak 
je výsledná suma zostatku po umorení nižšia ako 1,00 € , takýto zostatok z umorenej vkladnej knižky banka 
šekovou poukážkou nezasiela. Ak v lehote splatnosti šekovej poukážky nedôjde k jej výplate a zostatok  
po umorení vkladnej knižky prevyšuje sumu 6,64 €  (vrátane), banka zašle navrhovateľovi oznámenie s výzvou 
na opätovné určenie možnosti zaslania zostatku po umorení  vkladnej knižky.  Ak v lehote splatnosti šekovej 
poukážky nedôjde k jej výplate a zostatok po umorení  vkladnej knižky neprevyšuje sumu 6,64 € , banka 
navrhovateľovi osobitné oznámenie nezasiela, navrhovateľ je však oprávnený obrátiť sa na banku so žiadosťou 
o vyplatenie zostatku z umorenej vkladnej knižky. Opätovné zaslanie zostatku z umorenej  vkladnej knižky je 
spoplatnené osobitným poplatkom za bankové služby v zmysle Sadzobníka poplatkov. 

5. V prípade, že navrhovateľ žiadal zostatok po umorení vkladnej knižky previesť na novovystavenú vkladnú 
knižku a zostatok po umorení klesne pod 3,32 € , banka novú vkladnú knižku nevystaví, ale zostatok  
po umorení  zašle šekovou poukážkou navrhovateľovi. Ak banka prevedie zostatok po umorení na 
novovystavenú vkladnú knižku, takto prevedený zostatok spolu s nevybratým úrokom za predchádzajúci rok sa 
stáva prvým bezhotovostným vkladom na novovystavenej vkladnej knižke s výpovednou lehotou.  Nevybraté 
úroky za predchádzajúci rok prislúchajúce umorenej vkladnej knižke strácajú na novovystavenej vkladnej 
knižke s výpovednou lehotou charakter úrokov, t. j. nie je možné ich vybrať bez podania výpovede vkladu 
a/alebo bez zaplatenia náhrady za nedodržanie výpovednej lehoty. Plynúca výpoveď na umorenej vkladnej 
knižke s výpovednou lehotou sa prevodom zostatku po umorení na novú vkladnú knižku s výpovednou lehotou  
neprenáša. Výpoveď vkladu je anulovaná umorením vkladnej knižky s výpovednou lehotou. 
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6. Počas zákazu výplat alebo umorovacieho konania na vkladnej knižke SENIOR banka prijatý dôchodok zasiela 
šekovou poukážkou na adresu prvého vkladateľa – dôchodcu. 

7. Banka má právo rozhodnúť o zákaze výplat z vkladnej knižky z vlastného podnetu, ak klient nepredloží vkladnú 
knižku k nahliadnutiu na výzvu banky, banka má podozrenie z trestnej činnosti alebo neoprávneného výberu  
v súvislosti s vkladom na vkladnej knižke. 

ČLÁNOK 9 –  OSOBITNÉ USTANOVENIA 

1. Banka priznáva ku vkladnej knižke JUNIOR prémie pri životných jubileách [pri dosiahnutí 6 a 15 rokov 
vkladateľa] vo výške 1 % z priemerného zostatku vkladu na vkladovom účte za posledný kalendárny rok 
[minimálne vo výške 7,80 €  pred zdanením a maximálne vo výške 66,39 €   pred zdanením], pričom vkladový 
vzťah maloletého vkladateľa musí trvať minimálne 3 roky. Obchodné miesto  banky pripíše sumu prémie  
do  vkladnej knižky JUNIOR na základe platnej vkladovej poukážky, zaslanej bankou na korešpondenčnú 
adresu klienta. Úroky, výhry alebo iné výnosy plynúce z vkladov na vkladných knižkách JUNIOR podliehajú 
zdaneniu v zmysle príslušných platných právnych predpisov. Daň za klienta odvádza banka formou zrážky 
z priznaného výnosu. 

2. Dňom dosiahnutia plnoletosti maloletého vkladateľa banka vkladnú knižku JUNIOR transformuje na vkladnú 
knižku bez výpovednej lehoty a zostatok na nej bude ďalej úročený úrokovou sadzbou platnou pre vkladnú 
knižku bez výpovednej lehoty. Pre takto transformovanú vkladnú knižku budú platiť ustanovenia obchodných 
podmienok platné pre vkladnú knižku bez výpovednej lehoty. Banka zašle na korešpondenčnú adresu klienta 
Oznámenie o transformácii, v ktorom bude informovať vkladateľa o zrealizovaní transformácie vkladnej knižky 
JUNIOR na vkladnú knižku bez výpovednej lehoty a požiada ho, aby vkladnú knižku JUNIOR predložil  
na ktoromkoľvek obchodnom mieste banky za účelom jej výmeny za vkladnú knižku bez výpovednej lehoty. 

3. Ak banka obdrží písomné oznámenie o úmrtí ktoréhokoľvek vkladateľa a u vkladnej knižky SENIOR o úmrtí 
prvého vkladateľa – dôchodcu, rozhodne o zákaze výplat z vkladnej knižky. V prípade úmrtia prvého vkladateľa 
– dôchodcu banka neoprávnene poukázané peňažné prostriedky v prospech vkladnej knižky SENIOR vráti 
poukazovateľovi dôchodku. V prípade úmrtia jedného z vkladateľov a u vkladnej knižky SENIOR v prípade 
úmrtia prvého vkladateľa – dôchodcu sa zostatok na vkladnej knižke stáva predmetom dedičského konania. 
Vkladnú knižku SENIOR pri úmrtí prvého vkladateľa – dôchodcu, banka zruší až po vysporiadaní záväzkov 
s poukazovateľom dôchodku a po ukončení dedičského konania. 

4. Ak sa vklad na vkladnej knižke stal predmetom dedičského konania, banka postupuje v zmysle právoplatného 
uznesenia o dedičstve / osvedčenia o dedičstve. V prípade, že takáto vkladná knižka je súčasne v umorovacom 
konaní, s vkladom na takejto vkladnej knižke sa môže disponovať až  po skončení umorovacieho konania. 

5. Všetky záznamy vo vkladnej knižke sú platné za podmienky,  že sú potvrdené bankou alebo jej obchodným 
miestom. Ak nie je preukázaná iná výška vkladu, je rozhodujúci zápis vo vkladnej knižke. Klient je povinný  
po každom zápise do vkladnej knižky prekontrolovať tento zápis a upozorniť na prípadnú nezrovnalosť priamo 
na obchodnom mieste banky. 

6. Vklad na vkladnej knižke je chránený v zmysle platného zákona o ochrane vkladov. 

7. Vkladateľ, resp. zákonný zástupca maloletého môže byť zastúpený osobou, ktorá svoje oprávnenie konať  
za vkladateľa preukáže úradne osvedčenou plnou mocou alebo iným dokladom, ktorý svedčí o oprávnení konať 
za vkladateľa zo zákona alebo na základe súdneho rozhodnutia 

8. Vkladateľ, zákonný zástupca maloletého vkladateľa, resp. nimi splnomocnená osoba je zodpovedný  
za pravdivosť osobných údajov a všetkých ďalších údajov, ktoré poskytol banke do informačného systému.  

ČLÁNOK 10 –  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. Uverejňujú sa vo všetkých obchodných miestach 
banky a na internetovej stránke www.pabk.sk. 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 zverejnení na obchodných miestach  a na internetovej stránke www.pabk.sk. 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 bankou 
a klientom a/alebo klient nevyužije možnosť zrušiť túto vkladnú knižku v súlade s týmito obchodnými podmienkami 
k skoršiemu dňu, považuje sa nesúhlas klienta za žiadosť o zrušenie vkladnej knižky, pričom bez ohľadu  
na čokoľvek iné uvedené v obchodných podmienkach alebo všeobecných obchodných podmienkach 
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výpovedná lehota uplynie v 15-ty deň odo dňa uverejnenia zmeneného znenia obchodných podmienok. 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 zverejnení zmien obchodných podmienok vykoná ľubovoľný úkon smerom k banke alebo naďalej využíva 
služby súvisiace s vkladnou knižkou, ktoré poskytuje banka. 

2. Vzťahy medzi bankou a vkladateľom, zákonným zástupcom maloletého vkladateľa, resp. nimi splnomocnenou 
osobou  sa riadia obchodnými podmienkami platnými v aktuálnom čase.  

3. Právne vzťahy vyplývajúce z týchto OP a / alebo súvisiace s týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami 
VOP  v rozsahu, v ktorom neodporujú týmto obchodným podmienkam. 

4. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 17.12.2010, ktorý je zároveň dňom ich uverejnenia  
a účinnosť v pätnásty deň po ich uverejnení, t.j. dňa 01.01.2011. 


