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obchodné podmienky 
pre osobný účet 

 
 
Obchodné podmienky pre osobné účty [ďalej len „Obchodné podmienky“ alebo „OP“] upravujú právne vzťahy medzi  Poštovou 
bankou, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO 31 340 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 501/B [ďalej len „Banka“] a Klientom vzniknuté na základe Zmluvy o osobnom účte 
[ďalej len „Zmluva o účte“], pričom sú jej neoddeliteľnou  súčasťou. 
V rozsahu, v akom sa ustanovenia Zmluvy o účte uzatvorenej medzi Bankou a Klientom líšia od ustanovení týchto Obchodných 
podmienok, sú rozhodujúce ustanovenia Zmluvy o účte, Obchodných podmienok a Všeobecných obchodných podmienok [ďalej 
len „VOP“], a to v tomto poradí. 
Pojmy uvedené v Zmluve o účte, Obchodných podmienkach ako aj VOP s veľkými počiatočným písmenom majú význam tam 
definovaný, ak nie je ustanovené alebo dohodnuté inak. 

I. ČASŤ – VYMEDZENIE POJMOV 

 
5mBH medián – hodnota používaná pri stanovení nároku na výšku Povoleného prečerpania (ďalej len PP); stredná hodnota 
bezhotovostných príjmov na Osobný účet v piatich po sebe nasledujúcich Sledovaných obdobiach k dátumu automatizovaného 
vyhodnocovania PP Bankou. 
Balík služieb – obsahuje produkty a služby definované v Sadzobníku poplatkov, ktoré je možné zriadiť len k Osobnému účtu 
Postkonto a k Osobnému účtu Postkonto Senior na základe Zmluvy o účte. Klient je povinný zaplatiť poplatky za Služby v rozsahu 
Balíka služieb bez ohľadu na skutočnosť, či boli všetky aj využité. K Balíku služieb môžu byť poskytované aj ďalšie benefity 
neuvedené v Sadzobníku poplatkov. Zoznam týchto benefitov bude zverejnený na Internetovej stránke Banky 
www.postovabanka.sk ako Benefitný program. 
Disponent – pre účely týchto Obchodných podmienok sa za Disponenta považuje Majiteľ účtu a všetci Spoludisponenti. 
ECB – Európska centrálna banka 
Majiteľ účtu – pre účely týchto OP sa za Majiteľa účtu považuje fyzická osoba, Klient, na ktorej meno a priezvisko je Osobný účet 
zriadený a ktorá je oprávnená vykonávať všetky právne úkony s Osobným účtom a/alebo nakladať s peňažnými prostriedkami na 
Osobnom účte. 
Nepovolené prečerpanie – ak zostatok na Osobnom účte začne vykazovať debetné hodnoty [pre Osobné účty bez nastaveného 
PP], resp. z akéhokoľvek dôvodu klesne pod limit PP [pre Osobné účty s nastaveným PP] vznikne na Osobnom Účte Nepovolené 
prečerpanie. 
Osobný účet – je bežný účet, ktorý Banka zriaďuje a vedie pre jeho Majiteľa účtu od určitej doby a v dohodnutej mene na 
základe písomnej Zmluvy o účte na vykonávanie platobných operácií. Pokiaľ z príslušnej Zmluvy o účte nevyplýva inak, je 
Osobný účet platobným účtom a Zmluva o účte je súčasne Rámcovou zmluvou (t.j. vykonávanie platobných operácií v zmluve 
jednotlivo neurčených) v zmysle Zákona o platobných službách. Osobitným typom Osobného účtu je Postkonto, Postkonto 
Junior, Postkonto Senior. 
Povolené prečerpanie alebo PP – služba Banky poskytovaná Klientovi po splnení podmienok poskytnutia PP v zmysle týchto OP 
spočívajúca v možnosti Klienta čerpať peňažné prostriedky na Osobnom účte až do výšky úverového limitu určeného Bankou 
v zmysle ňou stanovených podmienok. Výšku tohto úverového limitu stanoví Banka v závislosti od Bankou hodnotených 
platobných operácií na Osobnom účte predovšetkým podľa doby trvania, druhu, výšky a pravidelnosti týchto obratov. Platí pritom, 
že možnosť čerpania PP vzťahujúca sa na Majiteľa účtu sa v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na všetkých Spolu disponentov. Platí 
tiež, že peňažné prostriedky poskytnuté Klientovi v rámci PP sa stávajú vlastníctvom Klienta až okamihom ich čerpania 
Disponentom. 
Referenčný dátum – dátum použitý Bankou na výpočet úrokov z peňažných prostriedkov, ktoré boli pripísané na Osobný účet 
alebo odpísané z Osobného účtu. 
Sledované obdobie – časové rozpätie od 25. dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci po 24. deň v aktuálnom 
kalendárnom mesiaci pre automatizované vyhodnocovanie poskytnutia a zmien PP Bankou. Automatizované prehodnocovanie 
PP Banka realizuje vždy k 25. dňu v kalendárnom mesiaci. 
Spoludisponent – osoba splnomocnená Majiteľom účtu, ktorá disponuje s prostriedkami na Osobnom účte v súlade 
s Podpisovým vzorom. Spoludisponentom môže byť fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá má vlastný doklad totožnosti. 
Spoludisponent nie je oprávnený si zriadiť poukazovanie dôchodkových dávok na ktorýkoľvek Osobný účet v Banke. 
Úroková sadzba – sadzba, na základe ktorej sa vypočítavajú úroky, ktoré je Klient povinný zaplatiť Banke z úveru alebo ktoré 
je Banka povinná platiť Klientovi z Vkladu. 
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Zmluva o účte – dvojstranný právny úkon medzi Bankou a Klientom, na základe ktorého Banka v zmysle príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka pre Klienta zriadila a vedie Osobný účet. 
Zmluva o inom bankovom obchode – dvojstranný právny úkon, na základe ktorého sa vytvára právny vzťah medzi Bankou 
a Klientom týkajúci sa retailových aktívnych bankových obchodov, a to zmluva o spotrebiteľskom úvere, resp. inom retailovom 
úvere [ďalej len „zmluva o spotrebiteľskom úvere/úvere“]. 
Žiadosť o zmeny k účtu a k platobnej karte  (ďalej len „Žiadosť“) - dvojstranný právny úkon medzi Bankou a Klientom, na 
základe ktorého Banka v zmysle požiadavky Klienta po jej akceptácii realizuje zmenu v existujúcej  Zmluve o účte prípadne 
v zmluve na ňu nadväzujúcej: zmluva o elektronickom bankovníctve, zmluva o debetnej platobnej karte, zmluva o debetnej 
Bratislavskej mestskej karte, ktoré boli uzatvorené medzi Bankou a Klientom . Týmto spôsobom môže dôjsť aj ku 
zriadeniu/zmene/zrušeniu Povoleného prečerpania, ktoré je spotrebiteľským úverom v zmysle zákona č. 129/2010 Z.z. 
o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
Nastavenia účtu a nadväzujúcich zmlúv nedotknuté Žiadosťou zostávajú zachované bez zmeny. Na akceptáciu Žiadosti zo strany 
Banky nie je právny nárok. 

II. ČASŤ – OSOBNÝ ÚČET 

2.1. Všeobecné ustanovenia 
2.1.1. Banka zriaďuje a vedie Osobné účty Postkonto, Postkonto Junior, Postkonto Senior v domácej mene na základe 

Zmluvy o účte v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka, VOP a týchto 
Obchodných podmienok. 

2.1.2. Na Osobnom účte Postkonto a Postkonto Senior má Klient možnosť aktivácie jedného z ponúkaných Balíkov služieb, 
ktoré sú stanovené v Sadzobníku poplatkov. 

2.1.3. S účinnosťou od 13.09.2011 Banka nezriaďuje nové Osobné účty Postkonto Senior bez Balíka služieb, zriaďuje iba 
Osobné účty Postkonto Senior s jedným z ponúkaných Balíkov služieb, ktoré sú stanovené v Sadzobníku poplatkov. 
Na Osobné účty Postkonto Senior bez Balíka služieb zriadené pred 13.09.2011 sa vzťahujú tieto Obchodné 
podmienky. 

2.1.4. Banka zriaďuje a vedie Osobný účet pre Klientov – fyzické osoby na účel uskutočňovania platobných služieb 
v súvislosti s osobnými potrebami Klienta. Osobný účet sa nepoužíva na podnikateľské účely. Na uzavretie Zmluvy 
o účte nie je právny nárok. 

2.2. Zriadenie Osobného účtu 
2.2.1. Banka zriaďuje Osobný účet na základe riadne uzatvorenej Zmluvy o  účte. Súčasťou Zmluvy o účte ak Zmluva o účte 

neustanovuje inak  [ďalej aj len ako „Zmluva o účte“]. Zmluva o účte sa uzatvára za fyzickej prítomnosti Klienta 
v Banke, aby Banka mohla vykonať jeho identifikáciu a overenie identifikácie. Identifikácia a overenie identifikácie sa 
môže uskutočniť na ktoromkoľvek Obchodnom mieste Banky. 

2.2.2. Banka zriaďuje Osobný účet aj na základe Zmluvy o inom bankovom obchode. 
2.2.3. Majiteľom účtu môže byť len jedna fyzická osoba pričom: 

a] Majiteľom účtu Postkonto môže byť plnoletá fyzická osoba ako aj osoba vo veku od 15 do 18 rokov, ktorá je 
držiteľom platného dokladu totožnosti. Neplnoletá osoba žiada o zriadenie Osobného účtu spoločne so zákonným 
zástupcom. Neplnoletý žiadateľ je až do dosiahnutia plnoletosti v zmluvných záležitostiach zastupovaný zákonným 
zástupcom. 

b] Majiteľom účtu Postkonto Junior je spravidla plnoletá fyzická osoba vo veku do 26 rokov [vrátane]. Majiteľom účtu 
môže byť i osoba mladistvá [vo veku od 15 – 18 rokov], ktorá je držiteľom platného dokladu totožnosti. Neplnoletá 
osoba žiada o zriadenie Osobného účtu spoločne so zákonným zástupcom. Neplnoletý žiadateľ je až do 
dosiahnutia plnoletosti v zmluvných záležitostiach zastupovaný zákonným zástupcom. 

c] Majiteľom účtu Postkonto Senior je fyzická osoba, ktorá je poberateľom dôchodkových dávok Sociálnej poisťovne, 
Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky [ďalej len „poskytovateľ dôchodkovej dávky“] v zmysle zákona č. 461/2003 
Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení a v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov 
a vojakov v platnom znení. Majiteľom účtu Postkonto Senior je vždy poberateľ dôchodkovej dávky, resp. osobitný 
príjemca dôchodkovej dávky. Neplnoletá osoba žiada o zriadenie Osobného účtu spoločne so zákonným 
zástupcom. Neplnoletý žiadateľ je až do dosiahnutia plnoletosti v zmluvných záležitostiach zastupovaný zákonným 
zástupcom. 

2.2.4. Klient môže byť majiteľom viacerých Osobných účtov Postkonto. Klient môže byť majiteľom iba jedného Osobného 
účtu Postkonto Junior alebo Postkonto Senior. Klient, ktorý je poberateľom dôchodkovej dávky, môže mať pre účely 
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poukazovania dôchodku zriadený len jeden Osobný účet, a to Postkonto Senior [bez Balíka služieb alebo s Balíkom 
služieb] alebo vkladnú knižku Senior. 

2.2.5. Zmluva o účte sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom zúčtovania prvého vkladu na tomto Osobnom účte, ktorého výška je stanovená v aktuálne platnom 
Sadzobníku poplatkov; pri Osobných účtoch typu Postkonto Senior nadobúda Zmluva o účte účinnosť dňom 
zúčtovania prvého vkladu na tomto Osobnom účte alebo dňom pripísania prvej dôchodkovej dávky na tento Osobný 
účet, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Zmluva o účte sa vyhotovuje v dvoch právne 
rovnocenných rovnopisoch. 

2.2.6. Osobný účet Postkonto je možné zriadiť: 
a] individuálne, kedy Banka vyžaduje od Klienta splnenie nasledujúcich podmienok: 

− uzavretie Zmluvy o účte, 

− predloženie dokladu totožnosti [v prípade neplnoletého/nesvojprávneho Majiteľa účtu doklad totožnosti tejto 
osoby ako aj doklad totožnosti jeho zákonného zástupcu], 

− zloženie prvého vkladu v hotovosti, ktorého minimálna výška je stanovená v aktuálne platnom Sadzobníku 
poplatkov. 

Banka je oprávnená požadovať od Klienta aj ďalšie doklady na vykonanie zákonom požadovanej starostlivosti, 
Klient je povinný ich Banke predložiť s následkom odmietnutia uzavretia príslušnej zmluvy v prípade nepredloženia 
požadovaných dokladov. 

b] hromadne, kedy Banka požaduje splnenie podmienok uvedených v bode 2.2.6.a] s výnimkou vloženia prvého 
vkladu v hotovosti na Osobný účet. Vloženie prvého vkladu je splnené prvým poukázaním peňažnej sumy na 
Osobný účet prostredníctvom zamestnávateľa Majiteľa účtu alebo poukázaním peňažnej sumy Bankou na základe 
poskytnutého spotrebiteľského úveru/úveru Klientovi [pokiaľ na základe Zmluvy o inom bankovom obchode bol 
Majiteľovi účtu zriadený Osobný účet a poskytnutý spotrebiteľský úver/úver]. 

2.2.7. Pre zriadenie Osobného účtu Postkonto Junior platia primerane ustanovenia bodu 2.2.6. týchto OP. 
2.2.8. Osobný účet Postkonto Senior je možné zriadiť po splnení nasledujúcich podmienok: 

a] uzavretie Zmluvy o účte, 
b] predloženie dokladu totožnosti [v prípade neplnoletého/nesvojprávneho Majiteľa účtu doklad totožnosti tejto osoby 

ako aj doklad totožnosti jeho zákonného zástupcu], 
c] zloženie prvého vkladu v hotovosti, ktorého minimálna výška je stanovená v aktuálne platnom Sadzobníku 

poplatkov, 
d] predloženie riadne vyplneného tlačiva preukazujúceho poukazovanie dôchodkových dávok na Osobný účet Klienta 

v Banke. 
Prvý vklad v hotovosti na Osobný účet Postkonto Senior môže byť nahradený bezhotovostne poukázanou 
dôchodkovou dávkou. V takomto prípade Banka zriadi Klientovi Osobný účet Postkonto Senior i bez splnenia 
podmienky zloženia prvého vkladu v hotovosti. Osobný účet Postkonto Senior je do poukázania prvej dôchodkovej 
dávky neaktívny. 

2.2.9. O zriadení Osobného účtu rozhodne Banka spravidla ihneď, inak najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia 
vyplnenej a Klientom podpísanej Zmluvy o účte a stanovených podkladov. V prípade ak Zmluva o účte nenadobudne 
platnosť, platnosť automaticky nenadobudnú ani zmeny Zmluvy uvedené v Žiadosti o zmeny k účtu a k platobnej karte. 

2.2.10. V prípade uzavretia Zmluvy o účte zo strany Banky, Banka Majiteľovi účtu doručí/odovzdá: 
a] Zmluvu o účte podpísanú oboma zmluvnými stranami, doplnenú číslom Osobného účtu a dátumom dňa, ku 

ktorému sa Osobný účet zriaďuje, 
b] dispozičné karty k zriadenému Osobnému účtu určené Majiteľovi účtu a prípadným Spoludisponentom. 
Ak Banka odmietne uzavrieť Zmluvu o účte, oznámi túto skutočnosť Klientovi písomne a prvý vklad mu vráti na výplatu 
v hotovosti na ním uvedenú korešpondenčnú adresu. Prvý vklad od momentu vloženia do momentu vrátenia na 
výplatu v hotovosti na adresu Klienta Banka neúročí. 
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2.2.11. Na základe Žiadosti Majiteľa účtu a po splnení stanovených podmienok Banka: 

− zmení Osobný účet Postkonto na Osobný účet Postkonto Junior alebo Postkonto Senior [iba s Balíkom služieb], 
− zmení Osobný účet Postkonto Junior na Osobný účet Postkonto Senior [iba s Balíkom služieb], 
− zmení Osobný účet Postkonto bez Balíka služieb na Osobný účet Postkonto s Balíkom služieb, 
− zmení na Osobnom účte Postkonto Balík služieb na iný druh Balíka služieb ponúkaný Bankou v zmysle 

Sadzobníka poplatkov, 
− zmení Osobný účet Postkonto s  Balíkom služieb na Osobný účet Postkonto bez Balíka služieb, 
− zmení Osobný účet Postkonto Senior bez Balíka služieb na Osobný účet Postkonto Senior s Balíkom služieb, 
− zmení na Osobnom účte Postkonto Senior Balík služieb na iný druh Balíka služieb ponúkaný Bankou v zmysle 

Sadzobníka poplatkov. 
Banka nie je povinná vyhovieť požiadavke Klienta o zmenu Osobného účtu a/alebo Balíka služeb na iný typ Osobného 
účtu či Balíka služieb. 
V prípade zmeny príslušného Osobného účtu na Osobný účet Postkonto Senior Banka vyžaduje predloženie riadne 
vyplneného tlačiva preukazujúceho poukazovanie dôchodkových dávok na Osobný účet Klienta v Banke a riadne 
vyplneného tlačiva Banky obsahujúce vyhlásenie Spoludisponenta [Banka vyžaduje predloženie vyhlásenia 
Spoludisponenta iba v prípade, ak je s Osobným účtom oprávnená disponovať aj iná osoba ako Majiteľ účtu, a to pre 
každého Spoludisponenta samostatne]. 
Aktivácia vybraného Balíka služieb na osobnom učte Postkonto a Postkonto Senior a zmena typu účtu bude zrealizovaná 
od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola táto žiadosť Klientom  Banke doručená 
a Bankou akceptovaná. Výnimkou je zmena príslušného Osobného účtu na Osobný účet Postkonto Senior, ktorá bude 
realizovaná dňom zaúčtovania prvej dôchodkovej dávky Majiteľa účtu. 

2.2.12. Banka zmení Osobný účet typu Postkonto Junior na Osobný účet typu Postkonto [bez Balíka služieb] aj bez žiadosti 
Majiteľa účtu vždy v deň kedy Majiteľ účtu dosiahne vek 27 rokov. Ak na novozriadený Osobný účet Postkonto Senior, 
ktorý bol Bankou zriadený po splnení podmienky vloženia prvého vkladu, nebude v lehote do 6 mesiacov odo dňa jeho 
zriadenia poukázaná dôchodková dávka, Banka  je oprávnená aj bez súhlasu Majiteľa účtu zmeniť takýto Osobný účet 
na Osobný účet Postkonto [bez Balíka služieb]. Rovnako je Banka oprávnená počas vedenia účtu zmeniť Osobný účet 
Postkonto Senior na Osobný účet Postkonto [bez Balíka služieb], ak na Osobný účet Postkonto Senior nebude počas 
2 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov poukázaná dôchodková dávka. 

2.2.13. Podpísaním Zmluvy o účte Klient  súhlasí s tým, že Banka je oprávnená kedykoľvek jednostranne na základe 
vlastného uváženia zmeniť podmienky Osobného účtu a preradiť Klienta na iný druh osobného účtu alebo vypovedať 
Zmluvu. Zmena osobného účtu alebo jeho zrušenie nadobúda účinnosť doručením oznámenia o zmene alebo 
výpovede Zmluvy. 

2.2.14. Klient sa zaväzuje bezodkladne oznámiť každú zmenu údajov odovzdaných Banke pri zriadení Osobného účtu 
doručením tlačiva žiadosť Majiteľa účtu na Obchodné miesto. 

2.2.15. Klient je povinný dodržiavať výšku Povinného minimálneho zostatku po celú dobu účinnosti Zmluvy o účte. Suma 
Povinného minimálneho zostatku je uvedená v platnom Sadzobníku poplatkov. Pokiaľ Klient uzavrel s Bankou Zmluvu 
o inom bankovom obchode, Banka vinkuluje na Osobnom účte časť čerpanej sumy spotrebiteľského úveru/úveru 
poskytnutého na základe Zmluvy o inom bankovom obchode vo výške zodpovedajúcej sume Povinného minimálneho 
zostatku uvedenej v platnom Sadzobníku poplatkov. 

2.3. Disponovanie s prostriedkami na Osobnom účte 
2.3.1. S peňažnými prostriedkami na Osobnom účte je oprávnený disponovať Disponent v súlade s Podpisovým vzorom po 

tom, čo Obchodné miesto vykonalo identifikáciu a overenie identifikácie Majiteľa účtu a Spoludisponentov na základe 
predloženia platného dokladu totožnosti v zmysle VOP. 

2.3.2. K jednému Osobnému účtu môže Majiteľ účtu splnomocniť maximálne 3 Spoludisponentov. Účinky takéhoto 
splnomocnenia obsiahnutého v Podpisovom vzore pri novozriadenom Osobnom účte nastávajú ihneď  
a pri zmene nastávajú v nasledujúci deň po dni podania Podpisového vzoru v prípade, ak je podaný na Automatizovanom 
obchodnom mieste. Pri podaní Podpisového vzoru na Neautomatizovanom obchodnom mieste účinky takéhoto 
splnomocnenia obsiahnutého v Podpisovom vzore nastávajú  po uplynutí troch pracovných dní po dni podania 
zmeneného Podpisového vzoru. Podpisový vzor platí až do jeho odvolania zo strany Majiteľa účtu, vypovedania zo strany 
Spoludisponenta, resp. do smrti Majiteľa účtu alebo zrušenia Osobného účtu. 

2.3.3. Na základe Podpisového vzoru Banka vydáva Disponentom dispozičné karty k Osobnému účtu, ktoré sú preukazným 
dokladom k Osobnému účtu a prenosným Podpisovým vzorom pre platobné operácie realizované na 
Neautomatizovanom obchodnom mieste. 

2.3.4. Majiteľ účtu zodpovedá za správnosť všetkých údajov uvedených v Podpisovom vzore, ako aj za zhodnosť podpisov 
všetkých Disponentov na origináli Podpisového vzoru k Osobnému účtu uloženom v Banke a na jednotlivých 
dispozičných kartách. V prípade zjavného poškodenia podpisového pruhu na dispozičnej karte Disponenta je Banka 
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prostredníctvom Obchodného miesta oprávnená odmietnuť vykonať Klientom požadovanú transakciu a poškodenú 
dispozičnú kartu zadržať. 

2.3.5. Majiteľ účtu je oprávnený zmeniť osobu Spoludisponenta uvedenú v Podpisovom vzore vyplnením žiadosti Majiteľa účtu 
a nového Podpisového vzoru na Obchodnom mieste. Na základe Podpisového vzoru k Osobnému účtu Banka vydá 
dispozičnú kartu novému Spoludisponentovi. Pri doplnení alebo zmene osoby Spoludisponenta k Osobnému účtu typu 
Postkonto Senior Banka vyžaduje predloženie riadne vyplneného tlačiva Banky obsahujúce vyhlásenie 
Spoludisponenta [pre každého nového Spoludisponenta samostatne]. 

2.3.6. Majiteľ účtu je povinný vrátiť Banke dispozičné karty osôb, ktorým zrušil splnomocnenie disponovať s peňažnými 
prostriedkami na Osobnom účte. Ak sa tak nestane Klient nesie plnú zodpovednosť za zneužitie nevrátených 
dispozičných kariet. Osobám, ktorých oprávnenie disponovať pretrváva aj v novom Podpisovom vzore, sa dispozičné 
karty nemenia. 

2.3.7. V prípade straty, odcudzenia alebo zneužitia dispozičnej karty Disponenta, Majiteľ účtu nesie plnú zodpovednosť za 
prípadné škody súvisiace so všetkými transakciami na jeho Osobnom účte, ktoré boli vykonané prostredníctvom tejto 
dispozičnej karty a to až do času, kedy Banke telefonicky alebo osobne nahlásil blokáciu dispozičnej karty. Disponent je 
povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť osobne na Obchodnom mieste alebo telefonicky na t. č. 0850 111 666 za cenu 
miestneho hovoru počas 24 hodín denne. Telefonické hlásenie je Disponent povinný potvrdiť na predpísanom tlačive do 
5 Bankových dní od nahlásenia straty, odcudzenia, resp. zneužitia karty. Banka zabezpečí blokáciu dispozičnej karty až 
do tej doby, kým Majiteľ účtu na predpísanom tlačive nepožiada o zrušenie blokácie alebo o zrušenie dispozičnej karty. 
Po zrušení blokácie môže Disponent používať svoju pôvodnú dispozičnú kartu i naďalej. Disponent je povinný oznámiť 
Banke bez zbytočného odkladu všetky informácie ohľadne straty, odcudzenia alebo zneužitia dispozičnej karty.  

2.3.8. V prípade úmrtia Spoludisponenta Banka nezodpovedá za platobné operácie na Osobnom účte, pokiaľ Majiteľ účtu 
nepožiadal o zrušenie disponovania s Osobným účtom. 

2.3.9. Majiteľ účtu môže byť zastúpený osobou, ktorá svoje oprávnenie konať za Majiteľa účtu preukáže úradne osvedčeným 
plnomocenstvom, resp. iným dokladom, ktorý svedčí o oprávnení konať za Majiteľa účtu. Majiteľ účtu môže byť zastúpený 
inou osobou aj na základe súdneho rozhodnutia. 

2.3.10. S peňažnými prostriedkami na Osobnom účte môže Disponent disponovať odo dňa zriadenia Osobného účtu resp. odo 
dňa nadobudnutia účinnosti Podpisového vzoru formou: 
a] Hotovostnou Platobnou službou 

− hotovostný vklad/výber na Obchodnom mieste, 

− výber platobnou kartou z bankomatu a POS terminálu na Neautomatizovanom obchodnom mieste, 
b] Bezhotovostnou Platobnou službou použitím 

− písomných Prevodných príkazov 

− platobnej karty, 

− služieb elektronického bankovníctva. 
2.3.11. Disponent sa zaväzuje čerpať peňažné prostriedky len do výšky voľných peňažných prostriedkov na Osobnom účte a to 

vrátane PP. Majiteľ účtu sa zaväzuje zabezpečiť plnenie tejto povinnosti aj u všetkých Spoludisponentov. 
2.3.12. Hotovostné vklady na Osobný účet prijíma ktorékoľvek Obchodné miesto. Výška vkladu nie je obmedzená. Banka si 

vyhradzuje právo spresniť podmienky prijímania hotovostných vkladov. Pri každom hotovostnom vklade Banka 
identifikuje a overuje identifikáciu Klienta. Hotovostný vklad na účet môže realizovať aj osoba, ktorá nie je Disponentom 
k Osobnému účtu. 

2.3.13. S peňažnými prostriedkami vloženými na Osobný účet v hotovosti na Automatizovanom obchodnom mieste je možné 
disponovať ihneď po vykonaní vkladu. S peňažnými prostriedkami vloženými na Osobný účet na Neautomatizovanom 
obchodnom mieste je možné disponovať najskôr v Bankový deň nasledujúci bezprostredne po vykonaní vkladu. 
Referenčným dátumom pripísania peňažných prostriedkov vložených v hotovosti na Osobný účet je deň vloženia 
peňažných prostriedkov na Obchodnom mieste [bližšie špecifikované v bode 2.5.6. týchto Obchodných podmienok]. 

2.3.14. Hotovostné výbery z Osobného účtu je možné uskutočniť po predložení dispozičnej karty (na Automatizovanom 
obchodnom mieste i bez dispozičnej karty) k danému Osobnému účtu a dokladu totožnosti na ktoromkoľvek Obchodnom 
mieste. Pri každom hotovostnom výbere Banka identifikuje a overuje identifikáciu Klienta. Prijímateľ hotovosti je povinný 
podpísať doklad o výbere peňažných prostriedkov pred zamestnancom Obchodného miesta. Ak tak odmietne vykonať, 
Obchodné miesto výber nezrealizuje. Zamestnanec Obchodného miesta kontroluje zhodu podpisu na doklade o výbere 
peňažných prostriedkov s podpisom uvedeným v Podpisovom vzore, resp. v dispozičnej karte (na Neautomatizovanom 
obchodnom mieste). Pred každým výberom musí Obchodné miesto, kde sa výber realizuje, overiť možnosť výberu 
peňažných prostriedkov z Osobného účtu. Klientovi je možné vyplatiť v hotovosti peňažnú sumu až do výšky 
disponibilného zostatku na Osobnom účte, pričom táto peňažná suma nesmie klesnúť pod hranicu Povinného 
minimálneho zostatku uvedeného v Sadzobníku poplatkov.  
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2.3.15. Výber peňažných prostriedkov v hotovosti na Automatizovanom obchodnom mieste je odpísaný z Osobného účtu Klienta 
ihneď po vykonaní platobnej operácie. Výbery peňažných prostriedkov v hotovosti realizované na Neautomatizovanom 
obchodnom mieste sú odpísané z Osobného účtu bezprostredne po spracovaní dokladov, resp. dátových súborov 
s transakciami v bankovom systéme v rámci lehôt stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 Referenčným dátumom odpísania peňažných prostriedkov vyplatených v hotovosti z Osobného účtu [bez použitia ATM 
alebo POS] je deň vyplatenia peňažných prostriedkov na Obchodnom mieste Klientovi [bližšie špecifikované v bode 
2.5.6.  týchto Obchodných podmienok]. 

2.3.16. Prevodné príkazy na realizáciu Bezhotovostnej Platobnej služby prijíma ktorékoľvek Obchodné miesto po predložení 
dispozičnej karty k Osobnému účtu (na Automatizovanom obchodnom mieste i bez dispozičnej karty), dokladu totožnosti 
a fyzickej prítomnosti Disponenta. Prevodné príkazy je možné realizovať aj cez služby elektronického bankovníctva. 
Banka nezrealizuje Prevodné príkazy , ktoré Klient zašle do Banky formou poštovej zásielky. V takom prípade Banka vráti 
doklad späť Klientovi. Za informáciu o odmietnutí Prevodného príkazu Banka účtuje poplatok v zmysle Sadzobníka 
poplatkov. 

2.3.17. Prevodné príkazy musia byť podpísané osobou oprávnenou disponovať s peňažnými prostriedkami na Osobnom účte, a 
to spôsobom uvedeným v Podpisovom vzore. Banka kontroluje zhodu podpisu na Prevodnom príkaze s podpisom 
uvedeným v Podpisovom vzore, Banka však nezodpovedá za pravosť podpisu. Banka nezodpovedá za škodu, ktorá bola 
spôsobená Majiteľovi účtu, ak Prevodný príkaz bol zadaný treťou osobou, ktorej rozdielnosť podpisu od podpisu Majiteľa 
účtu uvedeného v Podpisovom vzore nebolo možné rozpoznať ani pri vynaložení obvyklej odbornej starostlivosti. 

2.3.18. Klientom predkladaný Prevodný príkaz musí byť na všetkých dieloch vyplnený zhodne a čitateľne. Nesmie byť vyplnený 
fixkou ani obyčajnou alebo atramentovou ceruzkou. Prečiarkovanie, prepisovanie, resp. iné zmeny na doklade nie sú 
povolené. Na oboch stranách dokladu nesmú údaje zasahovať do vyznačeného bieleho pruhu pre optické snímanie 
údajov. Prehýbanie alebo iné úpravy nie sú prípustné. Diely dokladu nesmú byť pred podaním oddelené. Doklady 
nevyhovujúce uvedeným podmienkam Banka nie je povinná spracovať. 

2.4. Výpis z Osobného účtu 
2.4.1. Správy o všetkých zaúčtovaných položkách a o stave peňažných prostriedkov na Osobnom účte poskytuje Banka 

Majiteľovi účtu písomne vo výpise z Osobného účtu v zmluvne dohodnutých lehotách, a to buď: 
a] po uskutočnenom obrate [t.j. výpis po dennej účtovnej uzávierke, ak za predchádzajúci deň bol na Osobnom účte 

realizovaný obrat], 
b] dekádne, vždy k príslušnej dekáde kalendárneho mesiaca, 
c] mesačne, vždy k ultimu kalendárneho mesiaca. 
Ak Majiteľ účtu neoznačí v Zmluve o účte periodicitu (resp. označí  neplatnú periodicitu) zasielania výpisov z Osobného 
účtu, Banka bude zasielať výpis z Osobného účtu mesačne. 

 Ak bola na Osobnom účte dohodnutá periodicita zasielania výpisov štvrťročne alebo polročne alebo bolo dohodnuté 
nezasielanie výpisov, Banka odo dňa 30.11.2009 zasiela, resp. poskytuje výpis z Osobného účtu mesačne. 

2.4.2. Majiteľ účtu môže požiadať o zasielanie/preberanie výpisov z Osobného účtu: 
a] poštou na korešpondenčnú adresu uvedenú Majiteľom účtu na území Slovenskej republiky, 
b] e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú Majiteľom účtu, 
c] osobne s tým, že výpisy je možné preberať na pobočke Banky. 
V prípade, že Majiteľ účtu neoznačí v Zmluve o účte spôsob zasielania/preberania výpisov z účtu, prípadne označí 
spôsob, ktorý bez doplnenia ďalších informácií nie je možné aplikovať, Banka bude zasielať výpisy  z Osobného účtu 
poštou na korešpondenčnú adresu na území Slovenskej republiky k Osobného účtu. 

 Majiteľ účtu je povinný uviesť korešpondenčnú adresu v rámci Slovenskej republiky. 
2.4.3. Majiteľ účtu je povinný skontrolovať správnosť zostatku a nadväznosť účtovania uvedeného vo výpise z Osobného účtu 

a oznámiť Banke chyby v zúčtovaní, prípadne nezúčtovanie doručených príkazov bez zbytočného odkladu odo dňa ich 
zistenia, najneskôr však do 13 mesiacov odo dňa odpísania z účtu, resp. pripísania na účet, táto lehota sa však 
nevzťahuje na nárok na nápravu z platieb zúčtovaných inkasným spôsobom, ktorú upravujú VOP. 

2.5. Úročenie prostriedkov na Osobnom účte 
2.5.1. Zostatky na Osobnom účte Banka úročí v súlade s vyhlásenou Úrokovou sadzbou. Aktuálne Úrokové sadzby sú 

uverejnené na každom Obchodnom mieste formou Uverejnenia Oznámenia Banky a na Internetovej stránke 
www.postovabanka.sk  a Klientovi sú k dispozícii najneskôr deň pred nadobudnutím ich účinnosti. 

2.5.2. Kreditná Úroková sadzba sa uplatňuje podľa pásma zostatkov, t. j. progresívnym úročením kreditných zostatkov na 
Osobnom účte. 

2.5.3. Pre stanovenie výšky kreditnej Úrokovej sadzby v danom kapitalizačnom období je rozhodujúci priemerný denný zostatok 
na Osobnom účte za kapitalizačné obdobie. Korekciu úrokov za predchádzajúce kapitalizačné obdobie Banka vykonáva 
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na ťarchu alebo v prospech Osobného účtu pri najbližšej kapitalizácii úrokov. Banka si vyhradzuje právo zmeniť obdobie 
zúčtovania úrokov. 

2.5.4. Výšku debetnej Úrokovej sadzby v danom kapitalizačnom období Banka určuje v závislosti od splnenia interných kritérií, 
 uvedených v bode 2.12. OP. 

2.5.5. Kapitalizáciu úrokov, t. j. zúčtovanie úrokov v prospech, resp. na ťarchu Osobného účtu Banka vykonáva: 
a] pravidelne 

– kreditný úrok polročne k poslednému kalendárnemu dňu polroka, 
– debetný úrok  pri PP, ako aj úrok určený v Oznámení Banky pri Nepovolenom prečerpaní, mesačne k ultimu 

kalendárneho mesiaca, 
b] mimoriadne – pri rušení Osobného účtu. 

2.5.6. Úročenie začína dňom vloženia peňažných prostriedkov na Osobný účet a končí dňom predchádzajúcim dňu ich 
výberu alebo prevodu. 

2.5.7. Kreditné úroky sa zdaňujú podľa príslušných platných právnych predpisov. Odvodovú povinnosť voči príslušnému 
daňovému úradu z titulu zdaňovania kreditných úrokov plní za Klienta Banka. 

2.5.8. Banka úročí Pohľadávku Banky Úrokovou sadzbou, ktorej typ a aktuálna výška sú zverejnené spôsobom uvedeným 
v bode 2.5.1. Banka je s účinnosťou odo dňa rozhodnutia o zmene oprávnená jednostranne meniť typ a výšku úrokov, 
úrokov z omeškania ako aj termíny ich splatnosti. Banka oznamuje takúto zmenu formou Uverejnenia Oznámenia Banky. 

2.5.9. Úroky sa počítajú na základe presného počtu uplynulých dní úrokového obdobia a Úrokovej sadzby platnej pre príslušné 
úrokové obdobie. V prípade Povoleného prečerpania je Klient povinný splácať úroky odo dňa prvého čerpania 
prostriedkov z PP do dňa predchádzajúceho dňu úplného splatenia Pohľadávky Banky vrátane. Ak na Účte Klienta 
vznikne Nepovolené prečerpanie, Klient je povinný z dlžnej čiastky predstavujúcej Nepovolené prečerpanie uhradiť Banke 
úrok vo výške, ktorá  je Uverejnená v Oznámení Banky. 

2.5.10. Banka úročí debetné zostatky na účte, t.j. debetný zostatok v rámci Povoleného prečerpania a debetný zostatok 
v Nepovolenom prečerpaní, diferencovanými Úrokovými sadzbami v zmysle Oznámenia Banky. 

2.6. Poplatky 
2.6.1. Za poskytnuté Balíky služieb a/alebo za poskytnuté služby Banka účtuje na ťarchu Osobného účtu poplatky uvedené 

v Sadzobníku poplatkov. Sadzobník poplatkov je k dispozícii na každom Obchodnom mieste a Internetovej stránke 
www.postovabanka.sk. 

2.6.2. Sadzobník poplatkov je Banka oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť. Zmenu Sadzobníka poplatkov Banka 
oznámi zverejnením v lehotách stanovených podľa právnych predpisov platných v SR. 

2.6.3. Za služby neuvedené v Sadzobníku poplatkov Banka účtuje poplatky v zmysle zmluvnej dohody s Klientom. 
2.6.4. Informácie súvisiace so Zmluvou o účte, OP, príp. VOP v ich príslušnej časti sú Klientovi k dispozícii na Obchodnom 

mieste Banky v listinnej forme a na Internetovej stránke Banky www.postovabanka.sk. Banka je oprávnená účtovať 
Klientovi poplatok za ďalšie poskytnutie informácií ako je uvedené v predchádzajúcej vete tohto bodu, v zmysle 
aktuálneho Sadzobníka poplatkov v prípade, ak Klient výslovne o ich zaslanie Banku požiada. 

2.7. Zrušenie Osobného účtu 
2.7.1. Majiteľ účtu je oprávnený požiadať Banku o zrušenie Osobného účtu kedykoľvek po vysporiadaní všetkých záväzkov voči 

Banke podaním riadne vyplnenej žiadosti Majiteľa účtu v tom Obchodnom mieste, v ktorom požiadal o zriadenie 
Osobného účtu. Súčasne je Majiteľ účtu povinný písomne informovať Banku, ako má Banka naložiť so zostatkom na 
Osobnom účte, ktorý má byť zrušený. Účinky zániku zmluvného vzťahu, ktorým Banka zriadila Klientovi osobný účet, 
nastávajú až zánikom posledného zo všetkých zmluvných vzťahov, ktoré s Osobným účtom súvisia, vyrovnaním 
všetkých záväzkov, ktoré s Osobným účtom súvisia, alebo uplynutím lehoty určenej Bankou podľa obchodných 
zvyklostí od zániku posledného zo všetkých zmluvných vzťahov, ktoré s Osobným účtom súvisia, ak boli k Osobnému 
účtu poskytnuté akékoľvek iné Bankové produkty v súlade s akoukoľvek zmluvou. 

2.7.2. Majiteľ účtu je povinný mať pred zrušením Osobného účtu zrušené všetky doplnkové služby k Osobnému účtu, a to 
v súlade s platnými obchodnými podmienkami Banky pre konkrétnu službu. 

2.7.3. Pri zrušení Osobného účtu sa pripočítajú k zostatku vkladu na Osobnom účte úroky do dňa predchádzajúceho dňu 
zrušenia, odpočíta sa daň z úrokov a poplatky v zmysle Sadzobníka poplatkov. So zvyškom sumy sa naloží podľa 
dispozície Majiteľa účtu. Ak je výsledná suma zostatku po zrušení Osobného účtu nižšia ako 1,00 €, Banka tento 
zostatok vyplatí Klientovi iba bezhotovostným prevodom na iný účet, resp. v hotovosti cez pokladňu Automatizovaného 
obchodného miesta. Takýto zostatok Banka na výplatu v hotovosti na adresu nezasiela. 
Ak v lehote splatnosti nedôjde k jej výplate v hotovosti na adresu a zostatok po zrušení účtu prevyšuje sumu 6,64 € 

(vrátane), Banka zašle Klientovi oznámenie s výzvou na opätovné určenie možnosti zaslania zostatku po zrušení účtu. 
Ak v lehote splatnosti nedôjde k jej výplate v hotovosti na adresu a zostatok. po zrušení účtu neprevyšuje sumu 6,64 €, 
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Banka Klientovi osobitné oznámenie nezasiela, Klient je však oprávnený obrátiť sa na Banku s návrhom konkrétneho 
riešenia vyplatenia zostatku zo zrušeného účtu. Opätovné zaslanie zostatku zo zrušeného účtu je spoplatnené 
osobitným poplatkom za bankové služby v zmysle Sadzobníka poplatkov. 
Banka nevyplatený zostatok Osobného účtu eviduje až do jeho premlčania, ale neúročí ho. Právo Majiteľa účtu na 
nevyplatený zostatok sa premlčuje v lehote podľa platných právnych predpisov. 

2.7.4. Výpovedná lehota v prípade výpovede danej Majiteľom účtu je jednomesačná a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni 
doručenia písomnej výpovede Banke. Vypovedanie Zmluvy o účte zo strany Majiteľa účtu, ktorej trvanie presiahlo 
dvanásť mesiacov je pre Majiteľa účtu bez poplatku za zrušenie Osobného účtu. Vo všetkých ostatných prípadoch sú 
poplatky za vypovedanie Zmluvy o účte primerané, v súlade s nákladmi Banky, resp. pomerné. 

2.7.5. Banka je oprávnená Zmluvu o účte písomne vypovedať. Výpovedná lehota v prípade výpovede danej Bankou je 
dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom  kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa výpoveď 
doručila Majiteľovi účtu. Banka Osobný účet zruší po uplynutí výpovednej lehoty. Dvojmesačná výpovedná lehota neplatí 
ak Banka zistí, že Majiteľ účtu konal preukázateľne podvodným spôsobom. 

2.7.6. Banka a Klient môžu Zmluvu o účte ukončiť aj písomnou dohodou a to ku dňu stanovenému v tejto dohode. 
2.7.7. Vzťahy medzi Bankou a Klientom sa riadia OP platnými v aktuálnom čase a ostatnými časťami Zmluvnej 

dokumentácie [napr. Zmluva o účte, OP, VOP, Sadzobník poplatkov]. Na zmeny Zmluvnej dokumentácie sa primerane 
vzťahujú ustanovenia VOP. V prípade, ak k Osobnému účtu bola vydaná platobná karta, k zrušeniu Osobného účtu 
dôjde spolu s platobnou kartou v zmysle príslušných ustanovení Obchodných podmienok k platobnej karte Banky. 

2.7.8. V prípade predloženia oficiálneho dokladu o úmrtí Klienta - majiteľa účtu ako fyzickej osoby, Banka neumožní 
s finančnými prostriedkami účtu disponovať v rozsahu výberov a vkladov. Banka všetky Platobné a Dispozičné karty 
vydané k účtu zruší. Smrťou Klienta - majiteľa účtu zanikajú oprávnenia osôb oprávnených disponovať s účtom. Ďalej 
Banka umožní disponovať s prostriedkami na účte podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného orgánu, ktorý 
vykonáva dedičské konanie. 

2.7.9. Banka je oprávnená zrušiť neaktívny Osobný účet Postkonto Senior, ak počas jedného roka odo dňa zriadenia takéhoto 
Osobného účtu nebola na Osobný účet poukázaná žiadna dôchodková dávka. Banka je oprávnená zrušiť neaktívny 
Osobný účet Postkonto Senior i v prípade, ak jej bude doručené oznámenie o úmrtí Majiteľa účtu. 

2.7.10. Banka a Majiteľ účtu sú pred zrušením Osobného účtu povinní vzájomne si vyrovnať pohľadávky a záväzky. Osobný účet 
Postkonto Senior alebo ktorýkoľvek iný Osobný účet, na ktorý je zasielaná dôchodková dávka, je možné zrušiť až po 
vysporiadaní záväzkov voči poskytovateľovi dôchodkovej dávky. Ak tieto vzájomné pohľadávky a záväzky nebudú 
splnené ku dňu zrušenia účtu, zrušením účtu nezanikajú. Vzájomné pohľadávky a záväzky zo Zmluvy o účte a zo 
súvisiacich zmlúv zanikajú až ich úplným splnením. Do doby splnenia vzájomných záväzkov a pohľadávok zo Zmluvy 
o účte a zo Súvisiacich zmlúv platia tieto Podmienky bez ohľadu na skončenie Zmluvy o účte. 

2.7.11. Banka je oprávnená odmietnuť zrušenie Osobného účtu v tom prípade, ak prostredníctvom tohto Osobného účtu Majiteľ 
účtu spláca Pohľadávku Banky vzniknutú čerpaním prostriedkov z akéhokoľvek úveru poskytnutého Bankou. 
Zánikom Zmluvy o účte: 
a) sa účet, ktorý Klientovi je na základe Zmluvy o účte vedený ruší; 
b) zanikajú zmluvy, ktoré Klient s Bankou uzatvoril na základe Zmluvy o účte a/alebo v priamej súvislosti so Zmluvou 

o účte; 
c) všetky pohľadávky Banky voči Klientovi zo Zmluvy o účte a iných zmlúv  týkajúcich sa účtu sa stávajú splatné. 

2.7.12.  Za výpoveď Zmluvy o účte podľa bodu 2.7 týchto OP  je aj Žiadosť o zrušenie účtu.  
2.7.13.  Banka je oprávnená vypovedať Zmluvu o účte s okamžitou účinnosťou ak: 

a) Majiteľ účtu alebo Disponent vybral a/alebo bezhotovostne previedol všetky peňažné prostriedky z účtu; 
b) do 1 mesiaca od otvorenia účtu nebol zložený minimálny vklad pre účet; 
c) Klient prečerpal peňažné prostriedky na účte bez súhlasu Banky a vzniknuté prečerpanie v Bankou určenej lehote 
nevyrovnal; 
d) hodnota minimálneho zostatku na bežnom účte je menej ako hodna minimálneho zostatku pre účet oznámená 
Bankou  viac ako 6 mesiacov; 
e) voči Klientovi bol podaný návrh na exekúciu alebo na výkon rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho poriadku; 
f) voči Klientovi bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo sa začalo konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie; 
g) klient opakovane porušil ustanovenia týchto OP, ustanovenia VOP, Zmluvy o účte alebo akejkoľvek inej zmluvy 
uzatvorenej medzi bankou a Klientom alebo Klient podstatne porušil ustanovenia týchto OP, ustanovenia VOP, Zmluvy 
o účte inej zmluvy uzatvorenej medzi bankou a Klientom; 
h) Klient poskytol Banke neúplné a/alebo nesprávne, a/alebo iným spôsobom zavádzajúce údaje o majetkových 
pomeroch; 

i) majetkových pomeroch Klienta nastali také zmeny, ktoré môžu ohroziť alebo ohrozujú alebo nepriaznivo môžu ovplyvniť alebo 
ovplyvňujú plnenie záväzkov a pohľadávok Klienta voči Banke; 
j) Klient nesúhlasil so zmenou a/alebo doplnením týchto OP spôsobom uvedeným nižšie; 
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k) Banka nadobudne dôvodné podozrenie, že konanie Klienta odporuje právnym predpisom a/alebo ich obchádza alebo nie je 
súlade s dobrými mravmi a/alebo zásadami poctivého obchodného styku. 
 
2.7.14 Skutočnosti uvedené v bode 2.7.13. sú považované na účely odstúpenia za podstatné porušenie Zmluvy o účte. Za 

výpoveď s okamžitou účinnosťou alebo za odstúpenie sa považuje aj oznámenie Banky o zrušení účtu.  
 
2.8. Povolené prečerpanie – podmienky poskytnutia 
 
2.8.1.  Banka poskytuje PP splatné na požiadanie, t.j. Banka má právo kedykoľvek Majiteľa účtu požiadať o splatenie celej 

Pohľadávky Banky vzniknutej z Povoleného prečerpania. Žiadosť o zmeny k účtu a platobnej karte (ďalej len „Žiadosť“) 
je súčasťou Zmluvy o účte (ak Zmluva o účte neustanovuje inak), t.j. Banka poskytne PP na Osobnom účte automaticky, 
po splnení podmienok uvedených v bode 2.8. týchto OP. V prípade, ak Majiteľ účtu nemá záujem o poskytovanie PP, 
môže oznámiť toto rozhodnutie Banke na predpísanom tlačive alebo telefonicky, postupom podľa bodu 2.11.7. týchto 
OP. Banka poskytuje PP najviac na obdobie trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o účte, resp. osobitne 
uzavretou Žiadosťou. Majiteľ účtu súhlasí s tým, že nárok na poskytnutie PP Bankou mu vznikne až po splnení nižšie 
uvedených podmienok, pričom Banka je následne oprávnená podľa stanovených kritérií meniť samotnú výšku PP. O 
zriadení, zmene alebo zrušení PP zo strany Banky bude táto Majiteľa účtu informovať písomnou formou. 

2.8.2.  Banka poskytne PP Majiteľovi účtu vo veku od 18 do 65 rokov (vrátane) dosiahnutom pri prvotnom poskytnutí PP i 
každom opätovnom poskytnutí PP po predchádzajúcom zrušení PP, ktorého spôsobilosť na právne úkony nebola 
obmedzená, po splnení podmienok uvedených v bode 2.8.3. týchto OP na základe vnútorného vyhodnotenia schopnosti 
Majiteľa účtu plniť záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o účte, resp. z osobitne uzavretej Žiadosti spočívajúce najmä v jeho 
schopnosti riadne a včas splácať Pohľadávku Banky. 

2.8.3. Banka podmieňuje poskytovanie a zmeny PP uzatvorením Zmluvy o účte, resp. osobitnej Žiadosti a splnením 
nasledovných podmienok, ktorých splnenie vyhodnocuje Banka: 
a]  Majiteľ účtu v Bankou stanovených termínoch predložil všetky podklady a dokumenty, ktoré Banka požadovala, a 

tieto dokumenty a podklady Banka z hľadiska obsahu a formy akceptovala, 
b]  Majiteľ účtu v Bankou stanovených termínoch a pre Banku akceptovaným spôsobom preukázal svoju schopnosť plniť 

svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o účte, resp. osobitnej Žiadosti spočívajúce najmä v jeho schopnosti riadne a 
včas splácať Pohľadávku Banky, OP pre osobný účet 

c] Majiteľovi účtu nebolo na inom Osobnom účte vedenom v Banke poskytnuté zo strany Banky iné PP alebo 
kontokorentný úver, alebo iný produkt, ktorý svojím charakterom umožňuje debetné čerpanie prostriedkov z Účtu, 

d] k Osobnému účtu nie je poskytnutá služba „pridružený termínovaný vklad“, 
e]  Banke nebolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie na majetok Majiteľa účtu, resp. príkaz na začatie exekúcie 

prikázaním pohľadávky z účtu v Banke, 
f] Banke nebolo doručené oznámenie o úmrtí Majiteľa účtu, 
g] na Osobnom účte nie je v čase automatizovaného prehodnocovania PP Nepovolené prečerpanie, 
h]  Banka neevidovala voči Majiteľovi účtu v posledných 365 dňoch Pohľadávku Banky po splatnosti po dobu dlhšiu ako 

90 dní, 
i] Banka voči Majiteľovi účtu neeviduje v čase automatizovaného prehodnocovania PP Pohľadávku po splatnosti vyššiu 

ako 10 €, 
j] Banka voči Majiteľovi účtu v čase automatizovaného prehodnotenia PP neeviduje inú rozpracovanú žiadosť Majiteľa 

účtu o úver 
k] Banka eviduje voči Majiteľovi účtu voľnú úverovú angažovanosť, 
l] nenastal ktorýkoľvek z prípadov porušenia uvedených v bode 2.15. týchto OP. 

2.8.4. Banka je kedykoľvek počas trvania PP oprávnená požadovať, aby Majiteľ účtu na vlastné náklady a v stanovenom 
termíne predložil dokumenty preukazujúce schopnosť plniť svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o účte. 

2.8.5.  Klient môže byť Majiteľom len jedného Osobného účtu s Povoleným prečerpaním. 
 
2.9. Bankou akceptované príjmy pre poskytovanie Povoleného prečerpania 
 
2.9.1.  Banka pre poskytovanie Povoleného prečerpania akceptuje len bezhotovostné príjmy na Osobný účet, ktorých výška v 

každom Sledovanom období dosiahla viac ako 70 €. 
2.9.2.  Banka pre poskytovanie PP neakceptuje nasledovné príjmy:  

a] akékoľvek hotovostné príjmy pripísané na Osobný účet, 
b] bezhotovostné príjmy z účtov, na ktorých je Majiteľ Osobného účtu Disponentom, 
c] bezhotovostné príjmy poukázané na účet z titulu storna, čerpania úverov a pôžičiek a poukázaných z účtov 

spoločností, ktoré poskytujú úvery a pôžičky, 
d] bezhotovostné príjmy poukázané na účet , ktoré sú charakteru dávok štátnej sociálnej podpory alebo obdobného 

charakteru 
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2.10. Výpočet výšky Povoleného prečerpania 
 
2.10.1.  Na Osobných účtoch typu Postkonto Senior, na ktoré je poukazovaná len dôchodková dávka, resp. i iný bezhotovostný 

príjem a tento je nižší ako dôchodková dávka, je výška PP stanovená v zmysle týchto pravidiel: 
a]  Banka PP poskytne od 1. dňa v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy bola na Osobný účet po 

prvýkrát pripísaná dôchodková dávka, 
b]  PP je poskytnuté vo výške dôchodkovej dávky poukázanej na Osobný účet od poskytovateľa dávky so 

zaokrúhlením na 5 € smerom nahor, 
c]  prvá dôchodková dávka sa uznáva maximálne do výšky 200 €, 
d]  ak bola na Osobný účet poukázaná dôchodková dávka v 12-tich po sebe nasledujúcich sledovaných obdobiach, 

PP je poskytnuté vo výške dvojnásobku dôchodkovej dávky so zaokrúhlením na 5 € smerom nahor s prihliadnutím 
na body 2.10.3 a 2.10.4. týchto Obchodných podmienok. 

2.10.2. Na Osobných účtoch typu Postkonto Senior, na ktoré je okrem dôchodkových dávok poukazovaný i iný Bankou 
akceptovaný bezhotovostný príjem a tento je vyšší ako dôchodková dávka; na Osobných účtoch typu Postkonto, 
Postkonto Junior: 
a]  PP je poskytnuté vo výške 5mBH mediánu od 1. dňa v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci kedy 

hodnota 5BH mediánu dosiahla minimálne sumu 100 €, 
b]  prvotne nastavené PP sa poskytuje vo výške 5mBH mediánu so zaokrúhlením na 10 € smerom nahor, maximálne 

však do výšky 500 €, 
c]  po troch mesiacoch existencie úverového limitu je výška PP stanovená vo výške 5mBH mediánu so zaokrúhlením 

na 10 € smerom nahor (bez ohraničenia sumou 500 €), 
d] do výpočtu 5mBH mediánu sa nezapočítavajú dôchodkové dávky, 
e] v Sledovanom období pred prvotným nastavením PP musí byť na účet poukázaný Bankou akceptovaný 

bezhotovostný príjem minimálne v sume 70 €, 
f]  ak boli pre Osobný účet v 12-tich po sebe nasledujúcich sledovaných obdobiach na účet poukázané Bankou 

akceptované bezhotovostné príjmy, výška PP je stanovená vo výške dvojnásobku 5mBH mediánového príjmu so 
zaokrúhlením na 10 € smerom nahor s prihliadnutím na body 2.10.3., 2.10.4. a 2.10.5. týchto Obchodných 
podmienok, 

2.10.3.  Banka poskytuje PP v minimálnej sume 100 € a maximálne do sumy 2.000 €. 
2.10.4.  Výška PP sa pri dosiahnutí veku 60 rokov Majiteľa účtu obmedzí maximálne na sumu 1.400 € a pri dosiahnutí veku 65 

rokov Majiteľa účtu maximálne na sumu 700 €. 
2.10.5.  Banka si vyhradzuje právo overiť hodnotu 5mBHmediánu ako príjmu zo závislej činnosti v Sociálnej poisťovni. 
 
2.11. Zmeny výšky úverového limitu v Povolenom prečerpaní a jeho zrušenie 
 
2.11.1.  Banka je oprávnená v závislosti od vyhodnotenia Majiteľa účtu alebo na základe osobitnej žiadosti Majiteľa účtu 

podanej na predpísanom tlačive na Obchodnom mieste zvýšiť, znížiť, zrušiť alebo opätovne poskytnúť PP. 
2.11.2.  Zvyšovanie a znižovanie PP vykonávané z podnetu Banky sa realizuje nasledovne: 

a] na Osobnom účte, ktorý nemá v čase automatizovaného prehodnocovania PP Bankou v 12-tich po sebe 
nasledujúcich Sledovaných obdobiach Bankou akceptovaný príjem, je PP prehodnocované v trojmesačných 
intervaloch, 

b]  na Osobnom účte, ktorý má v čase automatizovaného prehodnocovania PP Bankou v 12-tich po sebe 
nasledujúcich Sledovaných obdobiach Bankou akceptovaný príjem, je PP prehodnocované po uplynutí 12 
mesiacov. Zvýšenie PP z podnetu Banky je účinné od 1. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po 
automatizovanom prehodnotení PP z podnetu Banky. Zníženie PP z podnetu Banky je účinné od 15. dňa 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca po automatizovanom prehodnotení PP z podnetu Banky. 

2.11.3.  Ak Banka z vlastného podnetu: 
a]  zvýši sumu PP a Majiteľ účtu bezodkladne potom, čo sa o zvýšení PP dozvie, odovzdá na Obchodnom mieste na 

predpísanom tlačive Banky svoj nesúhlas s takýmto zvýšením, Banka PP na základe žiadosti Majiteľa účtu podanej 
na predpísanom tlačive zníži. Prípadný rozdiel medzi žiadanou zníženou sumou PP a reálne čerpanou sumou PP 
je Majiteľ účtu povinný uhradiť pred účinnosťou tejto zmeny, v opačnom prípade sa táto čiastka považuje za 
Nepovolené prečerpanie, 

b] zníži sumu PP, je Majiteľ účtu povinný v lehote určenej v oznámení o znížení PP uhradiť dlžnú čiastku 
zodpovedajúcu rozdielu medzi pôvodnou výškou PP a výškou novo nastaveného [zníženého] PP, v opačnom 
prípade sa táto čiastka považuje za Nepovolené prečerpanie, Oznámenie o zvýšení, znížení, zrušení alebo 
opätovnom poskytnutí PP nadobúda účinnosť okamihom rozhodnutia Banky, ktoré Banka následne doručí 
Majiteľovi účtu. Ak sa Banka a Majiteľ účtu dohodli na zasielaní výpisu z Osobného účtu v mesačnej periodicite, 
oznámenie o zvýšení a znížení PP bude obsiahnuté vo výpise z Osobného účtu. 
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2.11.4.  O zvýšenie PP môže požiadať i Majiteľ účtu na predpísanom tlačive Banky na ktoromkoľvek Obchodnom mieste 
Banky. Banka prepočíta nárok na PP v zmysle pravidiel uvedených v bodoch 2.8.3. a 2.10. týchto Obchodných 
podmienok. Banka zvýši PP v tom prípade, ak nárok na zvýšenie PP predstavuje minimálne 100 €. 

2.11.5.  O zníženie PP môže požiadať i Majiteľ účtu na predpísanom tlačive Banky na ktoromkoľvek Obchodnom mieste 
Banky. Banka požiadavku o zníženie PP z podnetu Majiteľa účtu zrealizuje vždy [t. j. aj v tom prípade, ak by znížením, 
resp. zrušením limitu PP prišlo k vzniku Nepovoleného prečerpania, o čom Banka Majiteľa účtu informuje]najneskôr v 
lehote do 5-tich pracovných dní odo dňa podania žiadosti; v takomto prípade Banka o tejto skutočnosti Majiteľa účtu 
neinformuje. Ak Banka zrealizuje zníženie PP z vlastného podnetu, zníži PP maximálne o 20% zo sumy poskytnutého 
PP, minimálne však o 50 € so zaokrúhlením na 5 €, resp. 10 € podľa typu Osobného účtu, s prihliadnutím na bod 
2.10.4. týchto Obchodných podmienok. 

2.11.6.  Zrušenie PP z podnetu Banky je realizované ak: 
a] nastane akýkoľvek prípad porušenia v Povolenom prečerpaní uvedený v bode 2.15. týchto OP 
b] ak bolo Banke doručené oznámenie o úmrtí Majiteľa účtu, 
c] Bankou akceptovaný bezhotovostný príjem v troch po sebe nasledujúcich sledovaných obdobiach 

klesne pod 70 €. 
d] Banke bolo doručené oznámenie o rizikovosti Majiteľa účtu. 

2.11.7.  O zrušenie PP môže požiadať i Majiteľ účtu, a to buď na predpísanom tlačive Banky alebo i telefonicky na t. č. 0850 
111 666 za cenu miestneho hovoru, a to v pracovných dňoch v čase od 7,00 do 19,00 hod. a v sobotu od 8,00 do 
13,00 hod. Majiteľ účtu je pri telefonickej žiadosti o zrušenie PP povinný Banke poskytnúť údaje požadované za 
účelom identifikácie Osobného účtu a Majiteľa účtu. Oznámenie o zrušení nadobúda účinnosť okamihom rozhodnutia 
Banky, ktoré Banka následne doručí Majiteľovi účtu. Ak o zrušenie PP požiadal Majiteľ účtu, Banka požiadavku 
zrealizuje vždy [t. j. aj v tom prípade, ak by zrušením limitu PP prišlo k vzniku Nepovoleného prečerpania, o čom 
Banka Majiteľa účtu informuje] najneskôr v lehote do 5-tich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, resp. odo dňa 
telefonickej žiadosti o zrušenie PP; v takom prípade Banka o tejto skutočnosti Majiteľa účtu neinformuje. 

2.11.8.  Majiteľ účtu je oprávnený požiadať o obmedzenie maximálnej výšky PP podaním žiadosti na predpísanom tlačive 
Banky. 

 
2.12. Debetná Úroková sadzba 
 
2.12.1.  Aktuálna výška úrokovej sadzby pre PP ako aj výška úrokovej sadzby pre Nepovolené prečerpanie  je určená Bankou  

a zverejnená formou Oznámenia Banky na každom Obchodnom mieste a na Internetovej stránke www.postovabanka.sk 
a Klientovi sú k dispozícii najneskôr deň pred nadobudnutím ich účinnosti.  
Výška Úrokovej sadzby pre PP, ktorá je stanovená v základnej výške, sa môže znížiť, v závislosti od splnenia Bankou 
stanovených podmienok v závislosti od splnenia Bankou stanovených podmienok a to tak, že za každú splnenú 
podmienku bude Majiteľovi účtu uplatnená znížená Úroková sadzba vo výške 1 percentuálneho bodu, pričom 
maximálne zníženie Úrokovej sadzby je o 4 percentuálne body. Podmienky, za ktorých je možné získať zvýhodnenú 
Úrokovú sadzbu: 
a] účet bol založený pred viac ako 5-timi rokmi, 
b] mesačne realizovaných viac ako 10 transakcií platobnou kartou , 
c] výška čerpania PP je vyššia ako 500 €, 
d] mesačne realizované minimálne 3 inkasá. 
Uvedené podmienky pre zmenu Úrokovej sadzby sú prehodnocované mesačne a v prípade splnenia ktorejkoľvek z 
podmienok sa mení Úroková sadzba pre Povolené prečerpanie na účte k 1. dňu nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca. O uplatnenej debetnej Úrokovej sadzbe pre Povolené prečerpanie Banka Majiteľa účtu informuje vo výpise z 
účtu. 

 
2.13. Čerpanie prostriedkov z Povoleného prečerpania 
 
2.13.1.  Banka umožní čerpať prostriedky do výšky PP formou realizácie platobných príkazov Disponenta na prevod alebo 

výber v hotovosti z Osobného účtu. Banka za podmienok uvedených v Zmluve o účte, OP a VOP zrealizuje Prevodný 
príkaz Klienta aj v prípade, ak v čase zadania Prevodného príkazu neexistuje pohľadávka Klienta voči Banke, ktorá 
vznikla v dôsledku pripísania platieb v prospech Osobného účtu. Možnosť čerpania PP vzťahujúca sa na Majiteľa účtu 
sa v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na všetkých Spoludisponentov. 

2.13.2.  Banka je oprávnená odmietnuť vykonanie Prevodného príkazu, ak by jeho realizáciou vzniklo Nepovolené prečerpanie; 
v takom prípade Banka nenesie zodpovednosť z a škodu spôsobenú takýmto odmietnutím. 
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2.14. Splácanie Pohľadávky Banky vzniknutej z Povoleného prečerpania 
 
2.14.1.  Klient sa zaväzuje použiť na splatenie Pohľadávky Banky prostriedky, ktoré budú v jeho vlastníctve. V opačnom 

prípade sa Klient zaväzuje oznámiť pôvod peňažných prostriedkov a zabezpečiť splnenie podmienok uvedených v § 
89 ods. 3 Zákona o bankách. 

2.14.2.  Pohľadávka Banky je počas obdobia PP splácaná formou započítania Pohľadávky Banky voči pohľadávke Klienta z 
Osobného účtu, a to v momente vzniku pohľadávky Klienta z Osobného účtu a v rozsahu, v ktorom sa tieto 
pohľadávky vzájomne kryjú. Klient je povinný splatiť Pohľadávku Banky najneskôr v deň konečnej splatnosti PP. Za 
deň konečnej splatnosti Pohľadávky Banky vzniknutej čerpaním prostriedkov z PP sa pritom považuje deň, v ktorom 
Klient alebo Banka urobila úkon smerujúci k ukončeniu Zmluvy o účte, resp. osobitnej Žiadosti alebo deň uvedený v 
oznámení Banky obsahujúcom zrušenie PP. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nie je na Osobnom účte dostatok 
peňažných prostriedkov na úhradu všetkých splatných záväzkov Klienta voči Banke, budú peňažné prostriedky z 
Osobného účtu zinkasované na splatenie splatných Pohľadávok Banky v tomto poradí: 
a] na úhradu nákladov vynaložených Bankou, 
b] na úhradu Poplatkov, 
c] na úhradu úrokov z omeškania a zmluvných pokút, 
d] na úhradu úrokov, 
e] na úhradu istiny Povoleného prečerpania. 

2.14.3.  Zmluvné strany sa dohodli, že úroky, úroky z omeškania, náklady Banky spojené s uplatnením Pohľadávky Banky a 
Poplatky sa ku dňu splatnosti stávajú súčasťou istiny. 

2.14.4.  Ak ku dňu splatnosti úrokov, úrokov z omeškania, Poplatkov a iných nákladov spojených s Povoleným prečerpaním 
nebude na Osobnom účte dostatok prostriedkov a PP bolo v plnej výške vyčerpané, Banka je oprávnená uhradiť si 
tieto splatné Pohľadávky Banky zaťažením Osobného účtu Majiteľa účtu, a to aj v prípade, ak neexistuje pohľadávka 
Klienta z Osobného účtu voči Banke; ak zaťažením Osobného účtu vznikne Nepovolené prečerpanie, Klient je povinný 
takto vzniknutú Pohľadávku Banky bezodkladne uhradiť. Banka je oprávnená uspokojiť sa inkasným spôsobom z 
ktoréhokoľvek iného Účtu Klienta vedeného v Banke, prípadne nevykonať akýkoľvek príkaz Klienta vo vzťahu k týmto 
peňažným prostriedkom, či inak neumožniť Klientovi nakladať s prostriedkami na ktoromkoľvek Účte Klienta, na čo ju 
Majiteľ účtu týmto splnomocňuje. 

2.14.5.  Pokiaľ nebude na Účtoch Klienta dostatok peňažných prostriedkov na úhradu všetkých splatných Pohľadávok Banky 
voči Klientovi, budú peňažné prostriedky zinkasované na splatenie splatných Pohľadávok Banky v poradí stanovenom 
v bode 2.14.2. z ktoréhokoľvek Účtu Klienta vedeného v Banke. 

 
2.15. Prípady porušenia v Povolenom prečerpaní 
 
2.15.1.  Za prípad porušenia sa považuje akékoľvek porušenie akejkoľvek zmluvnej povinnosti alebo zmluvného dojednania zo 

strany Klienta a/alebo vznik nasledujúcich právnych skutočností, ktoré podľa názoru Banky majú vplyv na posúdenie 
schopnosti Klienta plniť svoje záväzky zo Zmluvy o účte, resp. z osobitnej Žiadosti riadne a včas a síce pokiaľ: 
a] Klient neuhradil sumu Nepovoleného prečerpania v Bankou stanovenej lehote a/alebo je v omeškaní s plnením 
akejkoľvek Pohľadávky Banky, 
b] Klient prestal spĺňať Bankou stanovené podmienky poskytnutia Povoleného prečerpania, 
c] Klient poskytol Banke nesprávne a nepravdivé údaje, 
d] Klient vyjadril nesúhlas so zmenou VOP alebo Obchodných podmienok, 
e] Klient sa stane insolventným, prípadne vyhlási, že nie je schopný splniť svoje splatné záväzky voči Banke alebo 
akejkoľvek tretej osobe, 
f] Klient poruší ustanovenia Zmluvy o účte, resp. osobitnej Žiadosti alebo Obchodných podmienok, alebo VOP, 
g] na majetok Klienta bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, 
h] Banke bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie, resp. príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z 
účtu v Banke alebo voči Klientovi je vedená exekúcia, alebo nútený výkon rozhodnutia, a to z akéhokoľvek titulu a na 
základe akéhokoľvek právneho predpisu, 

2.15.2.  Ak nastane ktorýkoľvek z prípadov porušenia uvedený v bode 2.15.1. týchto OP, Banka je oprávnená: a] vyhlásiť 
okamžitú splatnosť Pohľadávky Banky a požadovať jej úhradu v lehote určenej v oznámení o vzniku Nepovoleného 
prečerpania zaslanom Majiteľovi účtu, a/alebo  
b] vypovedať Zmluvu o účte vo výpovednej lehote uvedenej vo výzve na úhradu dlžnej sumy pred podaním súdnej 

žaloby, alebo 
c]  vypovedať Zmluvu o účte v časti týkajúcej sa nastavenia PP s účinnosťou odo dňa doručenia výpovede Klientovi 

alebo v lehote uvedenej v oznámení o zrušení PP, alebo 
d] vypovedať osobitne uzavretú Žiadosť s účinnosťou odo dňa doručenia výpovede Klientovi alebo v lehote uvedenej 

v oznámení o zrušení PP, alebo 
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e]  odstúpiť od Zmluvy o účte, resp. od osobitnej Žiadosti. V prípade odstúpenia od Zmluvy o účte, resp. od osobitnej 
Žiadosti nezaniká záväzok Klienta splatiť Pohľadávku Banky ako ani prípadné záväzky zo zmlúv týkajúce sa 
zabezpečenia Pohľadávky Banky, alebo 

f] započítať Pohľadávku Banky proti akejkoľvek pohľadávke Klienta voči Banke, a/alebo 
g] zastaviť možnosť poskytnutia Povoleného prečerpania. 
Opätovné nastavenie Povoleného prečerpania zo strany Banky je možné po pominutí prípadov porušenia v PP 
uvedených v bodoch 2.15.1. a], b], e], g], h] týchto OP a po splnení podmienok uvedených v bode 2.8. týchto OP. 

2.15.3.  Bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené v týchto OP platí, že Klient nemá právny nárok na poskytnutie PP. 
 
2.16. Odstúpenie od Žiadosti 
 
2.16.1.  Majiteľ účtu je oprávnený písomne odstúpiť od Žiadosti bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa 

uzatvorenia Zmluvy o účte, resp. osobitne uzavretej Žiadosti alebo odo dňa, kedy mu boli doručené zmluvné 
podmienky Povoleného prečerpania. V prípade, ak Majiteľ účtu odstúpi od Žiadosti podľa prvej vety, je povinný 
bezodkladne vrátiť Banke poskytnuté plnenie, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania oznámenia o 
odstúpení od Žiadosti na adresu sídla Banky. V prípade, že Majiteľ účtu odstúpi od Žiadosti, je Banka oprávnená od 
Majiteľa účtu požadovať čerpanú sumu Povoleného prečerpania a debetný úrok z tejto čerpanej sumy odo dňa 
čerpania Povoleného prečerpania až do dňa jeho úplného splatenia. Výška úroku za deň sa vypočíta ako súčin 
čerpanej sumy a ročnej debetnej Úrokovej sadzby prislúchajúcej pre Povolené prečerpanie a následne sa vydelí 
počtom dní v kalendárnom roku. 

2.16.2.  V prípade, že Majiteľ účtu nesplní svoju povinnosť vrátiť čerpanú sumu vo vyššie stanovenej lehote, bude sa táto suma 
úročiť popri debetnej Úrokovej sadzbe aj úrokom z omeškania. 

 
2.17. Nepovolené prečerpanie 
 
2.17.1.  Ak zostatok na Osobnom účte začne vykazovať debetné hodnoty [pre Osobné účty bez nastaveného Povoleného 

prečerpania], resp. klesne z akéhokoľvek dôvodu pod limit PP [pre Osobné účty s nastaveným PP], vznikne na 
Osobnom účte Nepovolené prečerpanie. 

2.17.2.  V prípade vzniku Nepovoleného prečerpania: 
a]  Banka zašle Majiteľovi účtu oznámenie o vzniku Nepovoleného prečerpania s výzvou na úhradu dlžnej sumy v 

lehote ustanovenej v tomto oznámení, 
b] Banke vznikne právo účtovať sankčné poplatky za Nepovolené prečerpanie podľa Sadzobníka poplatkov, 
c] Banke vznikne právo zablokovať Osobný účet na výplaty v hotovosti ako aj pozastaviť realizáciu bezhotovostných 

platieb, 
d] Banke vznikne právo úročiť sumu Nepovoleného prečerpania v zmysle aktuálneho Oznámenia. 

2.17.3.  V prípade neuhradenia dlžnej sumy v lehote ustanovenej v oznámení o vzniku Nepovoleného prečerpania: 
a] Banke vznikne právo jednostranne zrušiť prípadné Povolené prečerpanie, 
b] Banka zašle Majiteľovi účtu na jeho korešpondenčnú adresu Výzvu na úhradu dlžnej sumy, ktorá obsahuje aj 

výpoveď Zmluvy o účte. Výzva bude spoplatnená v zmysle platného Sadzobníka poplatkov. 
2.17.4.  Pokiaľ Klient uhradí Banke celkovú sumu Pohľadávok Banky vyplývajúcich Banke zo zmluvných vzťahov s Klientom, 

spôsobom a v lehotách uvedených vo vyššie uvedených oznámeniach a výzvach; najneskôr však do času účinnosti 
výpovede Zmluvy o účte, resp. účinnosti výpovede Žiadosti, Banka odblokuje Osobný účet. Akékoľvek iné konanie zo 
strany Klienta sa bude považovať za porušene Zmluvy o účte, resp. osobitnej Žiadosti oprávňujúce Banku mimo iného 
aj k vymáhaniu svojich pohľadávok súdnou, resp. mimosúdnou cestou. 

2.18. Výplata poštovým doručovateľom 
2.18.1. Výplata poštovým doručovateľom je služba Banky vykonávaná na základe osobitnej žiadosti Majiteľa účtu Postkonto 

Senior spočívajúca v doručení stanovenej dôchodkovej dávky poštovým doručovateľom na korešpondenčnú adresu 
uvedenú Majiteľom účtu. Služba Výplata poštovým doručovateľom je uskutočňovaná jedenkrát za kalendárny mesiac 
v klientom určenom termíne, ktorý nesmie byť skorší ako je poukazovaný dôchodok. 

2.18.2. O zriadenie služby Výplata poštovým doručovateľom môže Majiteľ účtu požiadať výhradne na svojej dodávacej Pošte, 
ktorá mu prislúcha podľa korešpondenčnej adresy k Osobnému účtu. Táto dodávacia Pošta bude zabezpečovať 
doručovanie stanovenej sumy dôchodkovej dávky Majiteľovi účtu. 

2.18.3. Podmienkou zriadenia služby Výplata poštovým doručovateľom je, aby Majiteľ účtu: 
a] mal v Banke zriadený Osobný účet typu Postkonto Senior, 
b] predložil riadne vyplnené a podpísané tlačivo Banky so žiadosťou o zriadenie služby, 
c] predložil platný doklad totožnosti, 
d] predložil aktuálne rozhodnutie o poberaní dôchodkovej dávky, 
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e] mal korešpondenčnú adresu na území Slovenskej republiky. 
2.18.4. Ak Majiteľ účtu podal žiadosť o zriadenie služby Výplata poštovým doručovateľom k Osobnému účtu Postkonto Senior, 

na ktorý už sú poukazované dôchodkové dávky, platí, že pokiaľ bola táto žiadosť podaná dodávacej Pošte: 
a] do 20. dňa kalendárneho mesiaca [vrátane], Banka začne realizovať túto službu od bezprostredne nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca, 
b] po 20. dni v kalendárnom mesiaci, Banka začne realizovať túto službu až o dva nasledujúce kalendárne mesiace. 

2.18.5. Ak Majiteľ účtu podal žiadosť o zriadenie služby Výplata poštovým doručovateľom k Osobnému účtu typu Postkonto 
Senior, na ktorý ešte nie sú poukazované dôchodkové dávky, platí, že pokiaľ bude prvá dôchodková dávka na Osobný 
účet typu Postkonto Senior  poukázaná v termíne: 
a] do 25. v kalendárnom mesiaci [vrátane], Banka začne realizovať túto službu od bezprostredne nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca, 
b] po 25. v kalendárnom mesiaci, Banka začne realizovať túto službu až o dva nasledujúce kalendárne mesiace. 
V mesiaci, v ktorom Banka ešte túto službu nerealizuje, môže si Majiteľ účtu poukázanú dôchodkovú dávku vybrať priamo 
na ktoromkoľvek Obchodnom mieste Banky. 

2.18.6. O akúkoľvek zmenu [výšky doručovanej sumy, termínu doručovania, adresy pre doručovanie dôchodkovej dávky] a 
zrušenie služby Výplata poštovým doručovateľom je Majiteľ účtu oprávnený požiadať Banku prostredníctvom 
predpísaného tlačiva. Majiteľ účtu je oprávnený požiadať o uvedené zmeny, pričom pri žiadosti o zmenu výšky 
doručovanej sumy a zmenu termínu doručovania je Majiteľ účtu povinný predložiť k nahliadnutiu rozhodnutie o poberaní 
dôchodkovej dávky. Ak Majiteľ účtu žiada o zmenu termínu doručovania, tento termín nemôže byť skorší ako termín 
uvedený v rozhodnutí o poberaní dôchodkovej dávky. O zmenu adresy pre doručovanie dôchodku poštovým 
doručovateľom je Majiteľ účtu povinný požiadať prostredníctvom svojej novej dodávacej Pošty. Pri zmene adresy pre 
službu Výplata poštovým doručovateľom je Majiteľ účtu povinný zmeniť adresu pre zasielanie korešpondencie a výpisov 
zasielaných Poštou k Osobnému účtu, nakoľko dôchodková dávka je prostredníctvom služby Výplata poštovým 
doručovateľom doručovaná na korešpondenčnú adresu Osobného účtu. 

2.18.7. Pre požiadavky o zmenu/zrušenie služby Výplata poštovým doručovateľom platí, že pokiaľ Majiteľ účtu požiadal o 
zmenu/zrušenie služby na Neautomatizovanom obchodnom mieste: 
a] do 20. dňa v kalendárnom mesiaci [vrátane], požadovaná zmena/zrušenie sa bude realizovať v mesiaci 

bezprostredne nasledujúcom po mesiaci doručenia žiadosti, 
b] po 20. dni v kalendárnom mesiaci, Banka zrealizuje túto požiadavku až o dva nasledujúce kalendárne mesiace. 

2.18.8. V termíne výplaty stanovenej dôchodkovej dávky môže byť táto vyplatená poštovým doručovateľom namiesto Majiteľovi 
účtu i Spoludisponentovi, ktorý sa preukáže dispozičnou kartou k Osobnému účtu a platným dokladom totožnosti. V 
prípade, ak Majiteľ účtu zruší splnomocnenie disponovať s peňažnými prostriedkami na Osobnom účte 
Spoludisponentovi, je povinný vrátiť Banke dispozičnú kartu takejto osoby bez zbytočného odkladu; v opačnom prípade 
Banka nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Majiteľovi účtu vyplatením stanovenej sumy Spoludisponentovi, 
ktorého dispozičné oprávnenie bolo zrušené. 

2.18.9. Banka je oprávnená jednostranne zrušiť službu Výplata poštovým doručovateľom a to v prípade ak bolo do Banky 
doručené upovedomenie o začatí exekúcie alebo je voči Majiteľovi účtu vedená exekúcia alebo nútený výkon 
rozhodnutia, a to z akéhokoľvek titulu a na základe akéhokoľvek právneho predpisu, ako aj v prípade, ak je na Klienta 
vyhlásený konkurz  a v prípade, ak na Osobnom účte Klienta vznikne Nepovolené prečerpanie. O zrušení služby Výplata 
poštovým doručovateľom Banka Majiteľa účtu písomne informuje. 
Opätovné nastavenie služby Výplata poštovým doručovateľom zo strany Banky je možné na základe osobitnej žiadosti 
Majiteľa účtu Postkonto Senior, podanej po ukončení dôvodu, pre ktorý bola služba jednostranne Bankou zrušená. 

2.18.10. Banka je oprávnená na základe vlastného uváženia jednostranne pozastaviť a/alebo zmeniť a/alebo inak modifikovať 
službu Výplata poštovým doručovateľom a to napr. v prípade ak na účte nie je dostatok finančných prostriedkov, alebo 
ak na Osobnom účte Klienta vznikne Nepovolené prečerpanie. V prípade ak bude na účte opätovne dostatok 
finančných prostriedkov, Banka môže opätovne začať poskytovať službu Výplata poštovým doručovateľom bez 
ďalšieho upozornenia Klienta. O dôvodoch neposkytnutia služby Výplata poštovým doručovateľom sa klient môže 
informovať na svojej dodávacej pošte. 

2.18.11. Banka v prípade, ak nastane valorizácia dávok dôchodkového zabezpečenia zo strany poisťovne, zabezpečí 
navýšenie vyplácanej dávky dôchodkového zabezpečenia prostredníctvom tejto služby nasledovne: 
- zmena sa vykoná vždy v nasledujúcom mesiaci po mesiaci, keď klientovi bude poukázaná upravená dávka 

dôchodkového zabezpečenia, 
- zmena výšky sumy sa vypočíta percentuálne, to znamená, aké percento výšky dávky dôchodkového 

zabezpečenia si klient necháva doručovať (vyplácať) cez výplatu poštovým doručovateľom, t.z. upraví sa suma 
doručovaného dôchodku iba o rovnaké percento, tak z celkovej zvýšenej sumy dôchodku o valorizáciu sa vypočíta 
a bude klientovi vyplácať rovnaké percento zo zvýšenej sumy dôchodku. 
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2.18.12. Ak klient nebude s touto automatickou valorizáciou súhlasiť, musí o zmenu Banku písomne požiadať. 

 
2.19. Benefitný program 
2.19.1. Benefitný program predstavuje rôzne zľavy z mesačného poplatku za príslušný balík služieb alebo iné výhody, ktoré 

Banka Klientovi poskytuje. Jednotlivé zľavy a výhody, ktoré Banka v rámci Benefitného programu Klientovi poskytuje 
sú zverejnené na Internetovej stránke Banky. Súčet výšky zliav a výhod je poskytovaný maximálne do výšky 
mesačného poplatku za Balík služieb, ktorý Klient využíva.  

2.19.2. Benefitný program Banka automaticky poskytuje každému Klientovi, fyzickej osobe, ktorý má zriadený príslušný Balík 
služieb a spĺňa podmienky na uplatnenie Benefitného programu uvedeného na Internetovej stránke Banky.. Banka je 
oprávnená zmeniť výšku zliav a podmienok pre uplatnenie  zverejnením na Internetovej stránke banky. V prípade 
nesplnenia podmienok na uplatnenie Benefitného programu  je Banka oprávnená jednostranne zvýhodnenie zrušiť. 

2.19.3. V prípade, ak už Banka pripísala Klientovi zľavu na účet, na ktorú však Klient nemá nárok, Banka je oprávnená 
inkasným spôsobom pripísanú zľavu alebo výhodu z účtu Klienta zúčtovať. Na uvedený úkon Klient Banku 
automaticky splnomocňuje. Ak Klient transformuje svoj Balík služieb, na ktorý sa vzťahovala zľava alebo výhoda 
z Benefitného programu, na iný Balík služieb na ktorý sa nevzťahuje zľava alebo výhoda z Benefitného programu, 
zľava alebo výhoda na mesačný poplatok za príslušný Balík služieb sa prestane účtovať.  

2.19.4. Benefitný program je Bankou poskytovaný· od 1. 10. 2012 do odvolania zo strany banky. Banka bude Klientov 
informovať o odvolaní Benefitného programu zverejnením na Internetovej stránke banky najneskôr pätnásť dni vopred.  

2.19.5. Klient nemá právny nárok na Benefitný program Banky. 

 
2.20. Zľava  z mesačného poplatku za vedenie balíka k osobnému účtu Postkonto pre rodinného príslušníka 
2.20.1. Banka poskytuje Zľavu podľa Sadzobníka poplatkov z mesačného poplatku za Balík služieb NÁKUPY alebo 

DOMÁCNOSŤ (ďalej len ako „Zľava“) pre rodinnému príslušníkovi Klienta, ktorý má v Banke vedený balík služieb 
DOMÁCNOSŤ. O Zľavu musí  rodinný príslušník požiadať podľa bodu 2.20.6. 

2.20.2. Rodinným príslušníkom pre potreby udelenia Zľavy sa rozumie manžel / manželka, druh / družka alebo dieťa majiteľa 
balíka DOMÁCNOSŤ. 

2.20.3. Zľavu je možné uplatniť iba  na jeden ďalší balík služieb NÁKUPY alebo DOMÁCNOSŤ podľa výberu Klienta. Banka je 
oprávnená vyžiadať si od Klienta doklad potvrdzujúci  jeho vzťah ku Klientovi ktorý má v Banke zriadený a vedení Balík 
služieb DOMÁCNOSŤ.  

2.20.4. Zľava je platná počas celej doby životnosti oboch Balíkov služieb. Zrušením Balíka služieb DOMÁCNOSŤ, ktorý je 
spoplatený mesačným poplatok za vedenie Balíka služieb v plnej výške je Banka oprávnená spoplatniť druhý Balík 
služieb plnou sumou mesačného poplatku za vedenie príslušného Balíka služieb uvedenou v aktuálne platnom 
Sadzobníku poplatkov. V prípade nesplnenia podmienok na uplatnenie Zľavy je Banka oprávnená jednostranne Zľavu 
zrušiť. 

2.20.5. K Balíku služieb DOMÁCNOSŤ, ktorý je vedený pre rodinného príslušníka so Zľavou, sa už neposkytuje Zľava na 
ďalší Balík služieb pre ďalšieho rodinného príslušníka. Uplatnenie Zľavy  je možné iba na jeden Balík služieb NÁKUPY 
alebo DOMÁCNOSŤ. K Balíku služieb DOMÁCNOSŤ ktorý je zriadený so Zľavou už nie je možné zriadiť ďalší Balík 
služieb NÁKUPY alebo DOMÁCNOSŤ so Zľavou pre ďalšieho rodinného príslušníka.   

2.20.6. O Zľavu je nutné požiadať na Obchodnom mieste Banky prostredníctvom tlačiva Žiadosti o zmeny k účtu a k platobnej 
karte.  

 

2.21. Osobitné práva a povinnosti 
2.21.1. Banka je oprávnená vykonávať úhrady z Osobného účtu bez príkazu alebo súhlasu Majiteľa účtu v prípade zúčtovania 

splatných úrokov z debetných zostatkov, poplatkov a náhrad, storien, opravného  zúčtovania alebo  
v iných prípadoch stanovených právnymi predpismi, a to prednostne pred inými platbami. 

2.21.2.  Pokiaľ bude Banke zo strany súdu alebo iného príslušného orgánu doručené rozhodnutie, týkajúce sa výkonu exekúcie 
prikázaním pohľadávky z Osobného účtu v Banke, ktoré neobsahuje presné označenie povinného z exekúcie, príp. 
bydliska, rodného čísla a Banke sa nepodarí zistiť tieto údaje z vlastnej evidencie, Banka oznámi súdu alebo príslušnému 
orgánu, že rozhodnutie nemôže bez týchto údajov vykonať. 

2.21.3.  Banka je oprávnená na základe písomnej žiadosti poskytovateľa dôchodkovej dávky poukázať z Osobného účtu 
Postkonto Senior neoprávnene poukázané dôchodkové dávky späť ich poskytovateľovi. Majiteľ Osobného účtu 
Postkonto Senior podpisom Zmluvy o účte udeľuje súhlas Banke, aby na základe písomnej žiadosti poskytovateľa 
dôchodkovej dávky poukázala z Osobného účtu Postkonto Senior neoprávnene poukázané dôchodkové dávky späť 
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ich poskytovateľovi. Majiteľ Osobného účtu Postkonto Senior súhlasí s tým, že Banka považuje súhlas Majiteľa 
Osobného účtu Postkonto Senior za udelený pre každý jednotlivý prípad doručenia písomnej žiadosti poskytovateľa 
dôchodkovej dávky, a to do momentu, kedy bude Banke preukázaný opak. 

III. ČASŤ – OSOBITNÉ A ZÁVEREĆNE USTANOVENIA 

3.1. Osobitné ustanovenia 
3.1.1. Peňažné prostriedky na Osobnom účte sú chránené v zmysle Zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení 

neskorších zmien a doplnkov. 

3.2. Záverečné ustanovenia 
3.2.1. Klient je zodpovedný za pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť všetkých údajov, ktoré Majiteľ účtu  

resp. ktorýkoľvek Spoludisponent poskytne Banke. 
3.2.2. Klient je povinný bezodkladne písomne oznámiť Banke všetky zmeny všetkých údajov odovzdaných Banke  

pri uzatváraní Zmluvy o účte, najmä zmenu svojho priezviska a zmenu adresy svojho bydliska, pričom Klient 
zodpovedá za to, že túto oznamovaciu povinnosť si vo vzťahu k údajom týkajúcim sa Spoludisponentov splní každý zo 
Spoludisponentov. 

3.2.3. Písomné oznamy Banky zasielané Klientovi, sa považujú za doručené uplynutím druhého dňa odo dňa  
ich odoslania Bankou, pokiaľ z príslušnej doručenky nebude vyplývať skorší okamih doručenia a pokiaľ budú tieto 
oznamy odoslané na adresu zhodnú s korešpondenčnou adresou uvedenou v Zmluve o  účte,  
resp. v poslednej žiadosti o vykonanie zmien. Klient je povinný uviesť svoju korešpondenčnú adresu v Slovenskej 
republike. Banka zasiela korešpondenciu výlučne na adresu v rámci Slovenskej republiky. 

3.2.4. Všetky žiadosti k Osobnému účtu musia byť podpísané Majiteľom účtu/Spoludisponentom, a to spôsobom uvedeným v 
Podpisovom vzore. 

3.2.5. Klient súhlasí s tým, aby Banka v prípadoch akejkoľvek komunikácie predpokladanej zmluvnými vzťahmi, 
uskutočňovala túto komunikáciu vrátane upomienok, oznamov, informácií, výpisov z účtu, okrem formy predpísanej 
týmito OP, aj na všetky súvisiace komunikačné adresy, najmä elektronické adresy, mobilné telefónne čísla, 
prostredníctvom Internetu, príp. iných kanálov umožňujúcich zabezpečený prenos dátových, textových, hlasových a 
obrazových správ; Klient pritom zodpovedá za poskytnutie správnej identifikácie takýchto elektronických kanálov [e-
mailová adresa, číslo mobilného telefónu, a pod.]. 

3.2.6. Ochrana osobných údajov Disponenta / Klienta a dôvernosť informácií sa riadia ustanoveniami VOP. Disponent/Klient 
udeľuje Banke dobrovoľný súhlas so spracúvaním jeho dôverných informácií (osobných údajov a/alebo údajov tvoriacich 
bankové tajomstvo) v zmysle a za podmienok uvedených vo VOP. 

3.2.7. Majiteľ účtu týmto vyhlasuje a súhlasí s tým, že Banka je na základe samostatnej požiadavky Spoludisponenta 
oprávnená oznámiť Spoludisponentovi informácie o výške zostatku na Osobnom účte,  
o zaúčtovaných transakciách [ústnou i písomnou formou] a o doplnkových službách zriadených k Osobnému účtu. 

3.2.8. Vzťahy medzi Bankou a Klientom sa riadia Obchodnými podmienkami platnými v aktuálnom čase. Podpísaním Zmluvy 
o účte Klient súhlasí s tým, že Banka je oprávnená v závislosti od zmien legislatívneho, ekonomického, 
podnikateľského alebo technického prostredia alebo zmien parametrov produktu Banky kedykoľvek meniť alebo úplne 
nahradiť Obchodné podmienky  pre Osobný účet. Tieto zmeny Banka zverejní vo svojich obchodných priestoroch 
a/alebo na svojej Internetovej stránke spolu s určením jej platnosti a účinnosti, pričom zverejnenie banka zabezpečí 
najneskôr dva mesiace pred účinnosťou zmeny pre platobné služby, pri ostatných zmenách ich Banka zverejňuje 
najneskôr pätnásť dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny. 

3.2.9.  V prípade ak klient nesúhlasí so zmenou týchto Obchodných podmienok, je povinný písomné oznámiť banke, že 
zmenu Obchodných podmienok neprijíma, a to najneskôr do dňa účinnosti zmeny. Ak sa banka a klient nedohodnú 
inak, majú právo ukončiť vzájomný záväzkový vzťah a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. 

3.2.10.  Ak klient v príslušnej lehote banke písomne neoznámil svoj nesúhlas so zmenou týchto obchodných podmienok, platí, 
že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy banky a klienta sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými obchodnými 
podmienkami. 

3.2.11.  Postup pri podávaní Podaní vyplývajúcich zo Zmluvy alebo súvisiacich so Zmluvou upravuje Reklamačný poriadok 
Banky, ktorý je prístupný v Obchodných miestach Banky a na internetovej stránke www.postovabanka.sk.  

3.2.9. Tieto Obchodné podmienky Banka zverejňuje na všetkých Obchodných miestach Banky a na Internetovej stránke 
www.postovabanka.sk. 

3.2.10. Klient svojím podpisom Zmluvy o  účte súhlasí s ustanoveniami týchto Obchodných podmienok. 
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3.2.11. Klient a Banka zhodne vyhlasujú, že ustanovenia Obchodných podmienok týkajúce sa Povoleného prečerpania sa 
primerane vzťahujú aj na povolený debetný zostatok, ktorý bol Klientovi nastavený na základe Obchodných podmienok 
pre povolený debetný zostatok a Obchodných podmienok pre osobný účet. 

3.2.12. Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú aj na všetky Osobné účty typu BONUS POSTKONTO, KONTO 26  
a Osobné účty dôchodcov zriadené pred 01.04.2003. 

3.2.13. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.11.2012, ktorý je zároveň dňom ich Uverejnenia  
a účinnosť dňa 01.01.2013. 


