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Obchodné podmienky
pre termínovaný vklad

Obchodné podmienky pre termínovaný vklad [ďalej len „Obchodné podmienky“ alebo „OP“] upravujú právne vzťa-
hy medzi  Bankou a Klientom vzniknuté na základe Zmluvy o termínovanom vklade, pričom sú jej neoddeliteľnou  
súčasťou.

V rozsahu, v akom sa ustanovenia Zmluvy o termínovanom vklade odlišujú od ustanovení týchto Obchodných 
podmienok, sú rozhodujúce ustanovenia Zmluvy o termínovanom vklade, Obchodných podmienok a Všeobecných 
obchodných podmienok [ďalej len „VOP“], ktoré sú tiež neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o termínovanom vklade, 
a to v tomto poradí.

Pojmy uvedené v Zmluve o termínovanom vklade, Obchodných podmienkach, ako aj VOP, s veľkým počiatočným 
písmenom majú význam tam defi novaný, ak nie je ustanovené alebo dohodnuté inak.

Na uzavretie Zmluvy o termínovanom vklade nemá Klient právny nárok.

I. ČASŤ – SPOLOČNÉ USTANOVENIA O TERMÍNOVANÝCH VKLADOCH

ČLÁNOK 1 – VYMEDZENIE POJMOV

Zmluva o termínovanom vklade, ako i Zmluva o Neviazanom termínovanom vklade, Zmluva o 
Prémiovom termínovanom vklade, Zmluva o Elektronickom termínovanom vklade a Zmluva o 
Pridruženom termínovanom vklade [ďalej ako „Zmluva o TV“] - dvojstranný právny úkon medzi Bankou 
a Klientom, na základe ktorého Banka v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, zákona o bankách, 
zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred fi nancovaním terorizmu, zákona o 
ochrane vkladov a v súlade s VOP a s týmito Obchodnými podmienkami pre Klienta zriadi a vedie termínovaný vklad.

Majiteľ termínovaného vkladu [ďalej ako „Majiteľ TV“] – pre účely týchto OP sa za Majiteľa TV považuje 
(i) fyzická osoba, a to i fyzická osoba s oprávnením na podnikanie, alebo (ii) právnická osoba, ktorá Zmluvu o TV s 
Bankou uzavrela. Na zastupovanie maloletého Majiteľa TV sa primerane použijú ustanovenia VOP.

Spoludisponent – fyzická osoba splnomocnená Majiteľom TV v Zmluve o TV a/alebo v podpisovom vzore k ter-
mínovanému vkladu, ktorá je oprávnená disponovať s peňažnými prostriedkami na termínovanom vklade do Bankou 
stanoveného limitu v deň obnovenia viazanosti vkladu, resp. po ukončení termínovaného vkladu. Spoludisponentom 
môže byť aj fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je držiteľom občianskeho preukazu. 

Klient – pre účely týchto OP je ním Majiteľ TV a/alebo Spoludisponent.

ČLÁNOK 2 – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Banka zakladá a vedie termínovaný vklad v domácej mene EUR [ďalej ako „termínovaný vklad alebo TV“], a to:

 –  Termínovaný vklad s automatickým opakovaním [ďalej len „revolvovaním“];

 –  Jednodňový automatický opakovaný termínovaný vklad s názvom „Neviazaný termínovaný vklad“;

 –  Prémiový termínovaný vklad;

 –  Elektronický termínovaný vklad;

 –  Pridružený termínovaný vklad [k Osobnému účtu];

 –  prípadne iné termínované vklady podľa aktuálneho Oznámenia o úrokových sadzbách.

2. O založenie termínovaného vkladu môže Klient požiadať v pobočkách Banky a obchodných miestach Sloven-
skej pošty, a.s. [ďalej len „pošta“ a spolu s pobočkou Banky aj ako „Obchodné miesta“].

3. Majiteľom termínovaného vkladu môže byť len jedna právnická osoba alebo fyzická osoba. 

4.  Poplatky za založenie, vedenie termínovaného vkladu a za ďalšie služby týkajúce sa termínovaného vkla-
du sú uvedené v Sadzobníku poplatkov zverejnenom v Obchodných miestach a na internetovej stránke 
www.postovabanka.sk.
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ČLÁNOK 3 – ZALOŽENIE TERMÍNOVANÉHO VKLADU

1. Podmienkou pre založenie termínovaného vkladu je zloženie Povinného minimálneho vkladu, identifi kácia 
a overenie identifi kácie Klienta. Banka je oprávnená požadovať aj ďalšie doklady na vykonanie zákonom 
požadovanej starostlivosti. Klient je povinný ich Banke predložiť s následkom odmietnutia uzavretia Zmluvy 
o TV v prípade nepredloženia požadovaných dokladov. Podpísaním Zmluvy o TV Klient potvrdzuje pravdivosť 
identifi kačných údajov uvedených v Zmluve o TV.

2. Platné úrokové sadzby, Povinný minimálny vklad, maximálnu výšku vkladu, ako aj Dobu viazanosti na termí-
novanom vklade, upravuje Banka platným Oznámením o úrokových sadzbách [ďalej len „Oznámenie“].

3. V Obchodných miestach môže Klient požiadať o založenie termínovaného vkladu s Dobou viazanosti, ktorú 
Banka vyhlasuje na základe obchodného rozhodnutia Banky formou Oznámenia. 

4. O založenie termínovaného vkladu nad rámec v Oznámení uvedených podmienok alebo formou rámcovej 
zmluvy môže Klient požiadať len v pobočke Banky a na ústredí Banky.

5. O založenie termínovaného vkladu za účelom vinkulácie peňažných prostriedkov, resp. o vinkuláciu peňaž-
ných prostriedkov na už existujúcich termínovaných vkladoch, môže Klient požiadať len v pobočkách Banky 
alebo v ústredí Banky. Vinkulovanie termínovaného vkladu môže byť realizované aj z podnetu Banky [keď 
je potrebné zavinkulovanie určitej sumy pre zabezpečenie solventnosti Klienta pri výkone služieb a platieb 
podľa prijatých Klientskych príkazov, prípadne prijatých zmlúv a žiadostí] a z podnetu tretej osoby v súlade s 
platnými právnymi predpismi.

6. Termínovaný vklad je založený na základe Zmluvy o TV. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom vloženia Povinného minimálneho vkladu, resp. dňom jeho zúčtovania v prospech 
termínovaného vkladu. Povinný minimálny vklad nemusí byť realizovaný jednorazovo, ani v rámci jedného 
dňa. Povinný minimálny vklad na termínovaný vklad je Bankou umožnený v rámci lehoty 10-tich kalendár-
nych dní od podpisu Zmluvy o TV Klientom. Lehota 10-tich kalendárnych dní začína plynúť už v deň podpisu 
Zmluvy o TV Klientom.  

7. V prípade, že na termínovaný vklad nebude Klientom realizovaný žiadny vklad, alebo peňažné prostriedky po-
ukázané na termínovaný vklad v lehote uvedenej v odseku 6 tohto Článku OP nedosiahnu výšku Povinného 
minimálneho vkladu, Zmluva o TV uplynutím uvedenej lehoty stráca platnosť, čím v celom rozsahu zanikne a 
Banka vráti Klientovi vloženú sumu podľa dispozície uvedenej v Zmluve o TV ako pri ukončení termínovaného 
vkladu. Peňažnú sumu Banka úročiť nebude.

8. Zmluva o termínovanom vklade obsahuje údaj o Dobe viazanosti vkladu. Termínovaný vklad je vklad s auto-
matickým opakovaním. Majiteľ TV môže požiadať o zmenu TV s automatickým opakovaním na jednorazový 
termínovaný vklad prostredníctvom Žiadosti o zmeny k termínovanému vkladu. Majiteľ TV môže požiadať 
o zmenu Doby viazanosti vkladu na Obchodných miestach Banky počas Doby viazanosti vkladu, najneskôr 
však 5 pracovných dní pred Dňom revolvovania vkladu, táto zmena bude platná od najbližšieho revolvovania 
termínovaného vkladu. Termínovaný vklad s novou Dobou viazanosti vkladu bude mať nezmenené číslo účtu 
termínovaného vkladu. Termínovaný vklad bude od najbližšieho revolvovania viazaný na dobu, o ktorú Maji-
teľ TV požiadal, vklad bude úročený podľa aktuálne platného Oznámenia v deň revolvovania termínovaného 
vkladu. O zmenu Doby viazanosti vkladu Majiteľ TV môže požiadať prostredníctvom tlačiva Žiadosť o zmeny 
k termínovanému vkladu. Majiteľovi TV bude zaslané potvrdenie o vykonanej zmene. 

9. Ak je miestom uzavretia Zmluvy o TV pobočka Banky, Klient môže disponovať s termínovaným vkladom na 
pošte len na základe dispozičnej karty k termínovanému vkladu, o ktorú musí písomne požiadať na Obchod-
nom mieste. 

10. O zriadení termínovaného vkladu rozhodne Banka najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia vypl-
nenej a Klientom podpísanej príslušnej Zmluvy o TV.

ČLÁNOK 4 – DISPONOVANIE S TERMÍNOVANÝM VKLADOM

1. Majiteľ TV – fyzická osoba v Zmluve o TV a/alebo v podpisovom vzore k termínovanému vkladu môže spl-
nomocniť max. 3 osoby [ďalej len „Spoludisponenti“], ktoré sú oprávnené disponovať s peňažnými pro-
striedkami do Bankou stanoveného limitu v deň obnovenia viazanosti termínovaného vkladu [ďalej len „Deň 
revolvovania“], resp. po ukončení termínovaného vkladu. Ak je Spoludisponentom fyzická osoba staršia ako 
15 rokov, ktorá je držiteľom platného občianskeho preukazu, môže bez prítomnosti a súhlasu zákonného 
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zástupcu disponovať s termínovaným vkladom v rámci Dňa revolvovania v sume maximálne do 150 EUR.

 O zmeny k TV môže požiadať iba Majiteľ TV [napr. zmena identifi kačných údajov, zmena podpisového vzoru, 
zmeny k dispozičným kartám a žiadosť o zrušenie termínovaného vkladu]. Žiadosť o zmeny, predloženú inou 
osobou ako je Majiteľ TV, Banka neakceptuje.

2. Právnická osoba, ako Majiteľ TV, je oprávnená, prostredníctvom štatutárneho orgánu v podpisovom vzore 
k termínovanému vkladu, splnomocniť ďalšie osoby [ďalej len „Spoludisponenti“] na disponovanie s peňaž-
nými prostriedkami v Deň revolvovania termínovaného vkladu, resp. po ukončení termínovaného vkladu. 
Zadať zmeny identifi kačných údajov, meniť podpisový vzor a zrušiť termínovaný vklad môžu len osoby opráv-
nené konať za právnickú osobu v zmysle zápisu v obchodnom registri.

3. Majiteľ TV, resp. Spoludisponent, je oprávnený disponovať s vloženými peňažnými prostriedkami na termíno-
vanom vklade po Dobu viazanosti vkladu len v rozsahu podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o TV a/alebo 
OP.

4. V Obchodnom mieste v Deň revolvovania môže Majiteľ TV alebo Spoludisponent v hotovosti navýšiť alebo 
znížiť istinu termínovaného vkladu s automatickým opakovaním. Pri navyšovaní, resp. znižovaní istiny bez-
hotovostným prevodom v pobočke Banky, musí Majiteľ TV alebo Spoludisponent predložiť Prevodný príkaz 
najneskôr v Deň revolvovania. V prípade, ak Deň revolvovania pripadne na deň, ktorý nie je pracovným 
dňom, Majiteľ TV alebo Spoludisponent musí v pobočke Banky oznámiť predpokladané navýšenie alebo zní-
ženie termínovaného vkladu, resp. ukončenie termínovaného vkladu minimálne 1 pracovný deň pred Dňom 
revolvovania. V prípade, ak suma plánovaného výberu prevyšuje sumu 10 000 EUR, Majiteľ TV alebo Spo-
ludisponent sa zaväzuje oznámiť pobočke Banky svoju požiadavku najneskôr 2 pracovné dni pred Dňom 
revolvovania.

5. Navýšiť alebo znížiť istinu v hotovosti je možné aj na pošte, pričom transakciu Majiteľ TV alebo Spoludispo-
nent musí zrealizovať v Deň revolvovania. Ak Deň revolvovania nie je pracovným dňom, ale dňom pracovné-
ho pokoja alebo pracovného voľna, Majiteľ TV alebo Spoludisponent zrealizuje vklad v hotovosti na pošte 
najneskôr v posledný deň pred Dňom revolvovania alebo zrealizuje navýšenie, resp. zníženie istiny prevodom 
peňažných prostriedkov z účtu, resp. v prospech účtu v Banke, pričom dátum vystavenia Prevodného príkazu 
na jeho zrealizovanie musí byť minimálne 2 pracovné dni pred Dňom splatnosti Prevodného príkazu. Deň 
splatnosti Prevodného príkazu musí byť zároveň aj Dňom revolvovania TV.

6. V prípade navýšenia istiny termínovaného vkladu bezhotovostným prevodom z inej fi nančnej inštitúcie sa 
Majiteľ TV alebo Spoludisponent zaväzuje vystaviť a predložiť Prevodný príkaz v príslušnej fi nančnej inštitúcii 
tak, aby Deň splatnosti Prevodného príkazu bol minimálne 3 pracovné dni pred Dňom revolvovania.

7. Peňažné prostriedky, poukázané v prospech termínovaného vkladu v iný deň ako je Deň revolvovania, budú 
pripísané k istine a tým aj úročené až dňom nasledujúceho revolvovania. Banka v takomto prípade zašle 
Majiteľovi TV založeného na pošte Oznámenie o nezaúčtovaní platby v prospech termínovaného vkladu.

8. Istina na termínovanom vklade môže byť znížená len do Bankou stanoveného Povinného minimálneho zo-
statku na termínovanom vklade podľa aktuálne platného Oznámenia. Majiteľ TV alebo Spoludisponent je pri 
disponovaní s vkladom povinný dodržať Povinný minimálny zostatok, a to aj pre každú ďalšiu Dobu viazanos-
ti, ak bolo v Zmluve o TV dohodnuté opakovanie Doby viazanosti.

9. Majiteľ TV je povinný Banke bezodkladne oznámiť zmeny identifi kačných údajov uvedených v Zmluve o TV. 
Prostredníctvom Žiadosti o zmeny k termínovanému vkladu môže Majiteľ TV požiadať napr. o nasledovné 
zmeny:

 a] zmena identifi kačných údajov Majiteľa TV, resp. Spoludisponentov,

 b] zmena spôsobu a periodicity zasielania výpisov,

 c] zmena jednorazového TV na TV s automatickým revolvovaním,

 d] zrušenie termínovaného vkladu s automatickým revolvovaním,

 e] predčasné zrušenie termínovaného vkladu,

 f] iné zmeny.

 Žiadosť o zmeny k termínovanému vkladu v prípade zmien c) a d) musí byť predložená v pobočke Banky 
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minimálne 1 pracovný deň, na pošte minimálne 5 pracovných dní pred Dňom revolvovania, resp. ukončenia 
termínovaného vkladu.

 Ostatné zmeny Banka zrealizuje do 10 pracovných dní odo dňa prijatia Žiadosti o zmeny k termínovanému 
vkladu. 

ČLÁNOK 5 – ÚROČENIE A PRIPISOVANIE ÚROKOV

1. Banka úročí termínovaný vklad úrokovou sadzbou platnou v deň podpisu Zmluvy o TV Klientom, podľa prí-
slušného pásma zostatkov pre danú Dobu viazanosti, resp. úrokovou sadzbou aktuálnou v Deň revolvovania 
termínovaného vkladu podľa príslušného pásma zostatkov pre danú Dobu viazanosti, uvedenou v Oznámení. 
Doba, počas ktorej Banka termínovaný vklad úročí, sa začína dňom vloženia, resp. zúčtovania Povinného mi-
nimálneho vkladu v prospech termínovaného vkladu a končí dňom, ktorý predchádza dňu ukončenia dohod-
nutej Doby viazanosti vkladu, resp. ktorý predchádza Dňu revolvovania termínovaného vkladu. Dohodnutá 
úroková sadzba sa počas jednotlivej Doby viazanosti termínovaného vkladu nemení.

2. Doba viazanosti termínovaného vkladu sa začína dňom podpisu Zmluvy o TV Klientom. Za lehotu viazanosti 
sa považujú kalendárne dni, t. j. aj dni pracovného voľna a pokoja.

3. Po ukončení termínovaného vkladu môžu byť úroky vyplatené v hotovosti, resp. zúčtované bezhotovostným 
prevodom v prospech Majiteľom TV zadaného účtu. V prípade termínovaného vkladu s automatickým opa-
kovaním môže byť [na základe dispozície Majiteľa TV] úrok z predchádzajúceho kapitalizačného obdobia 
pripísaný v Deň revolvovania k istine. 

4. Úroky za príslušné kapitalizačné obdobie Banka poukazuje iba ku splatnosti termínovaného vkladu. V prípa-
de termínovaného vkladu založeného prostredníctvom pošty na dobu viazanosti 1 mesiac môže byť pouka-
zovanie úrokov realizované len prevodom v prospech Majiteľom TV zadaného účtu, nie v hotovosti. Majiteľ 
TV môže svoju požiadavku na spôsob výplaty úrokov zmeniť v pobočkách Banky najneskôr 1 pracovný deň 
pred skončením Doby viazanosti termínovaného vkladu. 

5. Úroky sa zdaňujú v zmysle platného zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Banka prevezme 
odvodovú povinnosť za Majiteľa TV.

ČLÁNOK 6 – UKONČENIE A ZRUŠENIE TERMÍNOVANÉHO VKLADU 

1. Po uplynutí dohodnutej Doby viazanosti sa jednorazový termínovaný vklad ukončí a istina s prislúchajúcim 
úrokom je Majiteľovi TV poukázaná podľa jeho dispozície uvedenej v Zmluve o TV. 

2. Termínovaný vklad s automatickým opakovaním sa ukončí až na základe Žiadosti o zmeny k termínovanému 
vkladu, ktorú musí Majiteľ TV predložiť v pobočke Banky minimálne 1 pracovný deň a na pošte minimálne 
5 pracovných dní pred Dňom revolvovania. V prípade, ak je zostatok na rušenom termínovanom vklade 
vyšší ako 10 000 EUR a Majiteľ TV žiada o vyplatenie týchto peňažných prostriedkov v hotovosti, musí túto 
skutočnosť oznámiť pobočke Banky najneskôr 2 pracovné dni pred Dňom revolvovania, na pošte v zmysle 
podmienok príslušnej pošty. Dátum revolvovania [opakovania] sa odvíja od dátumu podpisu Zmluvy o TV 
Klientom.

3. Termínovaný vklad, v prospech ktorého nebol vložený, resp. pripísaný Povinný minimálny vklad v lehote sta-
novenej v odseku 6 Článku 3 Časti I. týchto OP, resp. v tejto lehote vložená suma nedosiahla výšku Povinného 
minimálneho vkladu, Banka po tomto termíne zruší z dôvodu zániku platnosti Zmluvy o TV. Postup pri vrátení 
vloženej sumy je uvedený v odseku 7 Článku 3 Časti I. týchto OP.

4. Termínovaný vklad sa automaticky ukončí aj v prípade výberu celej sumy zostatku TV. 

5. V prípade výberu vkladu pod sumu Povinného minimálneho zostatku je Banka oprávnená termínovaný vklad 
ďalej neúročiť a/alebo ukončiť. 

6. Peňažné prostriedky [istina s prislúchajúcimi úrokmi] sú v deň ukončenia termínovaného vkladu podľa dispo-
zície Majiteľa TV, uvedenej v Zmluve o TV:

 –  preúčtované na účet vedený v Banke, resp. v inej fi nančnej inštitúcii, 

 –  v pobočke Banky vyplatené v hotovosti [platí pre termínovaný vklad založený fyzickou osobou]; ak ukon-
čenie Doby viazanosti pripadne na deň pracovného voľna alebo pokoja, je dňom hotovostného výberu na-
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sledujúci pracovný deň. Odo dňa ukončenia TV do dňa vyplatenia peňažných prostriedkov Klientovi nebude 
zostatok z TV úročený, 

 –  vyplatené prostredníctvom šekovej poukážky, Banka zasiela šekovú poukážku v deň ukončenia termínova-
ného vkladu. Ak deň ukončenia termínovaného vkladu pripadne na deň pracovného pokoja alebo voľna, 
Banka zašle šekovú poukážku v najbližší nasledujúci pracovný deň.

 Vklad z ukončeného TV, ktorý podľa dispozície Majiteľa TV má byť vyplatený v hotovosti, môže byť v plnej 
výške vyplatený aj Spoludisponentovi.

7. Majiteľ TV môže požiadať o predčasné ukončenie termínovaného vkladu v ktoromkoľvek Obchodnom mieste. 
V prípade predčasného ukončenia termínovaného vkladu si Banka účtuje v zmysle Oznámenia sankčný po-
platok, ktorý je určený počtom neúročených dní v závislosti od Doby viazanosti termínovaného vkladu.

 Maximálna výška sankcie je do výšky vypočítaného úroku za obdobie do predčasného ukončenia termínova-
ného vkladu.

ČLÁNOK 7 – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. O zostatku na termínovanom vklade je Majiteľ TV informovaný prostredníctvom výpisu. Spôsob [osobne, 
poštou alebo e-mailom] zasielania výpisov si určí Majiteľ TV. Výpisy zasiela Banka po každom revolvovaní ter-
mínovaného vkladu, ak o to požiada Majiteľ TV v Zmluve o TV a vždy pri ukončení termínovaného vkladu. Pre 
všetky aktívne termínované vklady Banka vyhotovuje výpis k 31.12. príslušného kalendárneho roka v zmysle 
§ 715 ods. 4 Obchodného zákonníka. Zasielanie výpisov je spoplatňované v zmysle platného Sadzobníka 
poplatkov a riadi sa ustanoveniami VOP. 

2. V prípade predloženia ofi ciálneho dokladu o úmrtí Majiteľa TV, ako fyzickej osoby, Banka neumožní s fi nan-
čnými prostriedkami na TV disponovať v rozsahu výberov. Banka všetky Dispozičné karty vydané k TV zruší. 
Smrťou Majiteľa TV zanikajú oprávnenia osôb oprávnených disponovať s TV. Ďalej Banka umožní disponovať 
s prostriedkami na TV podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného orgánu, ktorý vykonáva dedičské 
konanie. Pri termínovanom vklade, ktorý sa stane predmetom dedičského konania, Banka postupuje v zmysle 
právoplatného rozhodnutia v dedičskom konaní. V prípade úmrtia Majiteľa TV môže požiadať jeden z dedi-
čov o vysporiadanie zostatku na základe osvedčenia o dedičstve. Banka si vyhradzuje právo zaslať zostatok 
šekovou poukážkou, ak si dedičia neuvedú inak. 

3. Termínovaný vklad je chránený v zmysle platného zákona o ochrane vkladov. 

4. Majiteľ TV účtu týmto vyhlasuje a súhlasí s tým, že Banka je na základe samostatnej požiadavky Spoludispo-
nenta oprávnená podať Spoludisponentovi informácie o výške zostatku na TV účte, o zaúčtovaných transak-
ciách [ústnou i písomnou formou].

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

6. Majiteľ TV berie na vedomie, že Banka je v prípade exekúcie/núteného výkonu rozhodnutia formou priká-
zania pohľadávky z účtu v banke zo strany oprávneného orgánu povinná obmedziť disponovanie s vkladom 
na TV (jednorazové TV a TV s revolvovaním) do výšky vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva. Ak bude do 
Banky doručený dokument oprávňujúci odpísanie blokovaných peňažných prostriedkov počas viazanosti TV, 
resp. Majiteľ TV požiada o odpísanie blokovaných peňažných prostriedkov počas viazanosti TV za účelom 
uspokojenia pohľadávky z exekúcie a/alebo núteného výkonu rozhodnutia, Banka vyplatí z TV pohľadávku 
a jej príslušenstvo v prospech oprávneného orgánu bez zbytočného odkladu. Banka je oprávnená z výšky 
pohľadávky a jej príslušenstva účtovať zmysle Oznámenia sankčný poplatok, ktorý je určený počtom neúroče-
ných dní v závislosti od Doby viazanosti termínovaného vkladu. Maximálna výška sankcie je do výšky vypočí-
taného úroku za obdobie viazanosti termínovaného vkladu. Sankčný poplatok bude účtovaný pri najbližšom 
revolvovaní TV alebo pri ukončení Zmluvy o TV. 

7. V prípade, že v deň uplynutia dohodnutej Doby viazanosti jednorazového TV nebude mať Banka k dispozícii 
dokument oprávňujúci odpísanie blokovaných peňažných prostriedkov v prospech oprávneného orgánu, do-
hodli sa Banka a Majiteľ TV na zmene Zmluvy o TV, a to tak, že jednorazový TV s vkladom vo výške blokovanej 
sumy Banka zmení na TV s automatickým revolvovaním s pôvodnou Dobou viazanosti vkladu. So sumou 
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prevyšujúcou blokovanú sumu Banka naloží v deň uplynutia dohodnutej Doby viazanosti podľa dispozície 
Majiteľa TV uvedenej v Zmluve o TV.  

8. Ak bude obmedzené disponovanie s vkladom na TV s automatickým opakovaním, so sumou prevyšujúcou 
blokovanú sumu môže Majiteľ TV naložiť podľa svojho uváženia:

 a]  Majiteľ TV môže požiadať o vyplatenie sumy prevyšujúcej blokovanú sumu v deň uplynutia Doby viazanosti 
TV alebo,

 b]  vyplatenie pred uplynutím Doby viazanosti vkladu, kedy však Majiteľovi TV bude účtovaný zmysle Ozná-
menia sankčný poplatok, ktorý je určený počtom neúročených dní v závislosti od Doby viazanosti termíno-
vaného vkladu.

9. Banka ďalej vklad na TV do jeho odpísania oprávnenému orgánu úročí nasledovne:

 a]  Vklad na TV s revolvovaním, vrátane blokovanej sumy, bude úročený podľa aktuálne platného Oznámenia,

 b]  Pri TV, ktorý bol v čase zadania blokácie jednorazový, bude po zmene na TV s revolvovaním z podnetu 
Banky, zostatok na danom TV vo výške blokovanej sumy neúročený.

 Banka TV zruší po odpísaní blokovanej sumy oprávnenému orgánu, v prípade ak dôjde k výberu celého vkla-
du.

10. Ak dôjde zo strany oprávneného orgánu k zrušeniu blokácie, tak Banka postupuje nasledovne: 

 a]  pri TV, ktorý bol pôvodne zriadený ako jednorazový TV, ak uplynula pôvodne dohodnutá Doba viazanosti, 
Banka TV ruší a s vkladom na TV naloží podľa dispozície Majiteľa TV uvedenej v Zmluve o TV,

 b]  pri TV, ktorý bol aj pôvodne zriadený ako TV s automatickým opakovaním, bude vklad ďalej úročený, Ma-
jiteľ TV musí požiadať o zrušenie Zmluvy o TV, následne s vkladom na TV Banka naloží podľa dispozície 
Majiteľa TV uvedenej v Zmluve o TV.

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

II. ČASŤ – OSOBITOSTI VYBRANÝCH TYPOV TERMÍNOVANÝCH VKLADOV

ČLÁNOK 1 – JEDNODŇOVÝ AUTOMATICKY OPAKOVANÝ TERMÍNOVANÝ VKLAD S NÁZVOM 
„NEVIAZANÝ TERMÍNOVANÝ VKLAD“

1. Termínovaný vklad s názvom „Neviazaný termínovaný vklad“ je jednodňový TV s automatickým opakovaním. 
O zriadenie Neviazaného TV môže požiadať Klient len v období vymedzenom Bankou v Oznámení. Úrokové 
sadzby a ostatné podmienky pre zriadenie a vedenie Neviazaného TV sú zverejnené v Oznámení.

2. Neviazaný TV je zriadený v zmysle týchto Obchodných podmienok s nasledovnými rozdielmi:

 2.1.  môže byť zriadený len s automatickým opakovaním [nie je možné požiadať o zriadenie jednorazového 
jednodňového Neviazaného TV],

 2.2.  môže byť zriadený len pre fyzickú osobu [Majiteľom Neviazaného TV nemôže byť právnická osoba],

 2.3.  k Neviazanému TV je možné mať len jedného Spoludisponenta,

 2.4.  môže byť zriadený s minimálnym počiatočným vkladom podľa Oznámenia,

 2.5.  Neviazané TV sú podľa výšky zostatku úročené v zmysle Oznámenia platného v deň Nakladania s vkla-
dom na Neviazanom TV, 

 2.6.  zmena Doby viazanosti vkladu podľa odseku 8 Článku 3 Časti I. týchto OP (Spoločné ustanovenia o 
termínovaných vkladoch) sa nevzťahuje na Neviazané TV.

3. Disponovať s Neviazaným TV môže Majiteľ TV alebo Spoludisponent k Neviazanému TV len po predložení 
dispozičnej karty k Neviazanému TV. Bez predloženia dispozičnej karty k Neviazanému TV Klient na pošte 
nemôže požiadať o žiadnu hotovostnú, resp. bezhotovostnú operáciu, ani o žiadny iný úkon vzťahujúci sa na 
Neviazaný TV.

4. S Neviazaným TV môže Majiteľ alebo Spoludisponent k Neviazanému TV disponovať na pobočke Banky aj na 
pošte, bez ohľadu na miesto založenia Neviazaného TV.

5. Každý klient môže v období vymedzenom Bankou požiadať o zriadenie len jedného Neviazaného TV.
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6. Majiteľ Neviazaného TV, resp. Spoludisponent k Neviazanému TV môže realizovať na Obchodnom mieste 
nasledovné transakcie:

 –  bezhotovostný vklad,

 –  hotovostný vklad na už zriadený Neviazaný TV,

 –  výber v hotovosti [Prevodný príkaz z Neviazaného TV Banka neakceptuje],

 –  pri zrušení Neviazaného TV hotovostný výber aj bezhotovostný prevod [zrušiť Neviazaný TV môže len Ma-
jiteľ Neviazaného TV].

7. Ak Klient alebo iná osoba zrealizuje dodatočný vklad v hotovosti na Neviazaný TV na poštách bez automa-
tizovaného spracovania, Klient berie na vedomie a súhlasí, že dňom začatia úročenia dodatočného vkladu 
je deň pripísania peňažných prostriedkov dodatočného vkladu na Neviazaný TV v bankovom informačnom 
systéme, čo je najneskôr 2 pracovné dni po prijatí vkladu na pošte.

8. Výbery v hotovosti sú spoplatnené v zmysle Sadzobníka poplatkov.

9. Pri hotovostných výberoch na poštách z Neviazaného TV je dňom ukončenia úročenia sumy hotovostného 
výberu deň predchádzajúci dňu odpísania hotovostne vyplácaných peňažných prostriedkov z Neviazaného TV 
v bankovom informačnom systéme, najneskôr 2 pracovné dni po výbere peňažných prostriedkov na pošte.

10. Úroky z predchádzajúceho kapitalizačného obdobia [predchádzajúceho dňa] sú v Deň revolvovania pripísané 
k istine Neviazaného TV. Nie je možné požiadať o prevod úrokov v prospech iného účtu, ani o výplatu v ho-
tovosti.

11. Majiteľ TV môže požiadať o zrušenie Neviazaného TV, resp. o zmeny k Neviazanému TV kedykoľvek. Toto roz-
hodnutie oznámi Banke písomne. Neviazaný TV Banka zruší obvykle v nasledujúci pracovný deň po obdržaní 
žiadosti o zrušenie Neviazaného TV, najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní žiadosti.

12. Banka generuje k Neviazaným TV informáciu o zostatku vždy po ich zrušení a k 31.12. kalendárneho roka; 
inú periodicitu zasielania výpisov Banka neponúka. Majiteľ Neviazaného TV má však právo požiadať o vysta-
venie mimoriadneho výpisu, ktorý je spoplatnený v zmysle Sadzobníka poplatkov.

ČLÁNOK 2 – PRÉMIOVÝ TERMÍNOVANÝ VKLAD

1. Prémiový Termínovaný vklad je jednorazový termínovaný vklad s viazanosťou podľa aktuálne platného Ozná-
menia, úročený so zvýhodnenou – prémiovou úrokovou sadzbou. O zriadenie Prémiového TV môže požiadať 
Klient len v období vymedzenom Bankou v Oznámení. Počas tohto obdobia sú v Oznámení zverejnené úroko-
vé sadzby vrátane prémiovej úrokovej sadzby a ostatné podmienky pre zriadenie a vedenie Prémiového TV.

2. Prémiový TV je zriadený na základe Zmluvy o Prémiovom TV v zmysle týchto Obchodných podmienok, avšak 
s nasledovnými rozdielmi:

 a] môže byť zriadený len ako jednorazový,

 b]  môže byť zriadený len v pobočkách Banky alebo prostredníctvom obchodných zástupcov Banky na akvizič-
ných pracoviskách umiestnených na poštách,

 c]  prémiová úroková sadzba je na Prémiovom TV priznaná po dodržaní nasledovných podmienok:

 –  nákup podielových listov jedného Klientom vybraného podielového fondu, ktorých predaj zabezpečuje 
Banka na svojich obchodných miestach, a to minimálne vo výške uvedenej v Oznámení,

 –  počet podielov nadobudnutých kúpou podielových listov podľa predchádzajúcej odrážky viažucich sa na 
Prémiový TV nesmie klesnúť počas celej Doby viazanosti Prémiového TV [aktuálna hodnota investície sa 
môže v závislosti na vývoji aktuálnej ceny jedného podielu meniť],

 –  Klient nepožiada o predčasné ukončenie Prémiového TV.

 d]  ku každému Prémiovému TV sa musí zriadiť majetkový účet so zaknihovaným podielovým listom, resp. 
podielovými listami,

 e]  majiteľom Prémiového TV môže byť len fyzická osoba.

3. V prípade, ak Klient nedodrží podmienku v zmysle odseku 2 písm. c] tohto Článku OP, t. j. neinvestuje po-
vinnú čiastku do podielového fondu, resp. počas Doby viazanosti Prémiového TV požiada o spätný odkup 
podielových listov, a to čo i len čiastočne, Prémiový TV sa automaticky pretransformuje na „štandardný“ 
jednorazový TV, ktorý bude úročený úrokovou sadzbou platnou pre „štandardný“ termínovaný vklad platnou 
v deň pripísania prvého vkladu v prospech Prémiového TV. V prípade, ak Klient nedodrží podmienku v zmysle 
odseku 2 písm. c] tohto Článku OP, t. j. požiada o predčasné ukončenie Prémiového TV, Banka je oprávnená 
nepriznať Klientovi prémiovú úrokovú sadzbu a vyplatiť mu tak úrok vypočítaný podľa úrokovej sadzby pre 
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„štandardný“ jednorazový termínovaný vklad platnej v deň pripísania prvého vkladu v prospech Prémiového 
TV. Na postup pri uplatnení sankcie za predčasné ukončenie TV sa vzťahuje odsek 7 Článku 6 Časti I. týchto OP.

4. Ak do 15 pracovných dní od platnosti Zmluvy o Prémiovom TV Klient neprevedie dohodnuté peňažné pro-
striedky v jeho prospech a nevykoná úhradu preddavku predajnej ceny v prospech ním vybraného podielové-
ho fondu, Banka zriadi TV s úrokovou sadzbou stanovenou pre dohodnutú Dobu viazanosti v zmysle Ozná-
menia platného v deň pripísania prvého vkladu v prospech Prémiového TV. Klient v takomto prípade nemá 
nárok na prémiovú úrokovú sadzbu.

ČLÁNOK 3 – ELEKTRONICKÝ TERMÍNOVANÝ VKLAD

1. Elektronický termínovaný vklad si zakladá Klient prostredníctvom služby Internet banking k Osobnému, resp. 
Podnikateľskému účtu v domácej mene ako podúčet k tomuto účtu. Elektronický termínovaný vklad je vklad 
s automatickým opakovaním. V Zmluve o elektronickom termínovanom vklade môže Klient požiadať o Elek-
tronický termínovaný vklad jednorazový.

2. Na Elektronický termínovaný vklad sa vzťahujú ustanovenia I. Časti týchto OP s rozdielmi uvedenými v nasle-
dujúcich odsekoch.

3. Zmluva o TV nadobúda platnosť dňom vystavenia potvrdenia Banky o zriadení Elektronického TV a účinnosť 
dňom vloženia, resp. pripísania Povinného minimálneho vkladu. Povinný minimálny vklad musí byť poukáza-
ný jednorazovo.

4. V prípade, ak na Elektronický termínovaný vklad nebude vložený, resp. pripísaný Povinný minimálny vklad do 
30 kalendárnych dní odo dňa vystavenia potvrdenia Banky o zriadení Elektronického TV, Zmluva o TV stráca 
platnosť, čím v celom rozsahu zanikne. Banka po tomto termíne je oprávnená Elektronický termínovaný vklad 
zrušiť.

5. Elektronický termínovaný vklad Banka úročí úrokovou sadzbou platnou v deň pripísania peňažného vkla-
du na Elektronický termínovaný vklad podľa príslušného pásma zostatkov pre danú Dobu viazanosti, resp. 
úrokovou sadzbou aktuálnou v Deň revolvovania Elektronického termínovaného vkladu podľa príslušného 
pásma zostatkov pre danú Dobu viazanosti, uvedenou v Oznámení, pričom výška vkladu musí byť minimálne 
vo výške Povinného minimálneho vkladu.

6. Doba, počas ktorej Banka Elektronický termínovaný vklad úročí, sa začína dňom vloženia, resp. zúčtovania 
peňažných prostriedkov v prospech Elektronického termínovaného vkladu a končí dňom, ktorý predchádza 
dňu ukončenia dohodnutej Doby viazanosti vkladu, resp. ktorý predchádza Dňu revolvovania Elektronické-
ho termínovaného vkladu. V deň revolvovania Banka ďalej úročí Elektronický termínovaný vklad aktuálne 
platnou úrokovou sadzbou. Dohodnutá úroková sadzba sa počas jednotlivej Doby viazanosti Elektronického 
termínovaného vkladu nemení.

7. Za lehotu viazanosti sa považujú kalendárne dni, t. j. aj dni pracovného voľna a pokoja.

8. Ak Majiteľ Elektronického termínovaného vkladu zvyšuje, resp. znižuje istinu Elektronického termínovaného 
vkladu, musí svoje rozhodnutie zaslať prostredníctvom služby Internet banking najneskôr 1 pracovný deň 
pred Dňom revolvovania. Navyšovanie, resp. znižovanie istiny Elektronického termínovaného vkladu môže byť 
realizované len na ťarchu, resp. v prospech hlavného účtu [ku ktorému je zriadená služba Internet banking].

9. V prípade zrušenia Elektronického termínovaného vkladu v Deň revolvovania musí Majiteľ TV zaslať svoje 
rozhodnutie cez Internet Banking do Banky najneskôr 2 pracovné dni pred uplynutím Doby viazanosti termí-
novaného vkladu.

10. Elektronický termínovaný vklad môže byť ukončený len v prospech účtu, ku ktorému je založený.

11. Majiteľ Elektronického termínovaného vkladu nemôže Banku požiadať o predčasné ukončenie TV.

ČLÁNOK 4 – PRIDRUŽENÝ TERMÍNOVANÝ VKLAD 

1. Pridružený termínovaný vklad je služba k Osobnému účtu v domácej mene, v rámci ktorej sa nadlimitným 
prevodom z Osobného účtu založí termínovaný vklad s automatickým opakovaním s Dobou viazanosti jeden 
mesiac. Pridružený termínovaný vklad je úročený ako mesačný termínovaný vklad. Pridružený termínovaný 
vklad sa zakladá ako podúčet k Osobnému účtu.

2. Základnou podmienkou na založenie Pridruženého termínovaného vkladu je Klientom stanovený minimálny 
limit na Osobnom účte vo výške minimálne 663,88 EUR pre bežné disponovanie s prostriedkami na Osobnom 
účte a dodržanie Povinného minimálneho vkladu na Pridruženom termínovanom vklade v zmysle Oznámenia.

3. Na Pridružený termínovaný vklad sa vzťahujú ustanovenia I. Časti týchto OP s rozdielmi uvedenými v nasle-
dujúcich odsekoch.
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4. Zmluva o TV nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a  účinnosť dňom zúčtovania vkladu 
na termínovaný vklad.

5. Pridružený termínovaný vklad sa zaktívni, resp. revolvuje, ak je zostatok na Osobnom účte minimálne vo 
výške súčtu zmluvne dohodnutého limitu na Osobnom účte a Povinného minimálneho vkladu na Pridru-
ženom termínovanom vklade. Zaktívnením, resp. revolvovaním Pridruženého termínovaného vkladu Banka 
automaticky poskytne Klientovi na Osobnom účte povolené prečerpanie [z titulu Pridruženého TV] do výšky 
50 % zostatku na Pridruženom termínovanom vklade so stanovenou debetnou úrokovou sadzbou počas 
Doby viazanosti Pridruženého termínovaného vkladu. Klient, ktorý má k Osobnému účtu založený Pridružený 
termínovaný vklad, nemôže mať súčasne k tomuto účtu poskytnutú službu povolené prečerpanie a naopak.

6. Pridružený termínovaný vklad Banka úročí úrokovou sadzbou platnou v deň jeho zaktívnenia podľa prísluš-
ného pásma zostatkov pre danú Dobu viazanosti, resp. úrokovou sadzbou aktuálnou v Deň jeho revolvovania 
podľa príslušného pásma zostatkov pre danú Dobu viazanosti, uvedenou v Oznámení.

7. Doba, počas ktorej Banka Pridružený termínovaný vklad úročí, sa začína dňom jeho zaktívnenia a končí 
dňom, ktorý predchádza dňu Dňu jeho revolvovania, resp. ukončenia. V deň revolvovania Banka ďalej úročí 
Pridružený termínovaný vklad aktuálne platnou úrokovou sadzbou. Dohodnutá úroková sadzba sa počas 
jednotlivej Doby viazanosti Pridruženého termínovaného vkladu nemení.

8. Doba viazanosti Pridruženého termínovaného vkladu sa začína dňom jeho zaktívnenia. Za lehotu viazanosti 
sa považujú kalendárne dni, t. j. aj dni pracovného voľna a pokoja.

9. V Deň revolvovania sa môže meniť aj výška istiny Pridruženého termínovaného vkladu. Ak je zostatok na 
Osobnom účte v Deň revolvovania Pridruženého termínovaného vkladu v porovnaní so zmluvne dohodnutým 
minimálnym limitom na Osobnom účte vyšší, tento rozdiel sa automaticky zúčtuje v prospech Pridruženého 
termínovaného vkladu. Ak je zostatok na Osobnom účte v Deň revolvovania nižší, ako je zmluvne dohodnu-
tý minimálny limit na Osobnom účte, peňažné prostriedky sa automaticky zúčtujú na ťarchu Pridruženého 
termínovaného vkladu v prospech Osobného účtu do výšky zmluvne dohodnutého minimálneho limitu na 
Osobnom účte.

10. V prípade, ak zostatok na Pridruženom termínovanom vklade klesne prevodom peňažných prostriedkov v 
Deň revolvovania pod hranicu Povinného minimálneho zostatku, tento zostatok sa automaticky prevedie 
v prospech Osobného účtu. Prevodom zostatku z Pridruženého termínovaného vkladu a s tým súvisiacim 
nedodržaním Povinného minimálneho vkladu sa TV neruší.

11. Ďalšie zúčtovanie peňažných prostriedkov v prospech Pridruženého termínovaného vkladu sa na ťarchu 
Osobného účtu zrealizuje až po splnení základnej podmienky na založenie Pridruženého termínovaného 
vkladu [odsek 2 tohto Článku].

12. O zmenu zmluvne dohodnutého Povinného minimálneho limitu na Osobnom účte po revolvovaní Pridružené-
ho termínovaného vkladu môže majiteľ Osobného účtu požiadať prostredníctvom Žiadosti o zmeny k účtu a 
k platobnej karte [v časti „Iné skutočnosti“].

13. Majiteľ Pridruženého termínovaného vkladu môže požiadať o zrušenie termínovaného vkladu v dohodnutý 
Deň revolvovanie na základe Žiadosti o zmeny k termínovanému vkladu; na pošte najneskôr 3 pracovné dni 
a v pobočke Banky najneskôr 1 pracovný deň pred dňom ukončenia viazanosti termínovaného vkladu.

14. Pridružený termínovaný vklad môže byť ukončený len v prospech Osobného účtu, ku ktorému je založený.

15. Majiteľ Pridruženého termínovaného vkladu nemôže Banku požiadať o predčasné ukončenie TV.

III. ČASŤ – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

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

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

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

4. OP nadobúdajú platnosť dňom ich Uverejnenia, pričom Banka ich zverejňuje na internetovej stránke 
www.postovabanka.sk. 

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

6. Tieto OP nadobúdajú platnosť dňa 16. 12. 2012, ktorý je zároveň dňom ich Uverejnenia a účinnosť v pätnásty 
deň po ich Uverejnení, t. j. dňa 1. 1. 2013.
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