Obchodné podmienky
pre Vkladové produkty
I.

Úvodné ustanovenia

1.1

Pojmy uvedené veľkým začiatočným písmenom majú rovnaký význam ako vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len
ako “VOP”), pokiaľ nie je uvedené inak.
Poštová banka, a.s., (ďalej len „Banka“) vydáva Obchodné podmienky pre Vkladové produkty (ďalej len ako „OP“) tvoriace spolu
s VOP, so Sadzobníkom poplatkov, s Reklamačným poriadkom a Oznámením o úrokových sadzbách neoddeliteľnú súčasť Zmluvy
o TV a/alebo Zmluvy o VK a/alebo Zmluvy o VÚ. Ustanovenia Zmluvy o TV alebo Zmluvy o VK alebo Zmluvy o VÚ majú prednosť
pred OP a ustanovenia OP majú prednosť pred VOP.
Právne vzťahy neupravené Zmluvou o TV alebo Zmluvy o VK alebo Zmluvy o VÚ, OP a VOP sa spravujú podľa príslušných
ustanovení platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

1.2

1.3

II.

Definícia pojmov

Deň obnovy – prvý deň nasledujúcej Viazanosti pri termínovanom vklade s automatickým opakovaním Viazanosti, resp. prvý deň Mesiaca
úročenia pri DOBROM SPORENÍ REZERVA alebo pri Offsetovom vkladovom účte.
Disponent – osoba splnomocnená Majiteľom TV alebo Majiteľom VÚ alebo Majiteľom VK SENIOR (používaný pojem 2. Vkladateľ), ktorá
disponuje peňažnými prostriedkami na TV/VÚ v súlade s Podpisovým vzorom, resp. po predložení VK. Ak je Majiteľom TV právnická osoba,
Disponentom môže byť len plnoletá fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony. Disponent sa môže okrem disponovania
vkladom informovať o nastavení produktu, podmienkach a doplnkových službách k danému produktu, o zostatku, platbách, úrokových
sadzbách a iných parametroch produktu, meniť si svoje údaje a podpisový vzor a zároveň môže požiadať o zrušenie svojho dispozičného
oprávnenia k danému produktu.
IOOÚ – komplexné informácie o ochrane osobných údajov spracúvaných Bankou.
Klient – na účely týchto OP je ním Majiteľ, osoba oprávnená konať za Majiteľa alebo Disponent.
Majiteľ– fyzická alebo právnická osoba, okrem Štátnej pokladnice a jej klientov, v mene ktorej bola uzatvorená Zmluva o TV, Zmluva
o VK alebo Zmluva o VÚ. TV alebo VÚ nemôže mať viacerých Majiteľov, VK môže mať dvoch Majiteľov Na zastupovanie a konanie za
maloletého Majiteľa, ktorý bol pozbavený alebo mu bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony, sa primerane použijú ustanovenia VOP.
Pre vylúčenie pochybností platí, že pojem Vkladateľ má rovnaký význam ako Majiteľ, pričom pri VK SENIOR má pojem 2.Vkladateľ význam
pojmu Disponent.
Nariadenie – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Mesiac úročenia – obdobie, ktoré začína plynúť dňom, ktorý sa poradím zhoduje s dňom pripísania Otváracieho vkladu na DOBRÉ
SPORENIE REZERVA alebo na Offsetový vkladový účet a končí sa dňom predchádzajúcim tomuto dňu v nasledujúcom kalendárnom
mesiaci.
Oprávnená osoba – fyzická osoba, ktorá je zo zákona (napr. Zákonný zástupca), na základe rozhodnutia príslušného Súdu (napr. súdom
stanovený opatrovník), na základe splnomocnenia Majiteľom (splnomocnená osoba) oprávnená po predložení listiny preukazujúcej toto
oprávnenie zastupovať Klienta v presne špecifikovanom rozsahu počas trvania daného oprávnenia.
Otvárací vklad – suma prvých vkladov na TV, ktorá je zúčtovaná v rovnaký deň, ktorý je zároveň dňom začiatku plynutia prvej Viazanosti.
Orgán verejnej moci – na účely týchto OP sa ním rozumie subjekt, ktorý je oprávnený v zmysle platných právnych predpisov (najmä
Trestný poriadok, Exekučný poriadok, Občiansky súdny poriadok) obmedziť nakladanie s finančnými prostriedkami nachádzajúcimi sa na
akomkoľvek produkte Banky.
Povinný minimálny vklad – minimálna výška finančných prostriedkov uvedená v Oznámení o úrokových sadzbách, ktorú je potrebné
vložiť na TV, VK alebo VÚ po zriadení tohto produktu.
Povinný minimálny zostatok – minimálna výška finančných prostriedkov uvedená v Oznámení o úrokových sadzbách, pod ktorú nesmie
klesnúť zostatok na TV, VK počas celej doby vkladového vzťahu.
TV – termínovaný vklad v domácej mene alebo cudzej mene.
VK – vkladná knižka v domácej mene alebo cudzej mene.
VÚ – vkladový účet s výpovednou lehotou v domácej mene.
Viazanosť (pri Zmluvách o TV uzatvorených pred 2. 8. 2015 (vrátane) bol používaný pojem Doba uloženia) – obdobie, počas ktorého
Klient ponecháva vklad k dispozícii Banke a nie je oprávnený s ním bez sankcie akokoľvek nakladať, za čo ho Banka úročí príslušnou
Úrokovou sadzbou. Prvá Viazanosť začína plynúť dňom vloženia Otváracieho vkladu na TV a končí dňom predchádzajúcim Dňu obnovy.
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Vkladná knižka – (ďalej aj len „VK“) môže byť vystavená na jednu alebo dve fyzické osoby bez ohľadu na vek a štátnu príslušnosť, ktoré
majú rovnaké právo disponovať vkladom na VK a ktoré sú z VK oprávnení a zaviazaní spoločne a nerozdielne. Banka vyznačí konkrétny typ
VK do VK pri jej vystavení.
Vkladový produkt – termínovaný vklad, vkladná knižka alebo vkladový účet, pričom vkladový produkt je chránený podľa a za podmienok
platného Zákona o ochrane vkladov. Vkladový produkt nie je možné využívať na pravidelnú úhradu záväzkov voči tretím subjektom.
Zmluva o TV – zmluva o termínovanom vklade, na základe ktorej Banka zriadi a vedie konkrétny typ TV pre Majiteľa.
Zmluva o VK – zmluva o vkladnej knižke, na základe ktorej Banka zriadi a Majiteľovi vystaví a vydá jednu VK.
Zmluva o VÚ – zmluva o vkladovom účte, na základe ktorej Banka zriadi a vedie konkrétny typ VÚ pre Majiteľa.
ZoOÚ – zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

III.

Termínovaný vklad

3.1

Zriadenie TV

3.1.1

3.1.6

Banka zriadi TV podľa platného Oznámenia o úrokových sadzbách na základe Zmluvy o TV. Zmluva o TV nadobúda platnosť dňom
podpísania Majiteľom a Bankou a účinnosť až dňom pripísania sumy TV na dohodnutý účet. Na uzatvorenie Zmluvy o TV nie je
právny nárok.
O zriadenie TV môže ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba požiadať na ktoromkoľvek Obchodnom mieste, pričom v Oznámení
o úrokových sadzbách predávaných produktov je uvedené, aké typy TV má Banka v ponuke.
Banka zriadi TV po splnení nasledujúcich podmienok:
a) pripísanie sumy Otváracieho vkladu na dohodnutý účet najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy o TV.
Suma TV vo výške aspoň Povinného minimálneho vkladu nemusí byť splatená jednorazovo, ale musí byť zúčtovaná v rámci
jedného dňa. Nasledujúci deň po pripísaní Otváracieho vkladu už na TV nie je možné realizovať dodatočné vklady,
b) predloženie Bankou požadovaných dokladov a listín Klientom a splnenie ďalších požiadaviek Banky pre splnenie právnymi
predpismi stanovených povinností.
Ak Klient nesplní niektorú z vyššie uvedených podmienok, Banka môže odmietnuť uzatvorenie Zmluvy o TV.
Banka rozhodne o uzatvorení Zmluvy o TV spravidla hneď, najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia Majiteľom vyplnenej
a podpísanej Zmluvy o TV a všetkých Bankou požadovaných dokladov a listín. Banka oznámi Majiteľovi svoje rozhodnutie osobne
alebo spôsobom uvedeným vo VOP.
Majiteľ – fyzická osoba môže požiadať o zriadenie TV aj prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, a to podľa postupov
na uzatvorenie Zmluvy na diaľku uvedených vo VOP.
Banka zriaďuje nové TV len s automatickým opakovaním Viazanosti.

3.2

Disponovanie TV

3.2.1

Majiteľ, resp. Disponent môže bez sankcií disponovať vkladom na TV bez akéhokoľvek obmedzenia len v deň splatnosti
jednorazového TV a v Deň obnovy TV s automatickým opakovaním Viazanosti, pokiaľ nie je s Bankou dohodnuté, právoplatným
rozhodnutím príslušného orgánu alebo právnymi predpismi stanovené inak. Pokiaľ Majiteľ, resp. Disponent disponuje vkladom
počas Viazanosti, je mu Banka oprávnená zúčtovať sankciu v zmysle platného Sadzobníka poplatkov. Požiadať o zrušenie TV
môže výlučne Majiteľ.
K TV môže Majiteľ stanoviť Disponentov. Disponent môže disponovať vkladom na TV rovnako ako Majiteľ v zmysle bodu 3.2.1,
a to len v zmysle Podpisového vzoru, ktorým Majiteľ môže stanoviť podmienky disponovania TV, pokiaľ nie je s Bankou dohodnuté,
právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu alebo právnymi predpismi stanovené inak. Ak nie je v Podpisovom vzore uvedené
inak, Disponent nemôže vinkulovať TV, obmedziť disponovanie TV, zrušiť TV, zmeniť Viazanosť TV, zmeniť jednorazový TV na TV
s automatickým opakovaním Viazanosti, zmeniť spôsob vyrovnania úroku ku Dňu obnovy a spôsob vyrovnania úroku a istiny pri
zrušení TV, pokiaľ nie je na tieto úkony osobitne splnomocnený Majiteľom. Disponent môže realizovať hotovostný výber z TV, na
ktorom bola zadaná žiadosť o zrušenie, TV bol zrušený, ale k realizácii výplaty z TV ešte nedošlo.
Majiteľ podpísaním Zmluvy o TV súhlasí, že Banka môže podať Disponentovi na základe Disponentovej samostatnej žiadosti
informácie o výške TV a o zaúčtovaných operáciách v súvislosti s TV.
Majiteľ môže požiadať Banku o obmedzenie nakladania s TV formou vinkulácie, podmienky ktorej Banka dohodne s Majiteľom
v osobitnej zmluve.
Obmedzenie nakladania s TV môže byť realizované aj z podnetu Banky, ak je to potrebné na zabezpečenie platobnej schopnosti
Majiteľa pri splnení jeho povinností vyplývajúcich z Obchodov a Služieb uzatvorených s Bankou, alebo z podnetu Orgánu verejnej
moci, až do výšky pohľadávky a jej príslušenstva. Ak do posledného dňa Viazanosti jednorazového TV nebude Banke doručený
dokument oprávňujúci Banku ukončiť blokovanie finančných prostriedkov a/alebo ich odpísanie v prospech oprávneného subjektu,

3.1.2
3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2.2

3.2.3
3.2.4
3.2.5

Obchodné podmienky pre Vkladové produkty
účinné od 28.1.2019 – strana 2/14

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9
3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.2.13
3.2.14

Majiteľ a Banka sa dohodli na zmene jednorazového TV na TV s automatickým opakovaním Viazanosti vo výške blokovanej sumy
a pripisovaním úrokov k istine TV. So sumou prevyšujúcou blokovanú sumu Banka naloží v posledný deň dohodnutej Viazanosti
jednorazového TV podľa dispozície Majiteľa .
Ak bude obmedzené nakladanie s TV s automatickým opakovaním Viazanosti, alebo jeho časťou Orgánom verejnej moci, pre
sumu prevyšujúcu blokovanú sumu TV s automatickým opakovaním Viazanosti môže Majiteľ, resp. Disponent:
a) požiadať o vyplatenie v deň Deň obnovy, alebo
b) požiadať o vyplatenie pred Dňom obnovy, keď však Majiteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že je mu Banka oprávnená
zúčtovať sankciu v zmysle platného Sadzobníka poplatkov ku dňu zníženia vkladu TV.
Peňažné prostriedky budú vyplatené Majiteľovi, resp. Disponentovi podľa dispozície uvedenej v žiadosti.
Ak dôjde zo strany Orgánu verejnej moci k zrušeniu blokácie TV, Banka:
a) pri TV, ktorý bol pôvodne zriadený ako jednorazový TV a ak uplynula pôvodne dohodnutá Viazanosť, TV zruší a so zostatkom
pôvodného jednorazového TV naloží podľa dispozície Majiteľa uvedenej v Zmluve o TV,
b) pri TV, ktorý bol aj pôvodne zriadený ako TV s automatickým opakovaním Viazanosti, bude zostatok TV ďalej úročený, pokiaľ
Majiteľ nepožiada o ukončenie TV. K ukončeniu TV dôjde v zmysle podmienok uvedených v týchto OP.
Ak do posledného dňa Viazanosti TV s automatickým opakovaním Viazanosti bude Banke doručený dokument, v zmysle ktorého
je Banka povinná, resp. oprávnená blokovať a/alebo odpísať celý vklad TV, resp. jeho časť v prospech oprávneného subjektu,
odpísanie celého vkladu, resp. jeho časti sa považuje za predčasný výber TV. Majiteľ môže požiadať o vyplatenie blokovaných
peňažných prostriedkov počas Viazanosti TV za účelom uspokojenia pohľadávky vymáhanej v rámci exekučného konania
a/alebo núteného výkonu rozhodnutia, v prospech ktorého boli peňažné prostriedky blokované. Banka po doručení žiadosti
Majiteľa vyplatí z TV sumu zodpovedajúcu vymáhanej pohľadávke s príslušenstvom v prospech oprávneného orgánu bez
zbytočného odkladu. Banka je oprávnená sankcionovať Majiteľa za akýkoľvek predčasný výber TV v zmysle tohto bodu, resp. jeho
časti v zmysle platného Sadzobníka poplatkov.
Banka zruší obmedzenie nakladania s TV, zriadené na základe žiadosti Majiteľa, len na jeho žiadosť; v ostatných prípadoch
blokovania, len ak pominú dôvody obmedzenia nakladania s TV. S TV Banka následne naloží podľa dispozície Majiteľa.
Majiteľ, resp. Disponent môže požiadať na ktoromkoľvek Obchodnom mieste:
a) o zníženie alebo zrušenie TV (o zrušenie nemôže požiadať Disponent) kedykoľvek počas Viazanosti TV alebo v deň splatnosti
jednorazového TV v EUR, resp. v Deň obnovy TV s automatickým opakovaním Viazanosti výplatou vkladu v hotovosti alebo
prevodom na účet v Banke alebo inej banke v rámci SR, ktorý uvedie. Výplatu v hotovosti nad 10000,- EUR musí nahlásiť
podľa podmienok uvedených vo VOP. Klient môže vyberať len do výšky minimálneho zostatku, ktorého výška je uvedená
v aktuálne platnom Oznámení o úrokových sadzbách. Majiteľ súhlasí a je si vedomý, že v prípade výberu celého vkladu sa TV
automaticky zruší. Ak Klient žiada o zníženie vkladu TV v Prevádzkarni Pošty, Banka vyplatí požadovanú sumu bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo
b) o navýšenie TV s automatickým opakovaním Viazanosti v Deň obnovy v hotovosti alebo prevodom z účtu. Pri navyšovaní
TV bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v Banke musí predložiť prevodný príkaz v pobočke Banky najneskôr v Deň
obnovy, resp. v Prevádzkarni Pošty najneskôr v Deň obnovy do 18.00 hod. Ak Deň obnovy pripadne na iný ako pracovný deň,
musí v pobočke Banky, resp. Prevádzkarni Pošty oznámiť výšku navýšenia TV minimálne 1 pracovný deň pred Dňom obnovy.
Navýšenie TV vkladom v hotovosti v Deň obnovy, ktorý nebude pracovným dňom, Majiteľ, resp. Disponent zrealizuje najneskôr
v najbližší pracovný deň pred Dňom obnovy, alebo
c) o zmenu jednorazového TV na TV s automatickým opakovaním Viazanosti, pričom dĺžka Viazanosti bude rovnaká ako pri
menenom jednorazovom TV (môže požiadať len Majiteľ).
V prípade zmeny c) žiadosť o zmenu k TV môže predložiť Majiteľ na ktoromkoľvek obchodnom mieste minimálne 5 pracovných
dní pred Dňom obnovy, resp. splatnosti TV.
Majiteľ môže požiadať o zmenu Viazanosti na Obchodných miestach najneskôr 5 pracovných dní pred Dňom obnovy, táto zmena
bude platná od najbližšieho Dňa obnovy, pričom nie je možné zmeniť TV na Neviazaný TV. TV s novou Viazanosťou bude mať
nezmenené číslo účtu TV. TV s novou Viazanosťou, o ktorú Majiteľ požiadal, bude odo dňa zmeny Viazanosti úročený Úrokovou
sadzbou v zmysle platného Oznámenia o úrokových sadzbách. O zmenu Viazanosti TV môže Majiteľ požiadať prostredníctvom
predpísaného tlačiva Banky. V prípade, že o zmenu Viazanosti TV požiadal Majiteľ v Prevádzkarni Pošty, bude mu zmena Viazanosti
potvrdená v Prevádzkarni Pošty, resp. bude Majiteľovi potvrdenie o vykonanej zmene zaslané poštou. Peňažné prostriedky
pripísané na TV s automatickým opakovaním Viazanosti v iný ako v Deň obnovy budú pripísané k TV a tým aj úročené až od
nasledujúcej Viazanosti. Banka zašle Majiteľovi Oznámenie o nepripísaní peňažných prostriedkov.
Celkový vklad na TV nemôže byť znížený pod Bankou stanovený Povinný minimálny zostatok pre príslušnú Viazanosť. Znížením TV
pod Povinný minimálny zostatok Banka nemusí TV úročiť a/alebo môže TV zrušiť. Majiteľ je povinný Banke bezodkladne oznámiť
zmeny identifikačných údajov uvedených v Zmluve o TV.
Majiteľ je zodpovedný za zákonné využívanie TV. TV zriadený Majiteľom – nepodnikateľom slúži len na jeho osobnú potrebu, a nie
na podnikateľské účely.
V prípade predloženia úmrtného listu Majiteľa Banka odo dňa jeho predloženia neumožní s TV disponovať v rozsahu vkladov
a výberov až do predloženia právoplatného rozhodnutia vydaného v dedičskom konaní. Smrťou Majiteľa zanikajú všetky
oprávnenia Disponentov a iných Oprávnených osôb disponovať s TV. Banka je zároveň oprávnená zrušiť zasielanie výpisov.
Ak bol Banke predložený úmrtný list Majiteľa a ku dňu uplynutia dohodnutej Viazanosti jednorazového TV Banka nebude mať
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k dispozícii právoplatné rozhodnutie z dedičského konania, Banka v prvý deň po uplynutí Viazanosti zmení jednorazový TV na
TV s automatickým opakovaním Viazanosti. Takto zriadený TV s automatickým opakovaním Viazanosti bude úročený Úrokovou
sadzbou, ktorej výška je uvedená v Oznámení o úrokových sadzbách platného v deň zmeny, pričom úroky budú pripisované
k istine TV v zmysle bodu 3.3.6.
Po doručení právoplatného dedičského rozhodnutia sa Banka s dedičom/dedičmi dohodne na okamžitom zrušení TV alebo
na zrušení ku Dňu obnovy Viazanosti. Banke pre účel zrušenia TV postačuje žiadosť jedného z dedičov. V prípade okamžitého
zrušenia TV je Banka oprávnená zúčtovať sankciu v zmysle platného Sadzobníka poplatkov. V prípade viacerých dedičov sa
sankcia rozpočíta podľa dedičských podielov. Zostatok TV sa dedičovi/dedičom zasiela formou šekovej poukážky alebo sa
zaúčtuje bezhotovostne na dedičom/dedičmi určený účet.
3.3

Výpisy, úročenie a pripisovanie úrokov

3.3.1

O výške TV informuje Banka Majiteľa formou výpisu vždy k 31. 12. kalendárneho roka poštou alebo elektronicky – emailom, ak nie je
medzi Majiteľom a Bankou dohodnuté inak. Výpis zasiela Banka vždy pri ukončení TV a po každej obnove TV, ak o to požiada Majiteľ.
V prípade, že si Majiteľ s Bankou dohodol zasielanie výpisov „po obrate“, sú mu výpisy vyhotovované ku Dňu obnovy Viazanosti
TV. Zasielanie výpisov inou ako elektronickou formou a v iných ako dohodnutých termínoch je spoplatnené v zmysle platného
Sadzobníka poplatkov, ak nie je dohodnuté inak. V prípade požiadavky Majiteľa na zasielanie výpisov z TV poštou Banka štandardne
doručuje výpis z TV len na korešpondenčnú adresu Majiteľa TV v rámci Slovenskej republiky. Ak je uvedená korešpondenčná adresa
do zahraničia, Banka je oprávnená zmeniť spôsob doručovania výpisov z TV na osobné preberanie v pobočke Banky, ak sa Banka
s Majiteľom nedohodnú inak. Pokiaľ Klient pri zriadení TV neuvedie spôsob a/alebo frekvenciu preberania výpisov, Banka je oprávnená
vystaviť výpis k 31. 12. kalendárneho roka a osobné preberanie v pobočke Banky.
Počas celej Viazanosti je TV úročený Úrokovou sadzbou podľa Oznámenia o úrokových sadzbách.
Úroková sadzba platí na celú Viazanosť. Pri TV s automatickým opakovaním Viazanosti, odo Dňa obnovy je TV úročený Úrokovou
sadzbou podľa príslušného pásma zostatkov pre danú Viazanosť uvedenú v platnom Oznámení o úrokových sadzbách.
TV sa úročí Úrokovou sadzbou platnou v deň realizovania Otváracieho vkladu pre danú Viazanosť a výšku zostatku podľa platného
Oznámenia o úrokových sadzbách. Týmto dňom sa začína aj úročenie vkladu a končí sa dňom predchádzajúcim ukončeniu
dohodnutej Viazanosti, resp. predčasnému výberu, resp. Dňu obnovy Viazanosti alebo zrušenia TV.
Klient môže v pobočke Banky požiadať o vystavenie potvrdenia o výške úrokovej sadzby Otváracieho vkladu na TV vrátane
informácie o Dni obnovy Viazanosti TV.
Pri blokácii TV z podnetu tretej osoby v súlade s platnými právnymi predpismi SR Banka úročí TV do vyplatenia peňažných
prostriedkov oprávnenému subjektu takto:
a) pri TV s automatickým opakovaním Viazanosti, vrátane blokovanej sumy, bude TV úročený podľa aktuálne platného Oznámenia
o úrokových sadzbách,
b) pri jednorazovom TV, po zmene blokovanej sumy jednorazového TV na TV s automatickým opakovaním Viazanosti v zmysle
bodu 3.2.5 OP nebude takto zriadený TV s automatickým opakovaním Viazanosti úročený.
Úroky podliehajú zdaneniu podľa platných právnych predpisov. Povinnosť odviesť daň z úrokov splní za Majiteľa Banka. Úroky sú
pripísané jednorazovo ku dňu splatnosti TV (jednorazový TV) alebo v Deň obnovy TV (TV s automatickým opakovaním Viazanosti),
pričom Majiteľ a Banka sa dohodli, že úroky nie sú vyplácané ku koncu kalendárneho roka. Úroky môžu byť Majiteľovi vyplatené v
hotovosti, resp. poukázané bezhotovostným prevodom na účet určený Majiteľom; Prevádzkarne Pošty vyplácajú úroky v hotovosti
nad 1,- EUR len po predložení šekovej poukážky vydanej Bankou. Majiteľ môže zmeniť spôsob výplaty úrokov len v pobočke
Banky a najneskôr 5 pracovných dní pred uplynutím Viazanosti.
V prípade TV založeného prostredníctvom Prevádzkarne Pošty s Viazanosťou 1 mesiac môžu byť úroky po odvedení dane
poukázané len prevodom na účet určený Majiteľom.
V prípade, že v Zmluve o TV nie je uvedený spôsob vyplatenia úroku a/alebo istiny pri ukončení TV, Banka vyplatí istinu a/alebo
úrok v hotovosti (ak bol TV zriadený v pobočke) alebo šekovou poukážkou (ak bol TV zriadený v Prevádzkarni Pošty).

3.3.2
3.3.3
3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7
3.3.8

3.4

Ukončenie TV

3.4.1

TV sa končí:
a) uplynutím Viazanosti – jednorazový TV,
b) výberom celého vkladu v Deň obnovy – TV s automatickým opakovaním Viazanosti,
c) predčasným výberom celého vkladu pred uplynutím dohodnutej Viazanosti na základe písomnej žiadosti Majiteľa, ak Banka
umožňuje predčasný výber TV,
d) využitím oprávnenia Banky zrušiť TV uvedeného v OP alebo vo VOP.
Ukončením TV sa končí platnosť a účinnosť Zmluvy o TV.
Banka je oprávnená zrušiť TV:
a) ak zostatok vkladu TV je po dobu 3 mesiacov nižší ako Povinný minimálny zostatok,

3.4.2
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3.4.3

3.4.4

3.4.5
3.4.6

3.4.7

b) ak je TV opakovane použitý na úhradu záväzkov voči tretím subjektom,
c) ak existuje podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo sú na ňu určené,
a tiež ak existuje podozrenie, že peňažné prostriedky sú určené na financovanie terorizmu alebo akéhokoľvek trestného činu,
d) ak Majiteľ zneužíva poskytované služby k TV na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi
alebo dobrými mravmi,
e) ak počas trvania Zmluvy o TV vzniknú dôvody, na základe ktorých by Banka odmietla uzatvoriť Zmluvu o TV s Majiteľom.
Ak Klient požiada o zrušenie TV ku Dňu obnovy v Prevádzkarni Pošty a žiadosť bude do Banky doručená po tomto Dni obnovy,
Klient súhlasí, že TV bude ukončený ku dňu spracovania žiadosti. V prípade, že k spracovaniu žiadosti dôjde po Dni obnovy,
Klientovi bude zaúčtovaná sankcia podľa platného Sadzobníka poplatkov.
Majiteľ si môže pri ukončení TV vybrať z nasledujúcich spôsobov výplaty TV:
a) bezhotovostný prevod na účet vedený v Banke alebo v inej banke v rámci SR,
b) výplata v hotovosti pri TV zriadených Majiteľom, ktorý je fyzickou osobou. TV, ktorý má byť vyplatený v hotovosti, môže byť
v plnej výške vyplatený aj Disponentovi, avšak výplata v hotovosti môže byť uskutočnená výlučne na pobočke Banky.
c) výplata šekovou poukážkou pri TV zriadenom v Prevádzkarni Pošty. Banka zasiela šekovú poukážku v sume nad 1,- EUR
v najbližší nasledujúci pracovný deň po dni ukončenia TV.
Predčasný výber vkladu, resp. jeho časti TV je spoplatnený v zmysle Sadzobníka poplatkov.
Ak v prípade ukončenia TV ostanú na TV nevyplatené úroky, tieto Banka bez zbytočného odkladu vyplatí Majiteľovi TV podľa
nastaveného spôsobu vyplatenia úroku (v hotovosti, na účet). V prípade, že boli úroky pred automatickým zrušením TV pripisované
k istine TV, budú nevyplatené úroky nad 1,– EUR zaslané Majiteľovi TV šekovou poukážkou.
Ak Majiteľ chce požiadať o výplatu úroku ku dňu obnovy Viazanosti TV v hotovosti, berie na vedomie, že vyplatiť peňažné
prostriedky v týchto prípadoch je možné len na pobočke.

3.5

Špecifiká vybraných termínovaných vkladov

3.5.1

Neviazaný TV

3.5.1.1 Neviazaný TV je jednodňový TV s automatickým opakovaním Viazanosti. O zriadenie Neviazaného TV môže požiadať len Majiteľ
– fyzická osoba a len v období vymedzenom Bankou. Majiteľ – fyzická osoba môže mať len jeden Neviazaný TV v období
vymedzenom Bankou.
3.5.1.2 Neviazaný TV môže byť zriadený len s automatickým opakovaním Viazanosti. Zmena Viazanosti podľa bodu 3.2.11 OP nie je
možná.
3.5.1.3 Výška Povinného minimálneho vkladu a Povinného zostatku Neviazaného TV je stanovená Bankou v Oznámení o úrokových
sadzbách pre každé vymedzené obdobie.
3.5.1.4 Dodatočné vklady v hotovosti na Neviazaný TV prijaté na Obchodnom mieste Banky sú úročené dňom ich uloženia. Bezhotovostné
dodatočné vklady sú úročené dňom ich pripísania k Neviazanému TV.
3.5.1.5 Ak bude na Neviazaný TV prijatá platba zo zahraničia v pracovný deň do 16.00 hod., k jej pripísaniu na Neviazaný TV dôjde v deň
prijatia platby v bankovom informačnom systéme. Ak bude na Neviazaný TV prijatá platba zo zahraničia po 16.00 hod, Klient berie
na vedomie a súhlasí, že dňom pripísania platby zo zahraničia na Neviazaný TV, t. j. dňom začatia úročenia dodatočného vkladu,
bude najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni prijatia platby v bankovom informačnom systéme.
3.5.1.6 Pri výbere hotovosti alebo pri bezhotovostnom prevode z Neviazaného TV je dňom ukončenia úročenia tejto sumy hotovostného
výberu alebo bezhotovostného prevodu deň pred odpísaním hotovostného výberu alebo bezhotovostného prevodu z Neviazaného
TV. Výber alebo bezhotovostný prevod z Neviazaného TV je spoplatnený v zmysle platného Sadzobníka poplatkov. Banka je
oprávnená na Neviazanom TV vinkulovať zostatok vo výške sumy poplatku za výber.
3.5.1.7 Banka úročí Neviazaný TV Úrokovou sadzbou, ktorej výška je uvedená v Oznámení o úrokových sadzbách. Úroky sú po zdanení
a odvedení dane podľa platných právnych predpisov SR pripisované denne. Nie je možné požiadať o prevod úrokov na iný účet,
ani o ich výplatu v hotovosti.
3.5.1.8 Majiteľ musí požiadať o zrušenie Neviazaného TV písomne. Banka Neviazaný TV zruší najneskôr do 5 pracovných dní po doručení
písomnej žiadosti o zrušenie Neviazaného TV. Po zrušení Neviazaného TV Banka naloží so zostatkom Neviazaného TV podľa
dispozície Majiteľa TV. Čiastočný výber z Neviazaného TV je spoplatnený zmysle platného Sadzobníka poplatkov.
3.5.1.9 Banka zasiela výpis k Neviazanému TV vždy po jeho zrušení a k 31. 12. kalendárneho roka. V prípade, že bude mať Klient
nastavenú inú frekvenciu zasielania výpisov, Banka je oprávnená zúčtovať poplatok za zasielanie výpisu v zmysle platného
Sadzobníka poplatkov. Majiteľ TV môže požiadať o vystavenie mimoriadneho výpisu, ktorý je spoplatnený v zmysle platného
Sadzobníka poplatkov.
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3.5.2

Elektronický TV

3.5.2.1 Elektronický TV môže byť zriadený ako jednorazový TV alebo TV s automatickým opakovaním Viazanosti na základe uzatvorenej
Zmluvy o Elektronickom TV. Elektronický TV si Majiteľ TV založí cez elektronické bankovníctvo k osobnému účtu ako jeho podúčet.
3.5.2.2 Zmluva o Elektronickom TV nadobúda platnosť dňom vystavenia potvrdenia Banky o zriadení Elektronického TV a účinnosť dňom
pripísania Povinného minimálneho vkladu. Povinný minimálny vklad musí byť poukázaný jednorazovo, a to najneskôr do 30
kalendárnych dní od nadobudnutia platnosti Zmluvy o Elektronickom TV.
3.5.2.3 Ak do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia platnosti Zmluvy o Elektronickom TV nebude pripísaný Povinný minimálny vklad,
Zmluva o Elektronickom TV stráca platnosť a v celom rozsahu zaniká. Banka následne Elektronický TV zruší.
3.5.2.4 Elektronický TV je úročený Úrokovou sadzbou uvedenou v Oznámení o úrokových sadzbách, odo dňa pripísania Povinného
minimálneho vkladu, resp. Úrokovou sadzbou aktuálnou v Deň obnovy Elektronického TV podľa príslušného pásma zostatkov pre
danú Viazanosť. Úročenie sa končí dňom, ktorý predchádza dňu ukončenia dohodnutej Viazanosti, resp. ktorý predchádza Dňu
obnovy Elektronického TV.
3.5.2.5 Ak Majiteľ plánuje zvýšiť alebo znížiť výšku Elektronického TV s automatickým opakovaním Viazanosti, musí svoje rozhodnutie
zadať cez elektronické bankovníctvo najneskôr 1 pracovný deň pred Dňom obnovy. Navýšenie, resp. zníženie Elektronického
TV môže byť realizované len z účtu/na účet, ku ktorému je Elektronický TV zriadený a len ku Dňu obnovy. Ak Majiteľ plánuje
zrušiť Elektronický TV v Deň obnovy, musí svoje rozhodnutie zadať cez elektronické bankovníctvo najneskôr 2 pracovné dni pred
uplynutím Viazanosti.
3.5.2.6 Po zrušení Elektronického TV môže byť zostatok prevedený len na účet, ku ktorému bol zriadený a Banka neumožňuje predčasný
výber Elektronického TV.
3.5.2.7 Banka aktuálne Elektronický TV nezriaďuje.
3.5.3

TV Salvebanking

3.5.3.1 Disponovať TV Salvebanking môže len Majiteľ prostredníctvom tlačiva Banky „Žiadosť o zmeny k TV Salvebanking“, a to len počas
Viazanosti a v rozsahu podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o TV Salvebanking a/alebo týchto OP.
3.5.3.2 V Deň obnovy TV Salvebanking Majiteľ nemôže zvyšovať alebo znižovať istinu TV Salvebanking.
3.5.3.3 Prostredníctvom Žiadosti o zmeny k TV Salvebanking môže Majiteľ požiadať o:
a) ukončenie TV Salvebanking,
b) predčasné zrušenie TV Salvebanking,
c) iné zmeny.
V prípade písm. a) doručuje Majiteľ Banke Žiadosť o zmeny k TV Salvebanking cez Salve najneskôr 15 dní pred Dňom obnovy,
v prípade doručenia Žiadosti o zmeny k TV Salvebanking v pobočke Banky najneskôr 5 pracovných dní pred Dňom obnovy.
Po akceptovaní Žiadosti o zmeny k TV Salvebanking Banka vykoná zmeny do 10 pracovných dní odo dňa prijatia Žiadosti o zmeny
k TV Salvebanking v pobočke Banky; do 20 pracovných dní pri doručení cez Salve.
3.5.3.4 Majiteľ môže požiadať o predčasný výber TV Salvebanking cez Salve alebo v pobočke Banky. Pri predčasnom výbere TV
Salvebanking Banka uplatní voči Majiteľovi sankciu v zmysle aktuálne platného Sadzobníka poplatkov.
3.5.3.5 Banka aktuálne TV Salvebanking nezriaďuje.
3.5.4

ONLINE Neviazaný termínovaný vklad

3.5.4.1 ONLINE Neviazaný termínovaný vklad (ďalej len ako „ONLINE NTV“) je Neviazaný TV, ktorý môže byť zriadený prostredníctvom
Internetovej stránky.
3.5.4.2 O zriadenie ONLINE NTV je možné požiadať len v období vymedzenom Bankou.
3.5.4.3 Zmluva o ONLINE NTV nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom zúčtovania peňažných
prostriedkov na NTV. Za podpis zmluvy zo strany Majiteľa sa považuje jeho súhlasný prejav s návrhom zmluvy prostredníctvom
prostriedkov diaľkovej komunikácie. Vyhotovenie zmluvy podpísané za Banku bude následne zaslané na korešpondenčnú adresu
uvedenú Majiteľom.
3.5.4.4 Ak v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa podpisu zmluvy zo strany Majiteľa nebudú vložené žiadne peňažné prostriedky na NTV,
zmluva zanikne v plnom rozsahu a Banka ONLINE NTV zruší.
3.5.4.5 Majiteľ ONLINE NTV môže disponovať vkladom v hotovosti aj bezhotovostne, pričom pri čiastočnom výbere, resp. bezhotovostnom
prevode mu Banka zúčtuje poplatok za čiastočný výber v zmysle platného Sadzobníka poplatkov.
3.5.5

Termínovaný vklad v cudzej mene

3.5.5.1 Banka oznamuje v Oznámení o úrokových sadzbách, v akých menách zriaďuje alebo vedie Termínovaný vklad v cudzej mene
(ďalej len ako „TV v CM“).
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3.5.5.2 Na TV v CM je možné vložiť len jeden vklad, a to v deň zriadenia TV v CM. Banka neprijíma na TV v CM ďalšie vklady mimo dňa
zriadenia TV, a to ani v Deň obnovy Viazanosti TV v CM s automatickým opakovaním Viazanosti.
3.5.5.3 Pri TV v CM nie je možné disponovať vkladom počas celej Viazanosti ani v Deň splatnosti jednorazového TV, resp. v Deň obnovy
Viazanosti TV. TV v CM je možné len zrušiť, pričom v prípade zrušenia TV v CM mimo Dňa splatnosti jednorazového TV v CM alebo
mimo Dňa obnovy Viazanosti TV v CM s automatickým opakovaním Viazanosti je Banka oprávnená zúčtovať sankciu v zmysle
platného Sadzobníka poplatkov. Požiadavku na zrušenie TV v CM je Majiteľ povinný nahlásiť Banke minimálne 1 pracovný deň
vopred, a to aj v prípade, ak ide o zrušenie TV v CM v Deň obnovy Viazanosti TV v CM, inak bude Banka oprávnená zúčtovať
sankciu v zmysle platného Sadzobníka poplatkov. Hotovostný výber termínovaného vkladu v CM nad sumu uvedenú vo VOP je
Majiteľ povinný nahlásiť Banke minimálne 2 pracovné dni vopred. V prípade, že Majiteľ nezrealizuje nahlásený výber, Banka nie
je povinná umožniť tento výber v inom náhradnom termíne bez jeho opätovného nahlásenia.
3.5.5.4 TV v CM nie je možné zrušiť a peňažné prostriedky v cudzej mene z tohto TV vyplatiť v Prevádzkarňach pošty.
3.5.5.5 Pri TV s automatickým opakovaním Viazanosti môže Klient ku Dňu obnovy požiadať o pripísanie úroku k istine alebo o výplatu
úrokov.
3.5.5.6 Prípadnú zmenu zmluvne dohodnutých podmienok je Majiteľ povinný oznámiť v pobočke Banky najneskôr 5 pracovných dní pred
Dňom obnovy Viazanosti TV v CM.
3.5.5.7 Termínovaný vklad v EUR, ktorý bol zriadený do 31. 12. 2008, je vedený za rovnakých podmienok ako Termínovaný vklad v cudzej
mene.
3.5.6

DOBRÉ SPORENIE REZERVA

3.5.6.1 Banka na základe Zmluvy o TV zriaďuje fyzickým osobám DOBRÉ SPORENIE REZERVA v domácej mene, a to v ktorejkoľvek
pobočke Banky a vo vybraných Prevádzkarňach pošty, ktorých zoznam je zverejnený na Internetovej stránke Banky.
3.5.6.2 Na DOBRÉ SPORENIE REZERVA môže Majiteľ alebo Disponent vkladať finančné prostriedky v hotovosti aj bezhotovostne, pričom
Otvárací vklad v sume Povinného minimálneho vkladu je nutné vložiť najneskôr 90 dní odo dňa zriadenia DOBRÉ SPORENIE
REZERVA, v opačnom prípade Zmluva o TV stráca platnosť a zaniká.
3.5.6.3 Po pripísaní Otváracieho vkladu je možné na DOBRÉ SPORENIE REZERVA kedykoľvek pripisovať ďalšie vklady.
3.5.6.4 Odo dňa pripísania Otváracieho vkladu sa zostatok na vklade DOBRÉ SPORENIE REZERVA úročí 1. Mesiac úročenia Základnou
úrokovou sadzbou v zmysle platného Oznámenia o úrokových sadzbách, a to až do dňa predchádzajúceho Dňu obnovy. Splnenie
podmienok potrebných na priznanie Základnej úrokovej sadzby pre nasledujúci Mesiac úročenia sa posudzuje podľa splnenia
podmienok počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca v zmysle Oznámenia o úrokových sadzbách. V prípade, že bude na
vklade DOBRÉ SPORENIE REZERVA počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca uskutočnený výber / prevod finančných
prostriedkov, nasledujúci Mesiac úročenia bude zostatok na vklade DOBRÉ SPORENIE REZERVA úročený Zníženou úrokovou
sadzbou v zmysle Oznámenia o úrokových sadzbách.
3.5.6.5 Úroky sú pripisované mesačne, a to ku Dňu obnovy vkladu DOBRÉ SPORENIE REZERVA. Úroky podliehajú zdaneniu podľa
platných právnych predpisov. Povinnosť odviesť daň z úrokov splní za Majiteľa Banka. Úroky môžu byť Majiteľovi vyplatené v
hotovosti, resp. poukázané bezhotovostným prevodom na účet v rámci SR určený Majiteľom; Prevádzkarne Pošty vyplácajú úroky
v hotovosti len nad 1,– EUR po predložení šekovej poukážky vydanej Bankou. Majiteľ môže zmeniť spôsob výplaty úrokov len v
pobočke Banky, a to najneskôr 5 pracovných dní pred ďalším pripísaním úrokov.
3.5.6.6 Disponovanie vkladom DOBRÉ SPORENIE REZERVA je možné na ktoromkoľvek Obchodnom mieste.
3.5.6.7 Banka vyhotovuje a Majiteľovi zasiela bezplatne výpis ku koncu kalendárneho roka (k 31. 12.). V iných prípadoch sa výpis
spoplatňuje v zmysle platného Sadzobníka poplatkov.
3.5.7

DOBRÉ SPORENIE ISTOTA a DOBRÉ SPORENIE ISTOTA NA VZDELANIE

3.5.7.1 Banka na základe Zmluvy o TV zriaďuje fyzickým osobám vklady DOBRÉ SPORENIE ISTOTA v mene EUR s Viazanosťou podľa
Oznámenia o úrokových sadzbách, a to v ktorejkoľvek pobočke Banky a vo vybraných Prevádzkarňach pošty, ktorých zoznam je
zverejnený na Internetovej stránke Banky.
3.5.7.2 Na DOBRÉ SPORENIE ISTOTA môže Majiteľ alebo Disponent vkladať finančné prostriedky v hotovosti aj bezhotovostne,
pričom Otvárací vklad v sume Povinného minimálneho vkladu je nutné vložiť najneskôr 90 dní odo dňa zriadenia vkladu DOBRÉ
SPORENIE ISTOTA, v opačnom prípade Zmluva o TV stráca platnosť a zaniká.
3.5.7.3 Po pripísaní Otváracieho vkladu začína plynúť Viazanosť vkladu DOBRÉ SPORENIE ISTOTA. Počas Viazanosti je možné kedykoľvek
pripisovať ďalšie vklady, a to v sume stanovenej v Zmluve o TV.
3.5.7.4 Zostatok vkladu DOBRÉ SPORENIE ISTOTA sa počas aktuálneho kalendárneho roka úročí zvýhodnenou úrokovou sadzbou za
podmienky, ak je v každom kalendárnom mesiaci daného roka pripísaná na DOBRÉ SPORENIE ISTOTA suma vkladu vo výške
stanovenej v Zmluve o TV. Pri nesplnení tejto podmienky sa uplatní základná úroková sadzba. Základnou úrokovou sadzbou je
Banka oprávnená úročiť celý zostatok na DOBROM SPORENÍ ISTOTA aj v kalendárnom roku, v ktorom celková úhrnná suma
zostatkov na všetkých vkladoch DOBRÉ SPORENIE ISTOTA vedených na meno jedného Majiteľa presiahne sumu 100 000€.
Výška zvýhodnenej aj základnej úrokovej sadzby je stanovená v zmysle Oznámenia o úrokových sadzbách platného v deň vloženia
Obchodné podmienky pre Vkladové produkty
účinné od 28.1.2019 – strana 7/14

Otváracieho vkladu na DOBRÉ SPORENIE ISTOTA, pričom je garantovaná počas prvého obdobia Viazanosti.
3.5.7.5 Pokiaľ Majiteľ, resp. Oprávnená osoba za Majiteľa nepožiada o ukončenie vkladu DOBRÉ SPORENIE ISTOTA najneskôr
1 pracovný deň pred Dňom obnovy, odo Dňa obnovy Banka vedie DOBRÉ SPORENIE ISTOTA už ako štandardný TV s Viazanosťou
1 mesiac, a to s podmienkami a s Úrokovou sadzbou platnou pre TV s Viazanosťou 1 mesiac v zmysle aktuálneho Oznámenia
o úrokových sadzbách ku Dňu obnovy.
3.5.7.6 Úroky sú pripisované počas prvej Doby Viazanosti vkladu DOBRÉ SPORENIE ISTOTA raz ročne, a to k 31.12. a po ukončení
Viazanosti v Deň obnovy. Po zmene vkladu DOBRÉ SPORENIE ISTOTA na TV s Viazanosťou 1 mesiac v zmysle bodu 3.5.7.5 sú
úroky pripisované vždy ku Dňu obnovy TV. Úroky podliehajú zdaneniu podľa platných právnych predpisov. Povinnosť odviesť daň
z úrokov splní za Majiteľa Banka. Úroky sú pripisované k istine vkladu, pokiaľ sa Majiteľ s Bankou nedohodne inak. Majiteľ môže
zmeniť spôsob výplaty úrokov len v pobočke Banky, a to najneskôr 5 pracovných dní pred ďalším pripísaním úrokov.
3.5.7.7 Disponovanie vkladom DOBRÉ SPORENIE ISTOTA je možné na ktoromkoľvek Obchodnom mieste, pričom dispozície s vkladom
sú spoplatnené v zmysle Sadzobníka poplatkov a Zmluvy o TV. V prípade, že zostatok na vklade DOBRÉ SPORENIE ISTOTA
nepostačuje na pokrytie poplatku, Banka je oprávnená odmietnuť zrealizovanie požadovanej dispozície.
3.5.7.8 Banka Majiteľovi zasiela bezplatne výpis k 31. 12. Ostatné výpisy sú spoplatnené podľa Sadzobníka poplatkov.
3.5.7.9 Banka fyzickým osobám zriaďuje aj osobitnú formu vkladu DOBRÉ SPORENIE ISTOTA, a to DOBRÉ SPORENIE ISTOTA NA
VZDELANIE. Ustanovenia bodov 3.5.7.1 až 3.5.7.8 s výnimkou zmeny vkladu podľa bodu 3.5.7.5 sa vzťahujú rovnako i na DOBRÉ
SPORENIE ISTOTA NA VZDELANIE. Namiesto zmeny podľa bodu 3.5.7.5 pre DOBRÉ SPORENIE ISTOTA NA VZDELANIE platí,
že ak Majiteľ, resp. Oprávnená osoba za Majiteľa nepožiada o ukončenie vkladu DOBRÉ SPORENIE ISTOTA NA VZDELANIE
najneskôr 1 pracovný deň pred Dňom obnovy, odo Dňa obnovy Banka vklad vedie ako štandardný TV s Viazanosťou 12 mesiacov
s podmienkami podľa Oznámenia o úrokových sadzbách platných ku Dňu obnovy. Po zmene vkladu sú úroky pripisované vždy ku
Dňu obnovy TV.
3.5.7.10 Na účely podmienok uplatnenia základnej úrokovej sadzby podľa bodu 3.5.7.4 sa do sumy celkových zostatkov počítajú aj vklady
DOBRÉ SPORENIE ISTOTA NA VZDELANIE toho istého Majiteľa.
3.5.8

Offsetový vkladový účet

3.5.8.1 Offsetový vkladový účet je účet, ktorý Banka na základe Zmluvy o TV zriaďuje fyzickým osobám ku konkrétnemu úveru na bývanie
v súlade s Obchodnými podmienkami pre úvery na bývanie (ďalej len ako “Úver”), a to v súvislosti so zriadením služby Offset
k tomuto Úveru. Offsetový vkladový účet je možné zriadiť len v domácej mene, v ktorejkoľvek pobočke Banky.
3.5.8.2 Na Offsetový vkladový účet môže Majiteľ alebo Disponent vkladať finančné prostriedky v hotovosti aj bezhotovostne, pričom
Otvárací vklad je nutné vložiť najneskôr do 10 dní odo dňa zriadenia Offsetového vkladového účtu, v opačnom prípade Zmluva
o TV stráca platnosť a zaniká. Po pripísaní Otváracieho vkladu je možné na Offsetový vkladový účet kedykoľvek pripisovať ďalšie
vklady.
3.5.8.3 Odo dňa pripísania Otváracieho vkladu sa zostatok na Offsetovom vkladovom účte úročí Úrokovou sadzbou v zmysle platného
Oznámenia o úrokových sadzbách, a to až do dňa predchádzajúceho Dňu obnovy. V Deň obnovy začína úročenie ďalšieho
Mesiaca úročenia Úrokovou sadzbou podľa aktuálne platného Oznámenia o úrokových sadzbách.
3.5.8.4 Úroky sú pripisované mesačne k istine vkladu ku Dňu obnovy vkladu. Úroky podliehajú zdaneniu podľa platných právnych
predpisov. Povinnosť odviesť daň z úrokov splní za Majiteľa Banka.
3.5.8.5 Akékoľvek zmeny týkajúce sa Offsetového vkladového účtu, vrátane požiadavky o zrušenie Offsetového vkladového účtu alebo
o zriadenie/zmenu/zrušenie prepojenia k Úveru je možné realizovať len prostredníctvom pobočiek Banky.
3.5.8.6 Disponovanie s Offsetovým vkladovým účtom je možné na ktoromkoľvek Obchodnom mieste.
3.5.8.7 Banka vyhotovuje a zasiela Majiteľovi bezplatne výpis ku koncu kalendárneho roka (k 31.12.). V iných prípadoch Banka výpisy
spoplatňuje v zmysle platného Sadzobníka poplatkov.

IV.

Vkladná knižka

4.1

Zriadenie Vkladnej knižky

4.1.1

VK je potvrdením Banky o prijatí vkladu a jeho zmenách. Všetky záznamy vo VK sú platné, ak sú potvrdené Obchodným miestom.
Ak nebude preukázaná iná výška vkladu zo systémov Banky, rozhodujúci je zápis vo VK. Majiteľ je povinný po každom zápise do
VK prekontrolovať tento zápis a upozorniť na prípadnú nezrovnalosť priamo a bez zbytočného odkladu na Obchodnom mieste,
inak Banka nezodpovedá za rozdiely.
O zriadenie VK v domácej mene môže Klient požiadať na ktoromkoľvek Obchodnom mieste. Banka zriaďuje VK podľa platného
Oznámenia o úrokových sadzbách na základe Zmluvy o VK, v ktorej je potrebné dohodnúť najmä typ VK. Banka vydá VK po
pripísaní Povinného minimálneho vkladu. Na zriadenie a vydanie VK nie je právny nárok. K jednej Zmluve o VK je možné vydať len
jednu VK.

4.1.2
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4.1.3
4.1.4
4.1.5

4.1.6
4.1.7

4.1.8
4.1.9

Banka zriaďuje VK len pre fyzické osoby a vklady na VK nie je možné používať na podnikateľské účely.
Banka vyznačí typ a výpovednú lehotu priamo do VK, pričom výpovednú lehotu nie je možné meniť. Banka prijíma vklady na VK
uvedené v Oznámení o úrokových sadzbách pre predávané produkty fyzických osôb.
Podmienky na vydanie VK sú:
a) uzatvorenie Zmluvy o VK,
b) identifikácia a overenie identifikácie Majiteľa/-ov a/alebo Oprávnenej osoby za Majiteľa,
c) predloženie rodného listu a Dokladu totožnosti maloletého Majiteľa, ak mu bol vydaný, pri zriaďovaní VK pre maloletého
Majiteľa,
d) predloženie plnomocenstva alebo inej listiny, z ktorej vyplýva oprávnenie zástupcu konať za Majiteľa,
e) pripísanie Povinného minimálneho vkladu v hotovosti na VK.
O zriadenie VK pre maloletého Majiteľa môže požiadať zákonný zástupca, ktorý je po predložení rodného listu maloletého Majiteľa
oprávnený podpísať Zmluvu o VK a po vložení Povinného minimálneho vkladu na VK maloletého Majiteľa aj prevziať vydanú VK.
Banka rozhodne o vystavení VK spravidla hneď, najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia Majiteľom, resp. jeho zástupcom,
vyplnenej a podpísanej Zmluvy o VK a všetkých Bankou požadovaných dokladov a listín Banke. V prípade, ak Majiteľ, resp.
Majitelia nesplnia v stanovenej lehote tieto podmienky, Banka je oprávnená odmietnuť uzatvorenie VK a prípadne už pripísaný
vklad na VK zašle Majiteľovi šekovou poukážkou. Banka oznámi Majiteľovi svoje rozhodnutie osobne alebo niektorým spôsobom
uvedeným vo VOP.
Ak do 30 kalendárnych dní odo dňa podpisu Zmluvy o VK nebude pripísaný Povinný minimálny vklad na VK, Zmluva o VK stráca
platnosť a v celom rozsahu zaniká.
Špecifické vkladné knižky, ktoré Banka aktuálne nezriaďuje, ale prijíma na ne dodatočné vklady:
a) VK JUNIOR – VK na meno bez výpovednej lehoty, určená fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov.
b) VK SENIOR – VK na meno bez výpovednej lehoty a určená fyzickej osobe, ktorá poberá dôchodkovú dávku. Na jednu VK
SENIOR môže byť poukazovaný dôchodok len jedného Majiteľa.

4.2

Disponovanie vkladom na VK

4.2.1

Vkladom na VK možno disponovať na ktoromkoľvek Obchodnom mieste, pričom musia byť vždy predložené VK a platný Doklad
totožnosti disponujúcej osoby. Ak VK má dvoch Majiteľov, Majitelia majú rovnaké právo disponovať vkladom na VK a z právnych
úkonov týkajúcich sa vkladu na VK sú zaviazaní spoločne a nerozdielne. Banka neskúma a nezodpovedá za vzájomné nároky
Majiteľov ku vkladu na VK. Majitelia môžu samostatne meniť len svoje identifikačné údaje alebo svoju korešpondenčnú adresu;
ostatné úkony týkajúce sa zmien na VK musia vykonať spoločne. Korešpondencia k VK je zasielaná na adresu, ktorú si s Bankou
písomne dohodol Majiteľ, resp. Majitelia, resp. Oprávnená osoba.
Pri VK SENIOR môže Majiteľ určiť maximálne jednu plnoletú osobu (Disponenta) na disponovanie vkladom na VK SENIOR, t. j.
výlučne výbery a vklady. Disponent nemôže bez osobitného splnomocnenia žiadať o akékoľvek zmeny podmienok vedenia VK
SENIOR, napr. začatie, resp. zrušenie umorovacieho konania, zrušenie VK SENIOR. Po smrti Majiteľa zanikajú práva Disponenta
na disponovanie VK SENIOR.
Maloletý Majiteľ, ktorý sa môže preukázať platným Dokladom totožnosti, môže bez prítomnosti a súhlasu svojho zákonného
zástupcu disponovať vkladom na VK. Nemôže žiadať o akékoľvek zmeny podmienok vedenia VK, napr. začatie, resp. zrušenie
umorovacieho konania VK, zrušenie VK. Zákonný zástupca maloletého Majiteľa môže disponovať vkladom na VK v celom rozsahu
po predložení VK a po predložení rodného listu, resp. inej listiny, z ktorej vyplýva oprávnenie konať za maloletého Majiteľa a svojho
Dokladu totožnosti.
Vkladať v hotovosti na VK a pripisovať bezhotovostné vklady a úroky k vkladu na VK môže ktokoľvek, kto predloží VK a svoj platný
Doklad totožnosti. Výška vkladu v hotovosti za jeden deň nie je obmedzená. Vkladom na VK vloženom v hotovosti na Obchodnom
mieste je možné disponovať ihneď po vykonaní vkladu.
Na VK možno poukazovať vklady aj bezhotovostne, a to jednorazovo alebo opakovane. Na VK SENIOR sa bezhotovostne môže
poukazovať dôchodková dávka. Bezhotovostný vklad sa do VK zapíše na ktoromkoľvek Obchodnom mieste.
Výber hotovosti z VK môže urobiť iba Majiteľ (pri VK SENIOR aj stanovený Disponent) po predložení VK a platného Dokladu
totožnosti
Úhrnná suma výberov v hotovosti za jeden deň nie je obmedzená, pričom pri výbere vkladu v Pobočke Banky nad 10 000,– EUR,
resp. v Prevádzkarni pošty v sume v súlade s pravidlami danej Prevádzkarne pošty musia byť splnené podmienky uvedené vo
VOP. Zostatok vkladu na VK nesmie klesnúť pod hranicu Povinného minimálneho zostatku.
Vkladom na VK môže Majiteľ, resp. pri VK SENIOR aj Disponent disponovať odo dňa vystavenia VK, a to:
a) formou hotovostných vkladov a výberov,
b) formou bezhotovostných prevodov zo slovenských alebo zahraničných bánk. Bezhotovostný prevod z VK do iných slovenských
a zahraničných bánk nie je možný.
Pri VK s výpovednou lehotou je Majiteľ oprávnený vybrať vklad bez poplatku až po uplynutí dohodnutej výpovednej lehoty. Ak

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5
4.2.6
4.2.7

4.2.8

4.2.9
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Majiteľ nedodrží dohodnutú výpovednú lehotu, je povinný zaplatiť poplatok za nedodržanie výpovednej lehoty, ktorého výška
je uvedená v platnom Sadzobníku poplatkov. Výpovedná lehota začína plynúť v deň zápisu výpovede do VK. Ak posledný deň
výpovednej lehoty je iný ako pracovný deň, tak výpovedná lehota uplynie najbližší nasledujúci pracovný deň. Výpoveď vkladu
zapíše do VK ktorékoľvek Obchodné miesto.
4.2.10 Pokiaľ Majiteľ nevyberie vypovedaný vklad do jedného mesiaca po uplynutí výpovednej lehoty, výpoveď sa stáva neúčinnou.
4.2.11 Majiteľ môže podať len jednu výpoveď vkladu a maximálne vo výške vkladu zapísaného vo VK. Novou výpoveďou vkladu, resp.
zmenou výšky vypovedaného vkladu stráca predchádzajúca výpoveď vkladu platnosť a začína plynúť nová výpovedná lehota.
Zostatok na VK po vypovedaní vkladu nesmie klesnúť pod hranicu Povinného minimálneho zostatku, ak nedochádza k zrušeniu
VK.
4.2.12 Ak sa vklad na VK stal predmetom dedičského konania, Banka naloží s vkladom na VK v zmysle právoplatného rozhodnutia
vydaného v danom dedičskom konaní. V prípade, že dotknutá VK mala jedného Majiteľa, Banka po dohode s dedičom/dedičmi
zruší VK a vyplatí dedičovi/dedičom zostatok VK. Banke pre účel zrušenia VK postačuje žiadosť jedného z dedičov. V prípade VK
s dvomi Majiteľmi Banka na žiadosť dediča/dedičov vyplatí z VK sumu v zmysle právoplatného dedičského rozhodnutia. V prípade
nedodržania výpovednej lehoty a/alebo zrušenia VK je Banka oprávnená zúčtovať sankciu za nedodržanie výpovednej lehoty
a poplatok za zrušenie VK v zmysle platného Sadzobníka poplatkov. V prípade viacerých dedičov sa sankcia rozpočíta podľa
dedičských podielov. Zostatok VK sa dedičovi/dedičom zasiela formou šekovej poukážky alebo sa zaúčtuje bezhotovostne na
dedičom/dedičmi určený účet. Pri rušení VK, kde nastalo úmrtie jedného z dvoch Majiteľov, t.j. ak je jeden z Majiteľov VK žijúci,
musí so zrušením VK súhlasiť okrem dediča/dedičov aj žijúci Majiteľ VK. Ak VK je súčasne predmetom umorovacieho konania,
vkladom na VK sa môže disponovať až po skončení umorovacieho konania. Pri VK SENIOR pri úmrtí Majiteľa Banka zruší VK až po
vyrovnaní záväzkov s poukazovateľom dôchodkovej dávky a po právoplatnom ukončení dedičského konania.
4.3

Úročenie a pripisovanie úrokov

4.3.1

Vklad na VK je úročený Úrokovou sadzbou uvedenou v Oznámení o úrokových sadzbách. Úročenie sa začína dňom vloženia vkladu
na VK a končí sa dňom predchádzajúcim dňu ich výberu.
Úroky sa vyplácajú pri VK v EUR za kalendárny rok k 31. 12. a pri VK v cudzej mene za polrok k 30. 6. a k 31. 12. V inom období
Banka pripíše úroky len pri zrušení VK alebo po ukončení umorovacieho konania.
Banka pripíše úroky ku vkladu na VK na Obchodnom mieste po predložení VK.
Úrok možno vyplatiť len po jeho pripísaní na VK. Pri VK s výpovednou lehotou možno úrok alebo jeho časť vybrať aj bez podania
výpovede vkladu jednorazovo do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý bol úrok pripísaný.
Banka má právo meniť Úrokové sadzby počas trvania zmluvného vzťahu. Zmena Úrokovej sadzby je uverejnená na Internetovej
stránke a Obchodných miestach najneskôr 15 kalendárnych dní pred dňom nadobudnutia účinnosti zmeny. Banka môže zmenu
Úrokovej sadzby, ktorá je pre Majiteľa priaznivejšia, uplatňovať bez oznámenia. Úroky podliehajú zdaneniu podľa platných
právnych predpisov SR. Povinnosť odviesť daň z úrokov splní za Majiteľa Banka.
Korekciu úrokov za predchádzajúce obdobie úročenia Banka vykonáva na ťarchu alebo v prospech vkladu na VK pri najbližšom
pripisovaní úrokov.

4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

4.3.6

4.4

Strata, poškodenie, zničenie alebo odcudzenie VK – umorovacie konanie

4.4.1

Stratu, poškodenie, zničenie alebo odcudzenie VK je Majiteľ povinný bezodkladne oznámiť Banke na ktoromkoľvek Obchodnom
mieste. Majiteľ je povinný preukázať svoju totožnosť a uviesť údaje potrebné na identifikáciu vkladu a/alebo VK. O umorenie VK
môže požiadať na Obchodnom mieste ako Navrhovateľ:
a) Majiteľ na VK; v prípade dvoch Majiteľov na VK obaja Majitelia spoločne,
b) Oprávnená osoba za Majiteľa/ -ov,
c) Iná osoba, ktorá preukáže právny záujem na vklade.
Banka začne umorovacie konanie na základe žiadosti Navrhovateľa. Majiteľ je po skončení umorovacieho konania na VK povinný
zaplatiť poplatok stanovený v Sadzobníku poplatkov. Ak pripísané úroky nepostačujú na zaplatenie poplatku, tento sa zúčtuje
aj z istiny vkladu na VK. Až do ukončenia alebo zastavenia umorovacieho konania nemožno vkladom na VK disponovať. Počas
umorovacieho konania VK SENIOR Banka prijatý dôchodok zašle šekovou poukážkou na korešpondenčnú adresu Majiteľa v rámci
Slovenskej republiky.
Začatie umorovacieho konania oznámi Banka vyhláškou uverejnenou vo svojich priestoroch v zmysle platných právnych predpisov
a oznámi to Navrhovateľovi a iným osobám, ktoré by podľa Banky mohli mať na vklade právny záujem. Po uplynutí 2 mesiacov
od uverejnenia vyhlášky Banka vyhlási VK za umorenú a po jej predložení nie je možné disponovať vkladom; to neplatí, ak dôjde
k zastaveniu umorovacieho konania z dôvodu nájdenia alebo predloženia VK.
Po umorení VK Banka odpočíta a odvedie daň z úrokov, poplatok za umorenie a prípadne poplatok za nedodržanie výpovednej
lehoty a až potom pripočíta k vkladu na VK úrok do dňa predchádzajúceho umoreniu VK.
S vkladom po umorení Banka naloží podľa dispozície Majiteľa. Ak je vklad po umorení vyšší ako 1,– EUR, Banka môže vyplatiť
vklad po umorení VK šekovou poukážkou.

4.4.2

4.4.3

4.4.4
4.4.5
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4.4.6

4.4.7

Banka neprevedie nižší vklad po umorení VK ako Povinný minimálny vklad na novovystavenú VK, ale vyplatí ho prostredníctvom
šekovej poukážky odoslanej na korešpondenčnú adresu Majiteľa v rámci Slovenskej republiky. Ak je vklad po umorení VK vyšší
ako Povinný minimálny vklad, Banka ho môže spolu s nevybratým úrokom za predchádzajúci rok previesť na novovystavenú VK
alebo ho vyplatí spôsobom podľa požiadavky Majiteľa. Po umorení VK bez výpovednej lehoty je možné zriadiť novú VK rovnakého
typu, avšak v prípade VK s výpovednou lehotou je možné požiadať o zriadenie VK len s takou výpovednou lehotou, ktorú Banka
v zmysle aktuálneho Oznámenia o úrokových sadzbách predávaných produktov pre fyzické osoby zriaďuje. Nevybraté úroky
z vkladu za predchádzajúci rok nie je možné vybrať bez podania výpovede vkladu a/alebo bez zaplatenia poplatku za nedodržanie
výpovednej lehoty. Plynúca výpoveď sa prevodom vkladu po umorení VK na novovystavenú VK neprenáša.
Banka môže nastaviť obmedzenie na disponovanie vkladom na VK z vlastného podnetu, ak Majiteľ nepredloží VK na nahliadnutie,
alebo Banka má podozrenie z páchania trestnej činnosti alebo neoprávneného disponovania vkladom na VK. Obmedzenie
disponovania vkladom na VK sa skončí pominutím dôvodov, pre ktoré Banka nastavila obmedzenie disponovania vkladom na VK.

4.5

Zrušenie VK

4.5.1

O zrušenie VK môže požiadať Majiteľ a v prípade dvoch Majiteľov na VK obaja Majitelia spoločne, pričom pri VK SENIOR Majiteľ
musí zároveň vyplniť aj tlačivo poukazovateľa dôchodkovej dávky na zastavenie jej poukazovania na zrušenú VK SENIOR. Pri
zrušení VK Banka pripočíta ku vkladu na VK čisté úroky do dňa predchádzajúceho dňu zrušenia VK po tom, čo odpočítala
a odviedla daň z úrokov, poplatok za zrušenie a prípadne poplatok za nedodržanie výpovednej lehoty. S vkladom na VK Banka
naloží podľa dispozície Majiteľa, resp. Oprávnenej osoby za Majiteľa.
Ak je zostatok vkladu po zrušení VK vyšší ako 1,– EUR, Banka môže vyplatiť vklad šekovou poukážkou.
Majiteľovi, resp. Oprávnenej osobe za Majiteľa môže byť vklad zo zrušenej VK vyplatený v hotovosti v pobočke Banky alebo
šekovou poukážkou cez Prevádzkareň Pošty.
Banka neprevedie nižší vklad po zrušení VK ako Povinný minimálny vklad na novovystavenú VK, ale vyplatí ho cez šekovú
poukážku odoslanú na korešpondenčnú adresu Majiteľa v rámci Slovenskej republiky. Ak je vklad po zrušení VK vyšší ako
Povinný minimálny vklad, Banka ho môže previesť na novovystavenú VK spolu s nevybratým úrokom za predchádzajúce obdobie.
Nevybraté úroky z vkladu za predchádzajúci rok nie je možné vybrať bez podania výpovede vkladu a/alebo bez zaplatenia
poplatku za nedodržanie výpovednej lehoty. Plynúca výpoveď sa prevodom vkladu po zrušení VK na novovystavenú VK neprenáša.
Banka môže zrušiť VK aj zo svojho podnetu jednostranne, ak:
a) Majiteľ závažne porušuje svoje zmluvné a zákonné povinnosti (napr. neoprávnené zápisy do VK zo strany Klienta, falšovanie
údajov vo VK, oprávnené podozrenie na finančnú trestnú činnosť),
b) Zmluva o VK nie je podpísaná Majiteľom, resp. oboma Majiteľmi,
c) nepredloží VK na nahliadnutie ani na druhú výzvu,
d) vykazuje po dobu 3 mesiacov nižší ako Povinný minimálny zostatok,
e) na VK SENIOR nebola po dobu 2 po sebe nasledujúcich mesiacov poukázaná dôchodková dávka,
f) existuje podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo sú na ňu určené, a tiež
ak existuje podozrenie, že peňažné prostriedky sú určené na financovanie terorizmu alebo akéhokoľvek trestného činu,
g) Majiteľ zneužíva poskytované služby k VK na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi
alebo dobrými mravmi,
h) počas trvania Zmluvy o VK vzniknú dôvody, na základe ktorých by Banka odmietla uzatvoriť Zmluvu o VK s Majiteľom.
Oznámenie o zrušení VK a dátume jej zrušenia, ako aj o spôsobe naloženia s vkladom Banka zašle na korešpondenčnú adresu
Majiteľa na území Slovenskej republiky.
Ak sa 20 rokov vkladom na VK nedisponovalo, ani VK nebola predložená na doplnenie záznamov, vkladový vzťah sa uplynutím
tejto doby ruší.
Po zrušení VK má Majiteľ, resp. Oprávnená osoba za Majiteľa právo na vyplatenie zostatku zo zrušenej VK. Toto právo sa premlčí
po 3 rokoch od zrušenia VK. Počas plynutia premlčacej doby Banka vklad neúročí.

4.5.2
4.5.3
4.5.4

4.5.5

4.5.6
4.5.7
4.5.8

4.6

Doplňujúce ustanovenia

4.6.1

Majiteľ je zodpovedný za pravdivosť všetkých údajov, ktoré poskytol Banke. Majiteľ je povinný bez odkladu oznámiť Banke každú
zmenu svojich poskytnutých údajov.
Majiteľ môže písomne požiadať o zmenu mena, priezviska alebo adresy, o doplnenie druhého Majiteľa (pri VK SENIOR o doplnenie
Disponenta), prípadne uviesť iné požiadavky prostredníctvom ktoréhokoľvek Obchodného miesta. Osoba, ktorá žiada o zmenu,
zodpovedá za správnosť údajov. Obchodné miesto zistí a overí totožnosť nového/zmeneného Majiteľa alebo Disponenta na
základe ním predloženého platného Dokladu totožnosti v zmysle VOP.
Ak bude Banke doručené písomné oznámenie o úmrtí jediného Majiteľa, rozhodne o neprijímaní hotovostných a bezhotovostných
vkladov na VK až do právoplatného skončenia dedičského konania. V prípade úmrtia Majiteľa na VK SENIOR Banka neoprávnene
poukázané peňažné prostriedky v prospech VK SENIOR vráti poukazovateľovi dôchodkovej dávky. V prípade úmrtia jediného

4.6.2

4.6.3
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4.6.5

Majiteľa sa zostatok na VK stáva predmetom dedičského konania.
Ak bude Banke doručené písomné oznámenie o úmrtí jedného z dvoch Majiteľov, spoločný vklad nebude blokovaný, Banka
neskúma vzájomné podiely Majiteľov.
V osobitých prípadoch si Banka vyhradzuje právo vyžiadať od Majiteľa VK k nahliadnutiu.

V.

Vkladový účet s výpovednou lehotou

5.1

Zriadenie VÚ

5.1.1

O zriadenie VÚ v domácej mene môže požiadať ktorákoľvek fyzická osoba v pobočke Banky alebo vo vybraných Prevádzkarňach
pošty, ktorých zoznam je zverejnený na Internetovej stránke Banky. Banka zriaďuje VÚ fyzickým osobám podľa platného Oznámenia
o úrokových sadzbách na základe Zmluvy o VÚ. V Oznámení o úrokových sadzbách je uvedené, aké typy VÚ má Banka v ponuke.
Zmluva o VÚ nadobúda platnosť dňom podpísania Majiteľom VÚ a Bankou a účinnosť až dňom pripísania sumy VÚ na dohodnutý
účet. Na uzatvorenie Zmluvy o VÚ nie je právny nárok.
Klient je povinný vložiť sumu Povinného minimálneho vkladu na dohodnutý účet najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa
uzatvorenia Zmluvy o VÚ. Ak Klient nesplní túto povinnosť, Zmluva o VÚ stráca platnosť a zaniká.
Banka rozhodne o uzatvorení Zmluvy o VÚ spravidla hneď, najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia Majiteľom vyplnenej
a podpísanej Zmluvy o VÚ a všetkých Bankou požadovaných dokladov a listín. Banka oznámi Majiteľovi svoje rozhodnutie osobne
alebo spôsobom uvedeným vo VOP.

4.6.4

5.1.2
5.1.3

5.2

Disponovanie vkladom na VÚ

5.2.1

Majiteľ podpísaním Zmluvy o VÚ súhlasí, že Banka môže podať Disponentovi na základe Disponentovej samostatnej žiadosti
informácie o výške VÚ a o zaúčtovaných operáciách v súvislosti s VÚ.
5.2.2 Maloletý Majiteľ starší ako 15 rokov, ktorý sa môže preukázať platným Dokladom totožnosti, môže disponovať vkladom na VÚ.
Nemôže žiadať o akékoľvek zmeny podmienok vedenia VÚ vrátane zrušenia VÚ. Zákonný zástupca maloletého Majiteľa môže
disponovať vkladom na VÚ v celom rozsahu po predložení rodného listu, resp. inej listiny, z ktorej vyplýva oprávnenie konať za
maloletého Majiteľa VÚ a svojho Dokladu totožnosti.
5.2.3 Na VÚ možno poukazovať vklady v hotovosti aj bezhotovostne, a to jednorazovo alebo opakovane.
5.2.4 Úhrnná suma výberov v hotovosti za jeden deň nie je obmedzená, pričom pri výbere vkladu v Pobočke Banky nad 10 000,– EUR,
resp. v Prevádzkarni pošty v sume v súlade s pravidlami danej Prevádzkarne pošty musia byť splnené podmienky uvedené vo
VOP.
5.2.5 K VÚ môže Majiteľ stanoviť Disponentov. Disponent môže disponovať vkladom na VÚ rovnako ako Majiteľ VÚ, a to len v zmysle
Podpisového vzoru, ktorým Majiteľ môže stanoviť podmienky disponovania VÚ, pokiaľ nie je s Bankou dohodnuté, právoplatným
rozhodnutím príslušného orgánu alebo právnymi predpismi stanovené inak. Disponent nemôže vinkulovať VÚ, obmedziť
disponovanie VÚ, zrušiť VÚ, pokiaľ nie je na tieto úkony osobitne splnomocnený Majiteľom. Disponent môže realizovať hotovostný
výber z VÚ, na ktorom bola zadaná žiadosť o zrušenie, VÚ bol zrušený, ale k realizácii výplaty z VÚ ešte nedošlo.
5.2.6 Vkladom na VÚ môže Majiteľ a Disponent disponovať:
a) formou hotovostných vkladov a výberov,
b) formou bezhotovostných prevodov na VÚ a z VÚ
5.2.7 Pri VÚ je Majiteľ/Disponent oprávnený vybrať vklad bez sankcie až po uplynutí dohodnutej výpovednej lehoty. Ak Majiteľ /
Disponent nedodrží dohodnutú výpovednú lehotu, je povinný zaplatiť poplatok za nedodržanie výpovednej lehoty, ktorej výška je
uvedená v platnom Sadzobníku poplatkov. Výpovedná lehota začína plynúť v deň jej nahlásenia Majiteľom alebo Disponentom na
ktoromkoľvek Obchodnom mieste. V prípade zadania výpovednej lehoty cez elektronické bankovníctvo/telefonicky cez Infolinku
výpovedná lehota začína plynúť piatym kalendárnym dňom nasledujúcim po dni zadania výpovednej lehoty. Ak posledný deň
výpovednej lehoty je iný ako pracovný deň, tak výpovedná lehota uplynie najbližší nasledujúci pracovný deň.
5.2.8 Pokiaľ Majiteľ nevyberie vypovedaný vklad do jedného mesiaca po uplynutí výpovednej lehoty, výpoveď sa stáva neúčinnou.
5.2.9 Majiteľ alebo Disponent môže podať len jednu výpoveď vkladu a maximálne vo výške zostatku na VÚ. Novou výpoveďou vkladu,
resp. zmenou výšky vypovedaného vkladu stráca predchádzajúca výpoveď vkladu platnosť a začína plynúť nová výpoveď.
5.2.10 Majiteľ môže požiadať Banku o obmedzenie nakladania s VÚ formou vinkulácie, podmienky ktorej Banka dohodne s Majiteľom v
osobitnej zmluve.
5.2.11 Obmedzenie nakladania s VÚ môže byť realizované aj z podnetu Banky, ak je to potrebné na zabezpečenie platobnej schopnosti
Majiteľa pri splnení jeho povinností vyplývajúcich z Obchodov a Služieb uzatvorených s Bankou, alebo z podnetu Orgánu verejnej
moci, až do výšky pohľadávky a jej príslušenstva.
5.2.12 Ak bude obmedzené nakladanie s VÚ, alebo jeho časťou Orgánom verejnej moci, so sumou prevyšujúcou blokovanú sumu na VÚ
môže Majiteľ, resp. Disponent nakladať v súlade s ustanoveniami Zmluvy o VÚ a týmito OP.
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5.2.13 Ak dôjde zo strany Orgánu verejnej moci k zrušeniu blokácie VÚ, bude zostatok VÚ ďalej úročený, pokiaľ Majiteľ nepožiada
o ukončenie VÚ za podmienok uvedených v týchto OP.
5.2.14 Ak bude Banke doručený dokument, v zmysle ktorého je Banka povinná, resp. oprávnená blokovať a/alebo odpísať celý vklad
VÚ, resp. jeho časť v prospech oprávneného subjektu, Majiteľ môže požiadať o vyplatenie blokovaných peňažných prostriedkov
za účelom uspokojenia pohľadávky vymáhanej v rámci exekučného konania a/alebo núteného výkonu rozhodnutia, v prospech
ktorého boli peňažné prostriedky blokované. Banka po doručení žiadosti Majiteľa vyplatí z VÚ sumu zodpovedajúcu vymáhanej
pohľadávke s príslušenstvom v prospech oprávneného subjektu bez zbytočného odkladu. Banka je oprávnená sankcionovať
Majiteľa VÚ za nedodržanie výpovednej lehoty v zmysle aktuálne platného Sadzobníka poplatkov.
5.2.15 Banka zruší obmedzenie nakladania s VÚ, zriadené na základe žiadosti Majiteľa VÚ, len na žiadosť Majiteľa; v ostatných prípadoch
blokovania, len ak pominú dôvody obmedzenia nakladania s VÚ.
5.2.16 Majiteľ, resp. Disponent môže kedykoľvek na ktoromkoľvek Obchodnom mieste požiadať o zníženie zostatku na VÚ alebo Majiteľ aj
o zrušenie VÚ, a to výplatou vkladu v hotovosti alebo prevodom na účet v Banke alebo inej banke v rámci SR, ktorý uvedie. Výplatu
v hotovosti v Pobočke Banky nad 10000,– EUR, resp. v Prevádzkarni pošty v sume v súlade s pravidlami danej Prevádzkarne
pošty musí nahlásiť podľa podmienok uvedených vo VOP. Majiteľ súhlasí a je si vedomý, že v prípade výberu celého vkladu sa VÚ
automaticky zruší. Ak Majiteľ žiada o zrušenie VÚ v Prevádzkarni Pošty, Banka vyplatí požadovanú sumu bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa podania žiadosti, a to podľa dispozície uvedenej Majiteľom VÚ.
5.2.17 Majiteľ je zodpovedný za zákonné využívanie VÚ. VÚ zriadený Majiteľom slúži len na jeho osobnú potrebu, a nie na podnikateľské
účely.
5.2.18 V prípade predloženia úmrtného listu Majiteľa Banka odo dňa jeho predloženia neumožní disponovať s VÚ v rozsahu vkladov
a výberov až do predloženia právoplatného rozhodnutia vydaného v dedičskom konaní. Smrťou Majiteľa zanikajú všetky oprávnenia
Disponentov a iných Oprávnených osôb disponovať s VÚ. Banka je zároveň oprávnená zrušiť zasielanie výpisov. VÚ bude naďalej
úročený Úrokovou sadzbou v zmysle aktuálne platného Oznámenia o úrokových sadzbách. Po doručení právoplatného dedičského
rozhodnutia sa Banka s dedičom/dedičmi dohodne na zrušení VÚ a spôsobe vyplatenia zostatku VÚ právoplatnému dedičovi/
dedičom. Banke pre účel zrušenia VÚ postačuje žiadosť jedného z dedičov. V prípade nedodržania výpovednej lehoty je Banka
oprávnená zúčtovať poplatok za nedodržanie výpovednej lehoty v zmysle aktuálne platného Sadzobníka poplatkov. V prípade
viacerých dedičov sa poplatok rozpočíta podľa dedičských podielov. Zostatok VÚ sa dedičovi/dedičom zasiela formou šekovej
poukážky alebo sa zaúčtuje bezhotovostne na dedičom/dedičmi určený účet.
5.3

Výpisy, úročenie a pripisovanie úrokov

5.3.1

O výške VÚ informuje Banka Majiteľa formou výpisu vždy k 31. 12. kalendárneho roka, a to poštou alebo elektronicky – emailom,
ak nie je medzi Majiteľom a Bankou dohodnuté inak. Výpis zasiela Banka vždy pri ukončení VÚ. Zasielanie výpisov inou ako
elektronickou formou a v inom termíne ako k 31. 12. kalendárneho roka je spoplatnené v zmysle platného Sadzobníka poplatkov,
ak nie je dohodnuté inak. V prípade požiadavky Majiteľa na zasielanie výpisov z VÚ poštou Banka štandardne doručuje výpis
z VÚ len na korešpondenčnú adresu Majiteľa v rámci Slovenskej republiky. Ak je uvedená korešpondenčná adresa do zahraničia,
Banka je oprávnená zmeniť spôsob doručovania výpisov z VÚ na osobné preberanie v pobočke Banky, ak sa Banka s Majiteľom
nedohodnú inak. Pokiaľ Majiteľ pri zriadení VÚ neuvedie frekvenciu a/alebo spôsob preberania výpisov, Banka je oprávnená
vyhotoviť výpisy k 31. 12. a nastaviť osobné preberanie výpisov v pobočke Banky.
Vklad na VÚ je úročený Úrokovou sadzbou uvedenou v platnom Oznámení o úrokových sadzbách. Úročenie sa začína dňom
vloženia vkladu na VÚ a končí sa dňom predchádzajúcim dňu ich výberu. Zmena Úrokovej sadzby je uverejnená na Internetovej
stránke a Obchodných miestach najneskôr 15 kalendárnych dní pred dňom nadobudnutia účinnosti zmeny.
Úroky za kalendárny rok sa pripisujú k 31. 12. na VÚ. V inom období Banka pripíše úroky len pri zrušení VÚ.
Úrok alebo jeho časť možno vyplatiť len po jeho pripísaní na VÚ, a to aj bez podania výpovede vkladu jednorazovo do konca
kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý bol úrok pripísaný.
Úroky podliehajú zdaneniu podľa platných právnych predpisov SR. Povinnosť odviesť daň z úrokov splní za Majiteľa Banka.
Korekciu úrokov za predchádzajúce obdobie úročenia Banka vykonáva na ťarchu alebo v prospech vkladu na VÚ pri najbližšom
pripisovaní úrokov.

5.3.2

5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6

5.4

Ukončenie VÚ

5.4.1
5.4.2

O zrušenie VÚ môže požiadať Majiteľ, príp. Oprávnená osoba za Majiteľa na ktoromkoľvek Obchodnom mieste.
Vklad zo zrušeného VÚ môže byť vyplatený v pobočke Banky v hotovosti, bezhotovostne na účet, ktorý si Majiteľ určí, alebo
šekovou poukážkou, pokiaľ o zrušenie VÚ požiada Majiteľ v Prevádzkarni Pošty.
Ak Majiteľ požiada o zrušenie VÚ v Prevádzkarni Pošty, Majiteľ súhlasí, že VÚ bude ukončený po doručení žiadosti do Banky, a to
ku dňu jej spracovania. V prípade, že k spracovaniu žiadosti dôjde pri nedodržaní výpovednej lehoty a/alebo po uplynutí lehoty
v zmysle bodu 5.2.7, Banka je oprávnená zaúčtovať poplatok za nedodržanie výpovednej lehoty v zmysle aktuálne platného
Sadzobníka poplatkov. Majiteľ si môže pri ukončení VÚ vybrať z nasledujúcich spôsobov výplaty VÚ:
a) bezhotovostný prevod na účet vedený v Banke alebo v inej banke v rámci SR,
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b) výplata v hotovosti, pričom zostatok zo zrušeného VÚ môže byť v plnej výške vyplatený aj Disponentovi,
c) výplata šekovou poukážkou nad 1,– EUR pri zrušení VÚ v Prevádzkarni Pošty. Banka zasiela šekovú poukážku najneskôr do
10 pracovných dní od zrušenia VÚ.
Banka môže zrušiť VÚ aj zo svojho podnetu jednostranne, ak:
a) zostatok vkladu VÚ je po dobu 3 mesiacov nižší ako Povinný minimálny vklad,
b) je VÚ opakovane použitý na úhradu záväzkov voči tretím subjektom,
c) existuje podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo sú na ňu určené, a tiež
ak existuje podozrenie, že peňažné prostriedky sú určené na financovanie terorizmu alebo akéhokoľvek trestného činu,
d) Majiteľ zneužíva poskytované služby k VÚ na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi
alebo dobrými mravmi,
e) počas trvania Zmluvy o VÚ vzniknú dôvody, na základe ktorých by Banka odmietla uzatvoriť Zmluvu o VÚ s Majiteľom.
Ukončením VÚ sa končí platnosť a účinnosť Zmluvy o VÚ.

VI.

Informácia o mimosúdnom riešení sporov

6.1

Banka týmto v zmysle ustanovenia § 93b ZoB poskytuje Klientovi, ktorý je spotrebiteľom, informáciu o možnosti riešiť spory
súvisiace s bankovými obchodmi a teda i spory medzi Bankou a Klientom týkajúce sa Vkladových produktov formou alternatívneho
riešenia sporov prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú oprávnené riešiť tieto spory. Spotrebiteľ je
oprávnený možnosť riešenia sporu formou alternatívneho riešenia sporov využiť podľa vlastnej voľby vrátane výberu príslušného
subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Banka týmto v zmysle ustanovenia § 93b ZoB poskytuje Klientovi, ktorý nie je spotrebiteľom informáciu o možnosti riešiť spory
súvisiace s bankovými obchodmi a teda i spory medzi Bankou a Klientom týkajúce sa Vkladových produktov mimosúdne mediáciou
v zmysle Zákona o mediácii alebo riešiť spor formou rozhodcovského riešenia sporov v zmysle Zákona o rozhodcovskom konaní.

6.2

VII.

Záverečné ustanovenia

7.1

Klient a Banka sa dohodli, že Banka je oprávnená jednostranne meniť tieto OP spôsobom uvedeným vo VOP. Ak Klient nesúhlasí
so zmenou OP, môže vyjadriť svoj nesúhlas postupom v zmysle VOP. Ustanovenia VOP týkajúce sa vyjadrenia alebo nevyjadrenia
nesúhlasu sa použijú primerane.
Banka si vyhradzuje právo z vážneho objektívneho dôvodu bez oznámenia jednostranne zmeniť úrokovú sadzbu alebo výšku
poplatkov, pričom Banka o uvedenej skutočnosti a možnosti vypovedať Zmluvu písomne informuje Klienta. Klient má právo
v lehote 15 dní od doručenia písomnej informácie podľa prechádzajúcej vety bezplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať
Zmluvu.
Klient a Banka sa dohodli, že Banka je oprávnená v prípade Zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú jednostranne meniť tieto
OP. Každú zmenu a možnosť Klienta vypovedať Zmluvu Banka oznámi Klientovi najmenej 15 kalendárnych dní pred dňom
nadobudnutia účinnosti tejto zmeny. Ak Klient nesúhlasí so zmenou OP, môže vypovedať Zmluvu bezplatne a s okamžitou
účinnosťou, a to písomným oznámením doručeným Banke najneskôr jeden Bankový deň pred účinnosťou takejto zmeny. Ak
Klient v stanovenej lehote nevypovie Zmluvu, právne vzťahy Banky a Klienta sa riadia zmenenými ustanoveniami OP odo dňa
nadobudnutia ich účinnosti.
Za zriadenie a vedenie jednotlivých Vkladových produktov podľa týchto OP a poskytovanie služieb s nimi súvisiacimi je Banka
oprávnená účtovať poplatky v zmysle Sadzobníka poplatkov.
Banka je oprávnená spracúvať osobné údaje a bankové tajomstvo na účely, v rozsahu a za podmienok stanovených ZoB, ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi, Nariadením a ZoOÚ. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené
vo VOP a v IOOÚ.
Vzájomné práva a povinnosti Banky a Klienta v súvislosti s prijímaním, evidovaním a vybavovaním Reklamácií zo strany Klienta,
ako aj Reklamácií na vykonávanie finančného sprostredkovania upravuje Reklamačný poriadok, ktorý je prístupný na každom
Obchodnom mieste a na Internetovej stránke.
Tieto OP sa nevzťahujú na činnosť pobočky Banky v zahraničí. Pôsobnosť týchto OP, prípadne ich časti možno vylúčiť iba
písomnou dohodou Banky a Klienta.
Tieto OP nadobúdajú účinnosť dňa 28.1.2019, pričom článok VI. Informácia o mimosúdnom riešení sporov a zmena číslovania
článku VI. na článok VII. nadobúdajú vo vzťahu ku Klientom, ktorých právne vzťahy vznikli pred 28.1.2019 a trvajú aj po 27.1.2019
účinnosť dňa 12.2.2019. Tieto OP nahrádzajú Obchodné podmienky pre Vkladové produkty účinné od 10.9.2018. Akýkoľvek
odkaz na ustanovenie alebo pojem týchto rušených obchodných podmienok sa nahrádza ustanovením alebo pojmom, ktoré sa
svojím obsahom najviac približujú k obsahu, podstate a významu rušeného ustanovenia alebo pojmu.
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