zmluva
o termínovanom vklade

[ďalej len ako „Zmluva o TV“]

[1] Zmluvné strany
Poštová banka, a. s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka
č. 501/B, IČO 31 340 890 [ďalej len ako „Banka“]
Majiteľ účtu
Meno, priezvisko, titul
Adresa trvalého pobytu

Rodné číslo

Druh a č. dokladu totožnosti
Štát narodenia
Telefón/Fax/Kontaktný e-mail
Štát daňovej rezidencie
DIČ [ak bolo pridelené]

Štátna príslušnosť

SR

[2] Predmet Zmluvy o TV
Predmetom Zmluvy o TV je zriadenie a vedenie termínovaného vkladu [ďalej len ako „TV“] v zmysle a za podmienok uvedených
v Obchodných podmienkach pre Vkladové produkty [ďalej len ako „OP“]
IBAN
číslo účtu
typ Účtu
viazanosť TV

Dobré sporenie REZERVA
bez viazanosti

V deň ukončenia TV vyplatenie
vkladu vrátane úrokov:
Číslo účtu
Meno/Názov príjemcu

BIC
názov účtu
mena TV

POBNSKBA
EUR

vyplatiť na účet

[3] Výpisy z TV a ostatná korešpondencia
Frekvencia zasielania výpisov
Preberanie výpisov
Korešpondenčná adresa
E-mailová adresa
Heslo k e-mailovým výpisom

ročne k 31.12.
e-mailom

[4] Ďalšie služby k TV
Zmluvné strany sa dohodli na zriadení služieb elektronického bankovníctva [ďalej len ako „EB“] v zmysle a za podmienok
uvedených v Obchodných podmienkach pre Elektronické bankovníctvo v rozsahu:
Majiteľ
Internet banking typ prístupu
Číslo mobilného telefónu
Kontaktný e-mail

Aktívny

Práva a povinnosti Zmluvných strán týkajúcich sa EB neupravené v Zmluve o TV sa riadia OP pre Elektronické bankovníctvo,
pričom Klient podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa s nimi oboznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať.
[5] Práva a povinnosti Zmluvných strán
[1]
[2]

Majiteľom TV môže byť len plnoletá fyzická osoba, ktorá je zároveň majiteľom účtu v inej banke/pobočke zahraničnej
banky so sídlom na území Slovenskej republiky. Z uvedeného účtu v inej banke je Majiteľ povinný pri zriaďovaní TV
odoslať na TV overovaciu platbu vo výške minimálne 0,01 EUR.
Majiteľ je povinný vložiť na TV peňažné prostriedky do lehoty stanovenej v OP. Úroky sa budú pripisovať ku Dňu obnovy,
ktorý nastane po uplynutí jedného Mesiaca úročenia v zmysle OP.
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[3]

[4]
[5]

TV bude úročený v zmysle OP Úrokovou sadzbou platnou v zmysle Oznámenia o úrokových sadzbách ku dňu vloženia
Otváracieho vkladu na TV a následne platnou Úrokovou sadzbou v zmysle Oznámenia o úrokových sadzbách ku Dňu
obnovy podľa splnenia podmienok v zmysle OP a Oznámenia o úrokových sadzbách. Úroky sú po zdanení a odvedení
dane podľa osobitných predpisov pripísané k istine TV.
Majiteľ môže disponovať s TV na Obchodných miestach Banky až po overení a identifikovaní v zmysle Všeobecných
obchodných podmienok [ďalej len ako „VOP“].
Majiteľ je oprávnený od Zmluvy o TV uzatvorenej na diaľku odstúpiť v 14 dňovej lehote v zmysle VOP.

[6] Záverečné ustanovenia
[1] Slová začínajúce veľkým začiatočným písmenom majú rovnaký význam ako v OP, Obchodných podmienkach pre EB alebo
VOP, pokiaľ nie je uvedené inak.
[2] Ustanovenia Zmluvy o TV, OP, Obchodných podmienok pre EB a osobitných obchodných podmienok k jednotlivým Službám,
Sadzobníka poplatkov a Oznámenia o úrokových sadzbách [ďalej spoločne len „Dokumentácia“] majú prednosť pred VOP
a ustanovenia Zmluvy o TV majú prednosť pred uvedenými dokumentmi. Majiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že sa s celým
obsahom Dokumentácie a VOP oboznámil, súhlasí s ním a zaväzuje sa ho dodržiavať.
[3] Majiteľ účtu sa zaväzuje, že bez zbytočného omeškania oznámi Banke zmeny týkajúce sa svojho daňového rezidentstva,
alebo iné relevantné údaje, ktoré by mohli mať vplyv na zdanenie finančných prostriedkov, čo potvrdí predložením čestného
vyhlásenia o daňovej rezidencii a potvrdením o daňovej rezidencii reflektujúceho danú zmenu.
[4] Majiteľ odsúhlasením tejto Zmluvy o TV potvrdzuje vyhlásenia uvedené v Dokumentácii a VOP, pričom si je vedomý, že
zodpovedá Banke za prípadnú škodu v prípade ich nepravdivosti. Majiteľ vyhlasuje, že nemá* osobitný vzťah k Banke podľa
§ 35 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách [ďalej len ako „ZoB“] a je si vedomý, že nepravdivosť tohto vyhlásenia
spôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o TV, a to ku dňu, kedy sa Banka dozvedela o nepravdivosti tohto vyhlásenia. Majiteľ je
povinný ihneď písomne informovať Banku o zmene osobitného vzťahu k Banke.
[5] Majiteľ a Banka sa dohodli, že Banka je oprávnená jednostranne meniť Dokumentáciu a VOP spôsobom uvedeným vo VOP.
[6] Banka a Majiteľ sa dohodli, že Banka si môže započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Majiteľa z Účtu alebo vkladu
vedeného Bankou. Banka je z tohto dôvodu zároveň oprávnená nevykonať akýkoľvek prevod peňažných prostriedkov, či inak
neumožniť Majiteľovi nakladať s prostriedkami na ktoromkoľvek Účte Majiteľa alebo vklade vedenom Bankou, s čím Majiteľ
podpisom tejto Zmluvy o TV súhlasí. Zmluvné strany sa dohodli, že ako prejav započítania postačuje doručenie výpisu,
z ktorého bude zrejmý deň a rozsah započítania.
[7] Zmluvu o TV je možné meniť len na základe písomných dodatkov a je vyhotovená v počte rovnopisov, pre každú zmluvnú
stranu po jednom rovnopise.
[8] Zmluva o TV sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva o TV sa uzatvára prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie
v súlade so zákonom č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za súhlas Majiteľa s návrhom Zmluvy o TV sa považuje jeho súhlasný
prejav s návrhom Zmluvy o TV prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie. Za súhlasný prejav sa považuje aj úhrada
sumy z bankového účtu uvedeného Majiteľom v online žiadosti na účet Banky. Zmluva o TV nadobudne platnosť a účinnosť
jej následným podpisom zo strany Banky, ktorý Banka vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa pripísania peňažných
prostriedkov. Jedno vyhotovenie Zmluvy o TV bude následne zaslané na korešpondenčnú adresu uvedenú Majiteľom.
[9] Dohľad nad činnosťou Banky vykonáva Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.
[10] Banka sa pri návrhu na uzavretie Zmluvy na diaľku riadi právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Jazykom
pre komunikáciu je slovenský jazyk.
[11] Banka je oprávnená spracúvať osobné údaje a bankové tajomstvo na účely, v rozsahu a za podmienok stanovených ZoB,
ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, Nariadením 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] a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a
doplnení niektorých zákonov. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Informáciách o ochrane
osobných údajov.
[7] Podpis Zmluvy o TV

Podpisy a pečiatka Banky, miesto, dátum.
* Ak má Klient osobitný vzťah k Banke, je povinný o tom Banku písomne informovať.
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