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Obchodné podmienky pre vedenie Sporenia - Prima banka Slovensko, a.s. 
 

Účinnosť od: 15.8.2012 
 
I. Úvodné ustanovenia 
Obchodné podmienky pre vedenie Sporenia – Prima banka 
Slovensko, a.s. (ďalej len „Obchodné podmienky“) obsahujú 
podmienky pre zriadenie a vedenie Sporenia. Obchodné 
podmienky majú prednosť pred Všeobecnými obchodnými 
podmienkami – Prima banka Slovensko, a.s. (ďalej len „VOP“) 
a sú súčasťou VOP. 
 

II. Výklad a definície pojmov 
Deň sporenia: príslušný deň každého kalendárneho 
mesiaca, určený majiteľom účtu v Zmluve o Sporení na 
vykonanie  pravidelného  bezhotovostného  prevodu Sumy 
sporenia najmenej vo výške Minimálnej sumy sporenia 
z Osobného účtu majiteľa účtu na Účet Sporenia. 
Doba sporenia: zmluvne dohodnutá doba, počas ktorej sa 
majiteľ Osobného účtu (ďalej len „majiteľ účtu“) zaväzuje 
pravidelne mesačne sporiť na Účte Sporenia bez 
automatického obnovenia Doby sporenia.  
Minimálna suma sporenia: bankou určená minimálna 
výška peňažných prostriedkov Sumy sporenia. 
Maximálna suma sporenia: bankou určená maximálna 
výška peňažných prostriedkov Sumy sporenia. 
Sporenie: proces automatických prevodov peňažných 
prostriedkov Sumy sporenia z Osobného účtu majiteľa účtu 
na Účet Sporenia v Deň sporenia počas Doby sporenia. 
Suma sporenia: výška peňažných prostriedkov, ktorá bude 
v zmysle Zmluvy o Sporení pravidelne mesačne prevedená na 
Účet Sporenia, t.j. ktorú majiteľ účtu pravidelne mesačne 
sporí na Účte Sporenia. Suma sporenia sa uvádza v celých 
eurách. Majiteľ účtu nemôže zmeniť výšku Sumy sporenia 
počas dohodnutej Doby sporenia. 
Účet Sporenia:  účet majiteľa Osobného účtu určený na 
pravidelné mesačné sporenie počas dohodnutej Doby 
sporenia. 
 

III. Zriadenie  
1. Prima banka Slovensko, a.s. (ďalej len „Prima banka“) 

zriaďuje a vedie Účet Sporenia občanom vo veku od 18 
rokov na základe písomne uzatvorenej zmluvy o Sporení 
(ďalej len „Zmluva“) v súlade s § 716 a nasl. §§ 
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom 
znení, ktorej súčasťou sú Obchodné podmienky a VOP.  

2. Prima banka zriaďuje Účet Sporenia k Osobnému účtu 
majiteľa účtu. Podmienkou vedenia Účtu Sporenia je 
bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov 
v dohodnutej výške Sumy sporenia pravidelne mesačne, 
vždy v Deň sporenia z Osobného účtu majiteľa účtu na 
Účet Sporenia počas dohodnutej Doby sporenia.  

3. Majiteľ účtu je povinný zabezpečiť dostatok finančných 
prostriedkov na jeho Osobnom účte.  

4. Účet Sporenia sa zriaďuje len v mene EUR.  K jednému 
Osobnému účtu môžu byť zriadené maximálne tri Účty 
Sporenia.      

5. Doba sporenia začína plynúť dňom zriadenia Účtu 
Sporenia a končí uplynutím zmluvne dohodnutej Doby 
sporenia. V deň ukončenia Doby sporenia Prima banka 
automaticky prevedie celý zostatok Účtu Sporenia na 
Osobný účet majiteľa účtu. V prípade, že dátum 
ukončenia Doby sporenia nie je pracovným dňom, 
Prima banka prevedie zostatok Účtu Sporenia na 
Osobný účet majiteľa účtu najbližší nasledujúci 
pracovný deň.    

6. Účet Sporenia je možné zriadiť aj na základe 
elektronického návrhu na uzatvorenie Zmluvy určeného 
majiteľom účtu Prima banky, ktorý majiteľ účtu Prima 
banky môže vyplniť prostredníctvom  internetbankingu 
Prima banky. Zmluva  je uzatvorená v prípade, že Prima 
banka akceptuje majiteľom účtu odoslaný elektronický 
návrh na uzatvorenie Zmluvy. Deň spracovania 
požiadavky na zriadenie Účtu sa považuje za deň 
zriadenia Účtu. O elektronickom zriadení alebo 
nezriadení Účtu je majiteľ účtu informovaný 
elektronicky na ním uvedenú e-mailovú adresu. 

7. Prima banka vyhotovuje výpis z Účtu Sporenia ku dňu 
ukončenia Doby sporenia. Majiteľ účtu sa môže 
pravidelne informovať o aktuálnych obratoch a zostatku 
na Účte Sporenia prostredníctvom služby 
internetbanking zriadenej k jeho Osobnému účtu.   

8. Banka zverejňuje Minimálnu a Maximálnu výšku 
sporenia, Dobu sporenia, aktuálnu úrokovú sadzbu a 
poplatky vo svojich obchodných priestoroch a na svojej 
internetovej stránke www.primabanka.sk. 

 

IV. Úročenie  
1. Účet Sporenia je úročený úrokovou sadzbou 

stanovenou v závislosti od Doby sporenia, platnou v 
Prima banke v deň zriadenia Účtu.  

2. Úroková sadzba sa počas zmluvne dohodnutej Doby 
sporenia nemení. 

3. Aktuálne úrokové sadzby zverejňuje Prima banka vo 
svojich obchodných priestoroch a na svojej internetovej 
stránke www.primabanka.sk  

4. Úroky sú pripisované vždy na Účet Sporenia v posledný 
pracovný deň pred dňom ukončenia Doby sporenia 
s dátumom ukončenia Doby sporenia.  

5. V deň ukončenia Doby sporenia nie je Účet Sporenia 
úročený. 

 

V. Disponovanie  
1. Disponovanie s Účtom Sporenia je v súlade s 

podpisovým vzorom k Osobnému účtu majiteľa účtu. 
Disponovať elektronicky zriadeným Účtom  Sporenia je 
oprávnený majiteľ účtu a ním splnomocnené osoby 
v súlade s podpisovým vzorom k Osobnému účtu 
majiteľa účtu.  

2. Počas dohodnutej Doby sporenia majiteľ účtu nemôže 
realizovať mimoriadny vklad na Účet Sporenia mimo 
Dňa sporenia. 

3. Počas dohodnutej Doby sporenia majiteľ účtu nemôže 
zmeniť výšku Sumy sporenia, Deň sporenia, ani Dobu 
sporenia.  

4. Ak majiteľ účtu požiada Prima banku o disponovanie 
s vkladom na Účte Sporenia pred uplynutím zmluvne 
dohodnutej Doby sporenia, Prima banka automaticky 
prevedie celý zostatok Účtu na Osobný účet majiteľa 
účtu, pričom nárok na úroky za obdobie od dátumu 
zriadenia Účtu Sporenia až do dátumu žiadosti 
o disponovanie s Účtom Sporenia zaniká.  

5. Prima banka je oprávnená účtovať si poplatky v zmysle 
platného Sadzobníka poplatkov – Prima banka 
Slovensko, a.s. 

6. Prima banka Účet Sporenia zruší a Zmluva zanikne bez 
zaslania výpovede majiteľovi účtu, ak: 
a)  bol zrušený Osobný účet, alebo  
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b)  pred uplynutím zmluvne dohodnutej Doby sporenia 
požiada majiteľ účtu o disponovanie s vkladom na 
Účte Sporenia, alebo 

c)  kedykoľvek počas Doby sporenia nebude v Deň 
sporenia na Osobnom účte dostatok peňažných 
prostriedkov potrebných na prevod Sumy sporenia 
na Účet sporenia, alebo 

d)  uplynie  Doba sporenia. 
7. V prípadoch uvedených v ods. 6 tohto článku Zmluva 

zaniká dňom, v ktorý nastala skutočnosť spôsobujúca 
zánik Zmluvy. 
 

VI. Záverečné ustanovenia 
1. Prima banka si vyhradzuje právo zmeniť Obchodné 

podmienky. Na zmeny Obchodných podmienok sa 
primerane použijú ustanovenia o zmenách VOP. 
Podpisom Zmluvy, resp. zadaním požiadavky majiteľ 
účtu vyhlasuje, že bol oboznámený a súhlasí s obsahom 
týchto Obchodných podmienok. 

2. Vklady na Účte Sporenia sú chránené v zmysle zákona 
č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorších 
predpisov. 

3. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a 
účinnosť dňa 15.8.2012 

 
Žilina dňa 15.8.2012 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


