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Podmienky vedenia termínovaných vkladov - Prima banka 
Slovensko, a.s. (ďalej len „PVTV“) upravujú vzťahy týkajúce 
sa zriaďovania a vedenia účtov termínovaných vkladov (ďalej 
len „TV“ alebo „účet TV“). PVTV majú prednosť pred 
Všeobecnými obchodnými podmienkami - Prima banka 
Slovensko, a.s. (ďalej len „VOP“), PVTV sú súčasťou VOP. 
Účet TV je účet zriadený na dohodnutú dobu viazanosti a v 
dohodnutej mene.   
 

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

zriaďuje a vedie účet TV fyzickým a právnickým 
osobám, tuzemcom a cudzozemcom na základe 
písomne uzatvorenej zmluvy o termínovanom vklade 
v súlade s § 716 a nasl. §§ Obchodného zákonníka č. 
513/1991 Zb. v platnom znení, ktorej súčasťou sú PVTV 
a VOP (ďalej len „zmluva“) v pobočke Prima banky. Pre 
zriadenie účtu TV nevyžaduje Prima banka existenciu 
žiadneho iného účtu klienta vedeného v Prima  banke, 
pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. 

2. Minimálnu výšku TV, dobu viazanosti TV, úrokovú 
sadzbu, poplatky a menu  zverejňuje Prima banka vo 
svojich obchodných priestoroch a prostredníctvom 
internetovej stránky http://www.primabanka.sk. 

3. Účet TV zriadi Prima banka v súlade s požiadavkou 
klienta v deň, kedy klient spôsobom uvedeným 
v zmluve (hotovostne, resp. bezhotovostným prevodom 
z iného účtu vedeného v Prima banke v rovnakej mene 
ako účet TV) zabezpečí finančné krytie vo výške 
zmluvne dohodnutej sumy.  

4. V prípade zriadenia vkladu  bezhotovostným prevodom 
z iného účtu vedeného v Prima banke, ktorým je klient 
oprávnený disponovať, uvedením tohto spôsobu  
v zmluve klient zároveň splnomocňuje Prima banku 
k inkasu zmluvne dohodnutej sumy z predmetného účtu 

5. Vybrané druhy TV je možné zriadiť aj na základe 
elektronického návrhu na uzatvorenie zmluvy určeného 
klientom Prima banky (ďalej len „elektronicky zriadený 
TV“), ktorý klient Prima banky môže vyplniť 
prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva 
Prima banky. Zmluva o TV je uzatvorená v prípade, že 
Prima banka akceptuje klientom odoslaný elektronický 
návrh na uzatvorenie zmluvy a klient zabezpečí v deň 
spracovania požiadavky na zriadenie TV (v zmysle 
príslušných ustanovení Obchodných podmienok pre 
poskytovanie služieb elektronického bankovníctva – 
Prima banka Slovensko, a.s. upravujúcich spracovanie 
príkazov na úhradu Prima bankou) peňažné prostriedky 
vo výške uvedenej v požiadavke na účte klienta 
vedenom v Prima banke (v rovnakej mene ako bude 
účet TV), ku ktorému má klient alebo užívateľ (klientom 
splnomocnená osoba) poskytnutý aktívny prístup (ďalej 
len „Účet klienta“). Deň spracovania požiadavky na 
zriadenie TV sa považuje za deň zriadenia TV. Klient 
súhlasí s tým, aby Prima banka po uzatvorení Zmluvy 
o TV previedla sumu vkladu uvedeného v požiadavke 
z Účtu klienta na účet TV. V prípade, že na Účte klienta 
nebude disponibilný zostatok vo výške uvedenej 
v požiadavke, TV nebude zriadený. Počas trvania TV nie 
je možné zmeniť Účet klienta. 

6. Doba viazanosti TV začína plynúť od dátumu zriadenia 
účtu TV, resp. v deň prolongácie a končí uplynutím 
zmluvne dohodnutej doby viazanosti. V tento deň, t.j. 
deň dostupnosti TV, je klient oprávnený disponovať TV. 
V prípade, že dátum ukončenia doby viazanosti nie je 

pracovným dňom, právo klienta disponovať TV a teda 
dňom dostupnosti TV je najbližší nasledujúci pracovný 
deň. 

7. Ak klient najneskôr v deň ukončenia doby viazanosti, 
resp. v najbližší nasledujúci pracovný deň po dni 
ukončenia doby viazanosti nepredloží písomnú žiadosť 
na ukončenie TV, resp. nepožiada o ukončenie 
elektronicky zriadeného TV najneskôr v deň dostupnosti 
a v lehote stanovenej Prima bankou na predkladanie 
príkazov prostredníctvom služieb elektronického 
bankovníctva (ďalej len „C.O.T.“), Prima banka bude 
pokračovať v jeho vedení (prolongovať TV) s rovnakou 
dobou viazanosti a s úrokovou sadzbou platnou v Prima 
banke v tento deň, pričom úroky budú pripísané v 
zmysle zmluvy. 

8. O zriadení, zmene výšky TV, resp. predčasnom výbere 
TV a o kapitalizácii úrokov informuje Prima banka 
klienta spôsobom a vo frekvencii zmluvne dohodnutej. 
O elektronickom zriadení alebo nezriadení TV je klient 
(ktorý zadal požiadavku) informovaný elektronicky na 
ním uvedenú adresu. O disponovaní elektronicky 
zriadeným účtom TV Prima banka informuje klienta 
spôsobom uvedeným v požiadavke.    

9. V prípade, že klient je povinnou osobou a Zmluva 
o elektronicky zriadenom TV je povinne zverejňovanou 
zmluvou  v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení , 
je povinný doručiť banke do 14 dní  odo dňa 
uzatvorenia tejto zmluvy potvrdenie o jej zverejnení 
 v súlade s § 5a tohto zákona , t.j. potvrdenie 
o zverejnení Potvrdenia o akceptovaní požiadavky 
klienta na zriadenie TV, ktoré mu banka doručí na ním 
zadaný   e-mail. Zmluva v tomto prípade nadobúda 
účinnosť nasledujúci pracovný deň po dni doručenia 
písomného potvrdenia o zverejnení v zmysle 
predchádzajúcej vety, najskôr však zároveň 
s nadobudnutím jej platnosti. 

 

II.  Úročenie TV 
1. TV je úročený úrokovou sadzbou stanovenou 

v závislosti od výšky TV a dohodnutej doby viazanosti (s 
výnimkou TV s viazanosťou kratšou ako 1 mesiac), 
platnou v Prima banke v deň zriadenia účtu TV alebo 
v deň prolongácie TV. 

2. TV s určitou dobou viazanosti môže Prima banka otvoriť 
so zvýhodnenou úrokovou sadzbou (ďalej len 
„zvýhodnený TV“) určitým klientom, ktorí spĺňajú 
podmienky stanovené Prima bankou. Podmienky 
zriadenia zvýhodneného TV Prima banka zverejňuje vo 
svojich obchodných priestoroch. Ak klient prestane 
spĺňať podmienky pre poskytnutie zvýhodneného TV, 
tento sa v najbližší deň dostupnosti automaticky mení 
na štandardne úročený TV s rovnakou dobou 
viazanosti.  

3. Úroková sadzba sa počas zmluvne dohodnutej doby 
viazanosti nemení. Pri prolongácii TV si Prima banka 
vyhradzuje právo zmeny úrokovej sadzby a/alebo 
úrokového bonusu na základe vývoja úrokových sadzieb 
na medzibankovom trhu bez vyhotovenia písomného 
dodatku k zmluve. 

4. Pri vybraných druhoch TV môže Prima banka zvýhodniť 
úrokovú sadzbu počas doby viazanosti klientom, ktorí 
spĺňajú podmienky stanovené Prima bankou. 
Podmienky zriadenia zvýhodneného TV Prima banka 
zverejňuje vo svojich obchodných priestoroch. V deň, 
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kedy klient prestane spĺňať podmienky pre poskytnutie 
zvýhodnenia, Prima banka na účte zmení úrokovú 
sadzbu na štandardnú, platnú v deň zriadenia/poslednej 
prolongácie TV.  

5. Vybrané druhy TV môže Prima banka zvýhodniť 
úrokovým bonusom. Podmienky zvýhodnenia a výšku 
úrokového bonusu Prima banka zverejňuje vo svojich 
obchodných priestoroch prostredníctvom Vývesky 
úrokových sadzieb. Úrokový bonus sa počas zmluvne 
dohodnutej doby viazanosti nemení. 

6. Aktuálne úrokové sadzby TV zverejňuje Prima banka vo 
svojich obchodných priestoroch a na internetovej 
stránke Prima banky. 

7. Úroky sú pripisované vždy na účet TV v posledný 
pracovný deň pred dňom ukončenia viazanosti s  
dátumom ukončenia viazanosti TV/prolongácie TV. 
V zmysle zmluvy sú úroky po zdanení ponechané na 
účte TV, resp. prevedené na iný účet vedený v Prima 
banke alebo na účet určený v zmluve na pripisovanie 
úrokov vedený v rovnakej mene ako účet TV. Pri 
elektronicky zriadenom TV sú úroky po zdanení 
ponechané na účte TV, resp. prevedené na Účet 
klienta. 

8. V deň ukončenia viazanosti nie je TV úročený. 
 

III.  Disponovanie TV 
1. Pre disponovanie účtom TV je klient povinný zriadiť 

podpisový vzor. Disponovať elektronicky zriadeným 
účtom TV je oprávnený klient a ním splnomocnené 
osoby v súlade s podpisovým vzorom k Účtu klienta.  

2. O zmenu výšky, predčasný výber, resp. ukončenie TV 
žiada klient na formulári Prima banky (ďalej len 
„žiadosť“). Iná forma žiadosti nebude akceptovaná. 
Podpis klienta uvedený v žiadosti musí súhlasiť s 
podpisovým vzorom.  

3. Počas dohodnutej doby viazanosti nie je možné 
zvyšovať výšku TV. Zvýšenie výšky TV je možné v deň 
dostupnosti TV hotovostne len v mene EUR, resp. 
bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v Prima 
banke v rovnakej mene ako účet TV. V prípade zvýšenia 
vkladu bezhotovostným prevodom z iného účtu 
vedeného v Prima banke, ktorým je klient oprávnený 
disponovať, uvedením tohto spôsobu v žiadosti klient 
zároveň splnomocňuje Prima banku k inkasu zmluvne 
dohodnutej sumy z predmetného účtu. Ak klient ku dňu 
zvýšenia výšky TV nezabezpečí finančné krytie, Prima 
banka žiadosť klienta nebude akceptovať.  

4. Pri znížení výšky TV, resp. predčasnom výbere časti TV, 
zostatok TV nesmie klesnúť pod stanovenú minimálnu 
výšku TV. V opačnom prípade bude ukončený celý TV. 

5. Pri znížení výšky TV, resp. predčasnom výbere časti TV, 
zostatok TV je úročený nezmenenou úrokovou sadzbou 
až do ukončenia TV, resp. do najbližšej prolongácie TV. 

6. Pri predčasnom výbere je Prima banka oprávnená 
účtovať si poplatok v zmysle platného Sadzobníka 
poplatkov – Prima banka Slovensko, a.s. 

7. Pri ukončení TV, znížení výšky TV, resp. predčasnom 
výbere TV môžu byť peňažné prostriedky klientovi 
vyplatené v hotovosti z  účtu TV len v mene EUR  alebo 
prevedené na iný účet vedený v Prima banke v rovnakej 
mene ako účet TV. Pri ukončení elektronicky zriadeného 
TV bude prevod peňažných prostriedkov z účtu TV 
uskutočnený výlučne na Účet klienta. 

8. Hotovostný výber peňažných prostriedkov z účtu 
klienta, resp. z prevodového účtu Prima banky pre 

výplatu TV nad limit stanovený Prima bankou je klient 
povinný nahlásiť vopred, v termíne určenom Prima 
bankou, zverejnenom v obchodných priestoroch Prima 
banky a na internetovej stránke. 

9. V prípade vinkulácie TV bude vinkulovaná časť TV 
vedená ďalej, resp. bude prolongovaná minimálne do 
doby ukončenia vinkulácie TV. Počas trvania vinkulácie 
nie je možné zo strany klienta zníženie výšky TV, 
predčasný výber vinkulovanej sumy, ani ukončenie TV. 
Vinkuláciu peňažných prostriedkov bližšie upravujú 
VOP. 

10. Pri vyradení TV z ponuky produktov má Prima banka 
právo v najbližší deň dostupnosti  po jeho vyradení 
zmeniť názov TV, o čom bude klienta informovať 
zverejnením na svojej internetovej stránke a 
v obchodných priestoroch Prima banky prostredníctvom 
Vývesky úrokových sadzieb.    

 

IV.  Záverečné ustanovenia 
1. Prima banka si vyhradzuje právo zmien PVTV. Na 

zmeny PVTV sa primerane použijú ustanovenia 
o zmenách VOP. Podpisom zmluvy, resp. zadaním 
požiadavky klient vyhlasuje, že bol oboznámený a 
súhlasí s obsahom týchto PVTV. 

2. Vklady na účtoch TV zriadených fyzickým a právnickým 
osobám, na ktoré sa vzťahuje Zákon č. 118/1996 Z. z. 
o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov, sú 
chránené v zmysle uvedeného zákona. 

3. TV Axion zriadené pred 19. 9. 2011 sa v najbližší deň 
dostupnosti prolongujú a vedú za podmienok TV 
s viazanosťou v súlade s PVTV.   

4. Označenie elektronického termínovaného vkladu 
zriadeného na základe Zmluvy o elektronickom 
termínovanom vklade pred 1. 7. 2011 sa mení na 
termínovaný vklad zriadený v zmysle článku. I. bod 5. 
týchto PVTV a riadi sa týmito PVTV, a to od dátumu ich 
účinnosti. 

5. S účinnosťou od 1.9.2012 banka ďalej nezriaďuje účty 
TV v cudzích menách, pričom na účty TV zriadené do 
tohto dátumu sa naďalej vzťahujú príslušné 
ustanovenia týchto PVTV. 

6. S účinnosťou od 1.5.2013 banka neumožňuje 
hotovostný platobný styk v cudzích menách.  

7. Tieto PVTV nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 5. 
2013.  

 
Žilina dňa 28.2.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


