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OBCHODNÉ PODMIENKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTOV POSKYTOVANÝCH CEZ ELEKTRONICKÉ 
BANKOVNÍCTVO  
 

 
1. Termínovaný účet otváraný cez elektronické bankovníctvo (ďalej aj „internetbanking“) je formou vkladu v 

zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
 

2. Ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok o vkladových účtoch sa pri tomto produkte nepoužijú. 
  

3. Vklad na termínovaný účet je realizovaný automatizovaným presunom z bežného účtu, resp. bežného účtu s 
programom služieb, ku ktorému má klient poskytované služby elektronického bankovníctva, a to 
internetbanking s aktívnymi operáciami s certifikáciou (ďalej len „zdrojový účet“). 
  

4. Termínovaný účet nemôže byť otvorený s nulovou výškou vkladu. 
  

5. Otvorenie termínovaného účtu a prvý vklad používateľ realizuje prostredníctvom internetbankingu. V deň 
otvorenia vkladu je možné istinu vložiť jedným vkladom, alebo viacerými vkladmi. Prvý vklad nie je započítaný 
do denných limitov používateľa. 
  

6. Ak klient podá žiadosť o otvorenie termínovaného účtu a na zdrojovom účte nebude dostatočná finančná 
hotovosť na otvorenie termínovaného účtu podľa požiadavky klienta, vklad nebude uskutočnený. 
 

7. Doba viazanosti (ďalej aj „lehota viazanosti“) je časové obdobie, počas ktorého nie je možné s vkladom 
disponovať t. j. nie je možné zvyšovať ani znižovať istinu vkladu. Dohodnutá doba viazanosti môže byť  6 alebo 
12 mesiacov a vklad je možné otvoriť bez automatickej obnovy (bez opakovania) alebo s automatickou 
obnovou (s opakovaním). Po skončení lehoty viazanosti vkladu budú peňažné prostriedky automatizovane 
presunuté naspäť na zdrojový účet. 
  

8. Vklad na termínovaný účet môže byť uskutočnený len v rovnakej mene ako je mena zdrojového účtu, a to EUR. 
 

9. V prípade termínovaného účtu s automatickou obnovou sa lehota viazanosti vkladu automaticky obnovuje vždy 
o rovnakú dobu lehoty viazanosti, a to v deň, keď uplynula lehota viazanosti (ďalej aj len „deň obnovy“). 
  

10. Deň obnovy je dňom, v ktorom je možné disponovať s vkladom a s úrokmi, pokiaľ sú klientovi na termínovaný 
účet pripisované. 

 
11. O zmeny parametrov účtu, o predčasné zrušenie alebo čiastočný výber môže požiadať len majiteľ účtu. 

Povolené zmeny s vkladom sú:  
 

a) zmena počtu opakovaní automatickej obnovy,  
b) zvýšenie vkladu,  
c) zníženie vkladu.   
Definovanie zmien je možné vykonať kedykoľvek, a to aj počas doby viazanosti vkladu. Požadovaná zmena 
počtu opakovaní je účinná okamžite po jej zadaní. 

 
12. V prípade zvolenia počtu opakovaní 1, bude vklad ukončený v deň, keď uplynie lehota viazanosti. Peniaze 

budú automatizovane prevedené na zdrojový účet spolu s úrokmi. Ak je zvýšenie alebo zníženie istiny 
požadované v deň obnovy, prevod sa vykoná v tento deň, v opačnom prípade sa vykoná v najbližší deň obnovy 
po uplynutí lehoty viazanosti. 
  

13. Ďalšie zmeny parametrov vkladu, ako aj predčasné zrušenie vkladu, respektíve predčasný čiastočný výber sú 
umožnené len na obchodnom mieste, kde je vedený zdrojový účet. V prípade predčasného čiastočného výberu, 
alebo predčasného zrušenia vkladu je úrokový výnos z vkladu znížený v závislosti od výšky výberu a od lehoty 
viazanosti, a to podľa podmienok uvedených v aktuálne platnom Sadzobníku poplatkov. Pri predčasnom výbere 
časti vkladu alebo pri predčasnom zrušení vkladu je peňažné prostriedky z termínovaného účtu možné vybrať 
len na obchodnom mieste banky. 
 

14. Úroková sadzba platná v deň zúčtovania vkladu sa počas dohodnutej viazanosti vkladu nemení a je 
aktualizovaná až v najbližší deň obnovy. To neplatí ak je vklad zriadený so zvýhodnenou úrokovou sadzbou. 
Zvýhodnená úroková sadzba platí pre Termínované vklady s viazanosťou 12 mesiacov, zriadené po 1.12.2016 
vrátane a zároveň po dátume zriadenia programu služieb môjÚČETactive1 alebo  môjÚČETactive2 alebo zmeny 
iného typu platobného účtu na program služieb môjÚČETactive1 alebo  môjÚČETactive2. Zvýhodnenie zaniká 
dňom zrušenia / zmeny programu služieb môjÚČETactive1 alebo  môjÚČETactive2 na iný typ platobného účtu 
a banka automaticky zmení zvýhodnenú úrokovú sadzbu na štandardnú úrokovú sadzbu pre vklad s rovnakou 
viazanosťou, platnú v deň zriadenia, resp. poslednej prolongácie vkladu a účinnú odo dňa zriadenia, resp. 
poslednej prolongácie vkladu. 
 

15. V prípade ak ku dňu obnovy zadá klient žiadosť o zvýšenie alebo zníženie istiny a na zdrojovom alebo 
termínovanom účte nebude dostatočná finančná hotovosť, zmena výšky vkladu nebude uskutočnená.  

 
16. Ak deň obnovy pripadne na deň, keď banka nevykonáva svoju činnosť prostredníctvom aspoň jedného zo 

svojich obchodných miest (pobočky, resp. expozitúry), disponovanie s vkladom je umožnené najbližší pracovný 
deň nasledujúci po dni obnovy, a to bez zníženia nároku na úrok. 



 
 
 
 
  

17. Všetky vklady vložené v prvý deň vkladu musia mať rovnaký deň splatnosti, a to deň otvorenia termínovaného 
účtu. V prípade vkladu s dňom splatnosti iným ako je deň otvorenia termínovaného účtu, bude tento vklad 
pripísaný na termínovaný účet a úročený až od nasledujúcej lehoty viazanosti. 
  

18. Realizácia ďalších vkladov v deň otvorenia termínovaného účtu, s výnimkou prvého vkladu, je možná 
prostredníctvom prevodného príkazu podaného cez internetbanking banky, vkladom v hotovosti na obchodnom 
mieste banky alebo cez voľbu „Zmeniť termínovaný účet“ vo voľbe „Termínované účty“ prostredníctvom 
internetbankingu. Realizácia prevodov z iných komerčných bánk nie je možná. 
  

19. Iní používatelia účtu, ktorí si neotvorili termínovaný účet prostredníctvom internetbankingu, ale je im 
poskytovaná niektorá zo služieb elektronického bankovníctva ku zdrojovému účtu, nebudú mať ku vkladu 
automaticky prístupové práva. O tieto práva môže požiadať samostatnou žiadosťou len majiteľ zdrojového 
účtu. 
 

20. Termínované účty otvorené prostredníctvom obchodného miesta banky (pobočky, resp. expozitúry) nie je 
možné meniť prostredníctvom elektronického bankovníctva. Majiteľ účtu môže samostatnou žiadosťou 
požiadať o prístup k pasívnym operáciám, prípadne prístup k zostatkom pre seba alebo iného používateľa 
podľa vlastného uváženia. 

  
21. Z vkladu sa budú vyhotovovať výpisy po obrate a budú sa zasielať na klientom uvedenú e-mailovú adresu. 

Klient bude mať k dispozícií aj papierový výpis s osobným prebratím, a to na adrese toho obchodného miesta, 
kde je vedený zdrojový účet. 

  
22. V prípade zániku zmluvy o elektronickom bankovníctve alebo zániku zmluvy o bežnom účte, alebo zániku 

Zmluvy o bežnom účte s programom služieb pred koncom uplynutia doby viazanosti vkladu sa bude primerane 
aplikovať bod 13. týchto obchodných podmienok. 

 

 


