Obchodné podmienky Tatra banky, a.s.
k Sporiacemu systému
(zmeny účinné od 31.3.2020)

AKTUálNE zNENIE
Od 31.3.2020

PôvOdNé zNENIE

Článok I. Poskytnutie Sporiaceho systému
1.

2.

3.

5.

Banka poskytuje ku každému jednému bežnému
účtu v EUR s balíkom služieb Tatra PersonalTB
(ďalej aj „bežný účet s balíkom služieb”) Sporiaci
systém. Nie je možné poskytovať Sporiaci systém
k viacerým bežným účtom s balíkom služieb.
Okrem jedného Sporiaceho systému, ktorý je
poskytnutý automaticky si Klient môže zriadiť
k jednému bežnému účtu s balíkom služieb
prostredníctvom Internet bankinguTB a aplikácie banky potrebnej na využívanie
Doplnkových služieb v zmysle § 1 až § 3, § 4
ods.1 a § 5 podľa Obchodných podmienok
Tatra banky, a. s. k elektronickému bankovníctvu (ďalej len „mobilná aplikácia“) ďalšie
Sporiace systémy, do maximálneho počtu 15.
Sporiaci systém je služba, ktorá umožňuje klientovi vyčlenenie časti finančných prostriedkov na
bežnom účte s balíkom služieb. Klient je oprávnený prevádzať finančné prostriedky na a zo
Sporiaceho systému výlučne v rámci bežného
účtu s balíkom služieb, ku ktorému je Sporiaci systém poskytnutý, a to za podmienok uvedených
v článku II. týchto OP.

1.

2.

3.

Banka poskytuje ku každému jednému bežnému
účtu v EUR s balíkom služieb Tatra PersonalTB
(ďalej aj „bežný účet s balíkom služieb”) vždy len
jeden Sporiaci systém. Nie je možné poskytovať
jeden Sporiaci systém k viacerým bežným účtom
s balíkom služieb.
Sporiaci systém je služba, ktorá umožňuje klientovi odlišné úročenie časti finančných prostriedkov
na bežnom účte s balíkom služieb. Klient je oprávnený prevádzať finančné prostriedky na a zo
Sporiaceho systému výlučne v rámci bežného
účtu s balíkom služieb, ku ktorému je Sporiaci systém poskytnutý, a to za podmienok uvedených
v článku II. týchto OP.
Úrokové sadzby pre Sporiaci systém banka zverejňuje na svojej internetovej stránke a vo svojich
obchodných priestoroch.

Klient s oprávnením MS k bežnému účtu s balíkom
služieb je oprávnený meniť názov pre každý
Sporiaci systém, a to aj opakovane.

Článok II. Disponovanie so Sporiacim systémom
1.

Klient je v rámci Sporiaceho systému oprávnený
vykonávať nasledovné platobné operácie:
a) bezhotovostné prevody v prospech Sporiaceho
systému:
- platobným príkazom a/alebo trvalým platobným príkazom z účtu klienta a/alebo
- platobným príkazom z iného Sporiaceho
systému zriadenému k tomu istému bežnému účtu klienta a/alebo

1.

Klient je v rámci Sporiaceho systému oprávnený
vykonávať nasledovné platobné operácie:
a) bezhotovostné prevody v prospech Sporiaceho
systému:
- platobným príkazom a/alebo trvalým platobným príkazom z účtu klienta a/alebo
- aktiváciou služby Sporenie kartou podľa článku III. týchto OP;
b) bezhotovostné prevody na ťarchu Sporiaceho
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- aktiváciou služby Sporenie kartou podľa článku III. týchto OP;
b) bezhotovostné prevody na ťarchu Sporiaceho
systému je možné realizovať výlučne v prospech účtu klienta a/alebo v prospech iného
Sporiaceho systému zriadenému k tomu
istému účtu klienta prostredníctvom platobného príkazu.
3.

z elektronických komunikačných médií môže
klient a oprávnené osoby k Sporiacemu systému
využívať Internet bankingTB, mobilnú aplikáciu
a dIAlOG live.

systému je možné realizovať výlučne v prospech účtu klienta prostredníctvom platobného
príkazu.

3.

z elektronických komunikačných médií môže
klient a oprávnené osoby k Sporiacemu systému
využívať Internet bankingTB, Internet bankingTB pre
mobilné zariadenia a dIAlOG live.

Článok III. Sporenie kartou
1.

Sporenie kartou si klient môže aktivovať priamo pri
otváraní bežného účtu s balíkom služieb v pobočke, resp. kedykoľvek počas existencie bežného
účtu s balíkom služieb výlučne prostredníctvom
Internet bankinguTB, mobilnej aplikácie
a dIAlOGu live. Sporenie kartou nie je možné
aktivovať pre účet klienta vo veku do dovŕšenia
15 rokov. Sporenie kartou predstavuje pravidelné
sporenie automatizovanými prevodmi po zúčtovaní
každej platby ktoroukoľvek debetnou platobnou
kartou vydanou k príslušnému bežnému účtu, pričom si klient presne definuje parametre tohto
automatizovaného prevodu nasledovne:
a) Určením Sporiaceho systému v prospech,
ktorého bude automatizovaný prevod realizovaný
b) percentom objemu z transakcie platobnou kartou, t. j. percentom zo sumy platby kartou,
podľa ktorého sa vypočíta suma prevedená na
vybraný Sporiaci systém po zúčtovaní príslušnej platby platobnou kartou;
c) minimálnou hodnotou sporiaceho prevodu, t. j.
minimálnou sumou vypočítanou podľa percenta
z objemu pre prevod na vybraný Sporiaci systém. Prevod sa uskutoční iba v prípade, ak
vypočítaná suma bude väčšia alebo rovná ako
vypočítaná minimálna hodnota sporiaceho prevodu;
d) maximálnou hodnotou sporiaceho prevodu, t. j.
maximálnou sumou vypočítanou podľa percenta z objemu pre prevod na vybraný Sporiaci
systém. Ak vypočítaná suma podľa percenta

1.

Sporenie kartou si klient môže aktivovať priamo pri
otváraní bežného účtu s balíkom služieb v pobočke, resp. kedykoľvek počas existencie bežného
účtu s balíkom služieb výlučne prostredníctvom
Internet BankinguTB a dIAlOGu live. Sporenie
kartou nie je možné aktivovať pre účet klienta vo
veku do dovŕšenia 15 rokov. Sporenie kartou
predstavuje pravidelné sporenie automatizovanými
prevodmi po zúčtovaní každej platby ktoroukoľvek
debetnou platobnou kartou vydanou k príslušnému bežnému účtu, pričom si klient presne definuje parametre tohto automatizovaného prevodu
nasledovne:
a) percentom objemu z transakcie platobnou kartou, t. j. percentom zo sumy platby kartou,
podľa ktorého sa vypočíta suma prevedená na
Sporiaci systém po zúčtovaní príslušnej platby
platobnou kartou;
b) minimálnou hodnotou sporiaceho prevodu, t. j.
minimálnou sumou vypočítanou podľa percenta
z objemu pre prevod na Sporiaci systém.
Prevod sa uskutoční iba v prípade, ak vypočítaná suma bude väčšia alebo rovná ako vypočítaná minimálna hodnota sporiaceho prevodu;
c) maximálnou hodnotou sporiaceho prevodu, t. j.
maximálnou sumou vypočítanou podľa percenta z objemu pre prevod na Sporiaci systém. Ak
vypočítaná suma podľa perceta z objemu pre
prevod na Sporiaci systém presiahne maximálnu hodnotu sporiaceho prevodu, prevedie sa
len suma vo výške maximálnej hodnoty sporiaceho prevodu;
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z objemu pre prevod na vybraný Sporiaci systém presiahne Obchodné podmienky Tatra
banky, a.s., k Sporiacemu systému maximálnu
hodnotu sporiaceho prevodu, prevedie sa len
suma vo výške maximálnej hodnoty sporiaceho
prevodu;
e) minimálnym zostatkom na bežnom účte, t. j.
zostatkom, ktorý musí zostať na bežnom účte
po vykonanom sporiacom prevode. Sporiaci
prevod sa nevykoná v prípade, že by účtovný
zostatok na bežnom účte po sporiacom prevode klesol pod určený minimálny zostatok.

d) minimálnym zostatkom na bežnom účte, t. j.
zostatkom, ktorý musí zostať na bežnom účte
po vykonanom sporiacom prevode. Sporiaci
prevod sa nevykoná v prípade, že by účtovný
zostatok na bežnom účte po sporiacom prevode klesol pod určený minimálny zostatok.

Článok IV. Úročenie Sporiaceho systému
1.

Banka úročí jednotlivé Sporiace systémy základnou úrokovou sadzbou pre bežný účet fyzickej
osoby podľa aktuálne platných úrokových
sadzieb, ak nie je určená pre Sporiace systémy samostatná úroková sadzba. Ak nie je určená alebo je úroková sadzba vo výške 0%, prostriedky na Sporiacich systémoch sa neúročia.

1.

Banka úročí Sporiaci systém základnou úrokovou
sadzbou pre bežný účet fyzickej osoby podľa aktuálne platných úrokových sadzieb. Klient môže
navyše získať bonusový úrok podľa platných úrokových sadzieb po splnení nasledovných podmienok:
a) v príslušnom mesiaci nebola zrealizovaná žiadna debetná operácia zo Sporiaceho systému,
b) celková suma kreditov na Sporiaci systém za
príslušný mesiac je minimálne vo výške
15 EUR.

2.

Zostatky na Sporiacich systémoch sa úročia
denne a pripisujú mesačne, pričom klient má možnosť získať informácie o úrokoch pripísaných na
Sporiace systémy prostredníctvom Internet
bankinguTB a mobilnej aplikácie.

2.

zostatok na Sporiacom systéme sa úročí denne
a pripisuje mesačne, pričom klient má možnosť
získať informácie o úrokoch pripísaných na
Sporiaci systém prostredníctvom Internet bankingu.

4.

Ak klient požiada banku o zrušenie balíka služieb
a vedenie bežného účtu bez balíka služieb, resp.
o zrušenie účtu s balíkom služieb, zostatok
a napočítané úroky zo Sporiacich systémov
budú prevedené na bežný účet najneskôr nasledujúci deň po zrušení balíka služieb.

4.

Ak klient požiada banku o zrušenie balíka služieb
a vedenie bežného účtu bez balíka služieb, resp.
o zrušenie účtu s balíkom služieb, zostatok
a napočítané úroky zo Sporiaceho systému budú
prevedené na bežný účet najneskôr nasledujúci
deň po zrušení balíka služieb.

Článok V. Záverečné dojednania
1.

Banka si vyhradzuje právo meniť jednostranne
zmluvné podmienky zmluvy na dobu neurčitú.
Banka sa zaväzuje písomne informovať klienta
o zmene a o možnosti z tohto dôvodu vypovedať
zmluvu, ktorej podmienky sa menia, najmenej
2 mesiace pred účinnosťou zmeny. Klient je

1.

Tieto OP môže banka z dôvodov legislatívnych
zmien dotýkajúcich sa poskytovaných produktov
a služieb, zmien technických alebo procesných
pravidiel uplatňujúcich sa pri platobných službách,
ako aj z dôvodov smerujúcich k zlepšovaniu alebo
k poskytovaniu inovácií bankových služieb jedno-
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2.

oprávnený po oznámení o zmene zmluvných podmienok bezplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvu, ktorej podmienky sa takto menia. Ak
klient pred navrhovaným dňom nadobudnutia účinnosti zmien nevypovie zmluvu, platí, že tieto zmeny
prijal. v prípade zmien v prospech klienta banka
informuje o zmene najneskôr bez zbytočného
odkladu po uskutočnení zmeny, pričom takáto
zmena klientovi nezakladá právo na ukončenie
zmluvného vzťahu.
Banka si vyhradzuje právo z vážneho objektívneho
dôvodu zmeniť úrokovú sadzbu alebo výšku iných
poplatkov, ktoré má platiť banka alebo klient na
základe zmluvy na dobu určitú. Banka sa zaväzuje
klienta písomne informovať najmenej 2 mesiace
pred účinnosťou zmeny o zmene zmluvných podmienok, o dôvodoch zmeny a o možnosti klienta
vypovedať zmluvu, ktorej zmluvné podmienky sa
menia. Klient je oprávnený po oznámení o zmene
zmluvných podmienok bezplatne a s okamžitou
účinnosťou vypovedať zmluvu, ktorej podmienky
sa takto menia. Ak klient pred navrhovaným dňom
nadobudnutia účinnosti zmien nevypovie zmluvu,
platí, že tieto zmeny prijal. Na zmeny v prospech
klienta sa nevyžaduje žiadny dôvod na zmenu
a banka klienta informuje o zmene najneskôr bez
zbytočného odkladu po uskutočnení zmeny, pričom takáto zmena klientovi nezakladá právo na
ukončenie zmluvného vzťahu. Ostatné zmluvné
podmienky zmluvy na dobu určitú je banka oprávnená meniť z nasledujúcich dôvodov:
a) legislatívne zmeny vyvolávajúce potrebu zmeny
dotknutých zmluvných podmienok,
b) zmeny technických alebo procesných pravidiel
uplatňovaných pri poskytovaní finančných služieb vyvolané objektívnymi okolnosťami,
c) zabezpečenie vyššej bezpečnosti a ochrany
klienta pri poskytovaní finančných služieb, vo
vzťahu k dotknutým zmluvným podmienkam,
d) ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrana pred financovaním terorizmu.
Banka sa zaväzuje klienta písomne informovať
najmenej 2 mesiace pred účinnosťou zmeny
o zmene zmluvných podmienok. Ak klient neoznámi banke pred navrhovaným dňom nadobudnutia účinnosti zmien, že zmeny neprijíma,
platí, že tieto zmeny prijal. v prípade, že zmeny
klient neprijal, má právo na okamžité ukončenie
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stranne meniť, pričom takúto zmenu podmienok
oznámi klientovi najneskôr dva mesiace pred jej
účinnosťou, ktorú určí v tomto oznámení. v prípade, že so zmenou podmienok nebude klient súhlasiť, má právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou. Ak najneskôr
jeden mesiac pred účinnosťou zmien podmienok
klient doručí banke písomnú výpoveď, zmluvný
vzťah zanikne ku dňu účinnosti zmeny. Ak klient
nedoručí písomnú výpoveď v uvedenej lehote, odo
dňa účinnosti zmeny podmienok sa uplatnia zmenené podmienky.
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zmluvy bez poplatkov. Na zmeny v prospech
klienta sa nevyžaduje žiadny dôvod na zmenu
a banka klienta informuje o zmene najneskôr
bez zbytočného odkladu po uskutočnení
zmeny, pričom takáto zmena klientovi nezakladá právo na ukončenie zmluvného vzťahu.
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