º Obchodné podmienky Tatra banky, a.s.
pre termínované vkladové účty
s pohyblivým úrokovým výnosom
Článok I.
Úvodné ustanovenia
2.1.6.
Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. (ďalej aj „banka“) pre
termínované vkladové účty s pohyblivým úrokovým výnosom
(ďalej aj „obchodné podmienky“) upravujú druhy a podmienky
poskytovania termínovaných vkladových účtov s pohyblivým
úrokovým výnosom, ktoré banka zriaďuje pre klientov na
základe písomnej zmluvy.

Článok II.

2.1.8.

Termínované vkladové účty s pohyblivým
úrokovým výnosom
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Termínovaný vkladový účet s pohyblivým úrokovým
výnosom – Garantovaná investíciaTB
TB

2.1.7.

2.1.9.

TB

Garantovaná investícia
(ďalej aj „GI “) je
termínovaný vkladový účet s vkladom v dohodnutej
výške na dohodnutú dobu viazanosti a v dohodnutej
mene bez obnovy s pohyblivým úrokovým výnosom,
ktorý banka zriaďuje a vedie fyzickým osobám –
nepodnikateľom na základe písomnej zmluvy o zriadení
GITB uzatvorenej medzi bankou a klientom (ďalej len
TB
„zmluva o GI “).
TB
Celková doba viazanosti vkladu na GI je dohodnutá v
TB
(ďalej len „celková doba viazanosti
zmluve o GI
vkladu“). Celková doba viazanosti vkladu sa skladá
TB
z uvádzacej doby viazanosti vkladu na GI dohodnutej
TB
v zmluve o GI (ďalej len „uvádzacia doba viazanosti
TB
vkladu“) a štandardnej doby viazanosti vkladu na GI
TB
dohodnutej v zmluve o GI (ďalej len „štandardná doba
viazanosti vkladu“). Celková doba viazanosti vkladu
uplynie uplynutím štandardnej doby viazanosti vkladu.
TB
Banka stanovuje minimálnu výšku vkladu na GI ,
TB
menu vkladu na GI , uvádzaciu úrokovú sadzbu z
TB
vkladu na GI , základnú úrokovú sadzbu z vkladu na
TB
GI , celkovú dobu viazanosti vkladu, uvádzaciu dobu
viazanosti vkladu a štandardnú dobu viazanosti vkladu,
TB
ktoré je možné dohodnúť v zmluve o GI , a zverejňuje
ich vo svojich obchodných priestoroch alebo na
internetovej stránke www.tatrabanka.sk.
Banka zároveň stanovuje podmienky nároku klienta na
TB
vyplatenie bonusového úroku z vkladu na GI , vrátane
podmienok stanovenia bonusovej úrokovej sadzby
TB
TB
z vkladu na GI , ktoré sú platné pre zmluvu o GI
a zverejňuje ich vo svojich obchodných priestoroch
alebo na internetovej stránke www.tatrabanka.sk.
Klient má nárok na vyplatenie uvádzacieho úroku
TB
z vkladu na GI vo výške uvádzacej úrokovej sadzby z
TB
TB
vkladu na GI dohodnutej v zmluve o GI , a to za

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

obdobie začínajúce dňom vloženia, resp. pripísania
TB
vkladu na GI a končiace uplynutím uvádzacej doby
viazanosti vkladu (ďalej len „uvádzací úrok“).
TB
Výška uvádzacej úrokovej sadzby z vkladu na GI
TB
dohodnutá v zmluve o GI sa do uplynutia uvádzacej
TB
doby viazanosti vkladu vo vzťahu k zmluve o GI
uzatvorenej medzi bankou a klientom nemení.
Klient má nárok na vyplatenie základného úroku
TB
z vkladu na GI vo výške základnej úrokovej sadzby z
TB
TB
vkladu na GI dohodnutej v zmluve o GI , a to za
obdobie začínajúce prvým dňom štandardnej doby
viazanosti vkladu a končiace uplynutím štandardnej
doby viazanosti vkladu (ďalej len „základný úrok“).
TB
Výška základnej úrokovej sadzby z vkladu na GI
dohodnutá v zmluve o GITB sa do uplynutia štandardnej
TB
doby viazanosti vkladu vo vzťahu k zmluve o GI
uzatvorenej medzi bankou a klientom nemení.
Za obdobie začínajúce prvým dňom štandardnej doby
viazanosti vkladu a končiace uplynutím štandardnej
doby viazanosti vkladu má klient nárok na vyplatenie
TB
bonusového úroku z vkladu na GI podľa podmienok
stanovených a zverejnených bankou, ktoré sú platné
pre zmluvu o GITB v čase jej uzatvorenia (ďalej len
„bonusový úrok“).
Podmienky nároku klienta na vyplatenie bonusového
úroku stanovené a zverejnené bankou, ktoré sú platné
TB
v čase jej uzatvorenia, sa do
pre zmluvu o GI
uplynutia štandardnej doby viazanosti vkladu vo vzťahu
TB
k zmluve o GI uzatvorenej medzi bankou a klientom
nemenia.
TB
Vklad na GI , základný úrok a bonusový úrok, na
vyplatenie ktorých má klient nárok, sú splatné po
uplynutí celkovej doby viazanosti vkladu, a to aj v
prípade, ak bola celková doba viazanosti vkladu
TB
dohodnutá v zmluve o GI na dobu dlhšiu ako jeden
rok.
TB
Výplata vkladu z GI , základného úroku a bonusového
úroku, na vyplatenie ktorých má klient nárok, môže byť
na základe jednostrannej dispozície klienta realizovaná
len po uplynutí celkovej doby viazanosti vkladu, a to
jednorazovo buď ako výplata v hotovosti, alebo ako
bezhotovostný prevod na bežný účet vedený v banke
alebo na vkladnú knižku vedenú v banke. To platí aj v
prípade, ak bola celková doba viazanosti vkladu
TB
dohodnutá v zmluve o GI na dobu dlhšiu ako jeden
rok.
Uvádzací úrok, na vyplatenie ktorého má klient nárok,
je splatný po uplynutí uvádzacej doby viazanosti
vkladu. Splatný uvádzací úrok bude po zdanení
TB
TB
vyplatený na GI a pripísaný ku vkladu na GI , čím sa
TB
vklad na GI
zvýši o výšku takto vyplateného
splatného uvádzacieho úroku.
TB
Ak o to klient banku v zmluve o GI požiada, bude
banka klienta informovať o stave a vývoji GITB formou
výpisov, ktoré banka klientovi zašle bezodkladne po
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TB

2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.

2.1.18.

2.1.19.

2.1.20.
2.1.21.

2.1.22.

2.1.23.

vložení, resp. pripísaní vkladu na GI , po uplynutí
uvádzacej doby viazanosti vkladu a po uplynutí
celkovej doby viazanosti vkladu.
TB
Klient je povinný z vkladu na GI
banke zaplatiť
TB
vstupný poplatok vo výške v zmluve o GI dohodnutej
percentuálnej časti z pôvodného vkladu, ktorý klient
TB
vložil na GI , a to najneskôr do uplynutia uvádzacej
doby viazanosti vkladu (ďalej len „vstupný poplatok“).
Banka je oprávnená vstupný poplatok odpísať z vkladu
na GITB na svoj účet do momentu uplynutia uvádzacej
TB
doby viazanosti vkladu, čím sa vklad na GI zníži o
výšku takto zaplateného vstupného poplatku. Klient
TB
podpisom zmluvy o GI dáva banke svoj súhlas na
TB
odpísanie vstupného poplatku z vkladu na GI podľa
predchádzajúcej vety.
TB
Zmluva o GI nadobúda platnosť dňom jej podpisu zo
TB
strany banky a klienta. Zmluva o GI
nadobúda
TB
účinnosť vložením, resp. pripísaním vkladu na GI vo
TB
výške dohodnutej v zmluve o GI .
TB
TB
Vklad na GI je po uzatvorení zmluvy o GI medzi
bankou a klientom možné realizovať iba do uplynutia
uvádzacej doby viazanosti vkladu, a to jednorazovo
buď ako vklad v hotovosti, alebo ako bezhotovostný
prevod z akéhokoľvek bežného účtu alebo z vkladnej
knižky vedenej v banke.
V prípade, ak do uplynutia uvádzacej doby viazanosti
TB
vkladu nebude na GI vložený, resp. pripísaný vklad
TB
TB
vo výške dohodnutej v zmluve o GI , zmluva o GI
zaniká k momentu uplynutia uvádzacej doby viazanosti
vkladu.
TB
Ak boli do momentu zániku zmluvy o GI
podľa
TB
vložené, resp.
predchádzajúceho bodu na GI
pripísané akékoľvek peňažné prostriedky v inej výške,
TB
ako bola dohodnutá výška vkladu podľa zmluvy o GI ,
TB
banka ich po tomto zániku zmluvy o GI vyplatí podľa
dispozície klienta súvisiacej s výplatou uvedenej
v zmluve o GITB.
TB
Zmluva o GI je záväzná aj pre právnych nástupcov
(dedičov) klienta.
Ak banka v najbližší pracovný deň po uplynutí
TB
uvádzacej doby viazanosti vkladu vklad na GI spolu
TB
so splatným uvádzacím úrokom odpíše z GI , tak
TB
uzatvorená s klientom k tomuto
zmluva o GI
momentu zaniká, klient nemá nárok na vyplatenie
základného úroku a bonusového úroku a banka
TB
následne tento vklad odpísaný z GI
spolu so
splatným uvádzacím úrokom bezodkladne vyplatí
klientovi podľa dispozície klienta súvisiacej s výplatou
TB
uvedenej v zmluve o GI . Ak klient banku v zmluve o
TB
GI požiadal o zasielanie výpisov, banka v prípade
podľa predchádzajúcej vety zároveň klientovi po
uplynutí uvádzacej doby viazanosti vkladu zašle aj
TB
osobitný výpis z GI .
TB
V prípade zániku zmluvy o GI v najbližší pracovný deň
po uplynutí uvádzacej doby viazanosti vkladu podľa
predchádzajúceho bodu banka klientovi vráti vstupný
TB
poplatok, ktorý už bol odpísaný z vkladu na GI , a to
TB
tak, že ho následne po tomto zániku zmluvy o GI
bezodkladne vyplatí klientovi podľa dispozície klienta
TB
súvisiacej s výplatou uvedenej v zmluve o GI .
TB
Klient je oprávnený od zmluvy o GI uzatvorenej s
TB
uzatvorenú
bankou odstúpiť alebo zmluvu o GI
s bankou jednostranne vypovedať v prípade, ak banka
TB
porušila zmluvu o GI .

2
TB

2.1.24. Od momentu vloženia, resp. pripísania vkladu na GI
do momentu uplynutia celkovej doby viazanosti vkladu
nie je možné na základe jednostrannej dispozície
klienta zmeniť, teda znížiť ani zvýšiť výšku vkladu na
TB
GI .
2.1.25. Bez výslovného písomného súhlasu banky klient nie je
TB
oprávnený postúpiť svoje pohľadávky zo zmluvy o GI ,
TB
TB
alebo z vkladu na GI
alebo súvisiace so
z GI
TB
TB
TB
zmluvou o GI , s GI alebo s vkladom na GI na
tretiu osobu.
TB
TB
2.1.26. Disponovať s GI a peňažnými prostriedkami na GI
TB
je
podľa podmienok dohodnutých v zmluve o GI
oprávnený výhradne osobne klient, s ktorým banka
TB
uzatvorila zmluvu o GI , resp. jeho právny nástupca
TB
a peňažnými
(dedič). Na disponovanie s GI
TB
prostriedkami na GI nie je možné splnomocniť inú
osobu, a to ani formou zriadenia podpisových vzorov
TB
na disponovanie s GI alebo peňažnými prostriedkami
TB
a ani prostredníctvom inej formy
na GI
plnomocenstva.
2.1.27. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti klienta zo
TB
zmluvy o GI alebo v prípade zmeny výšky vkladu na
TB
GI od momentu vloženia, resp. pripísania vkladu na
TB
GI do momentu uplynutia celkovej doby viazanosti
vkladu z akéhokoľvek iného dôvodu ako z dôvodu
TB
vyplatenia splatného uvádzacieho úroku na GI a jeho
TB
pripísania ku vkladu na GI
alebo ako z dôvodu
TB
odpísania vstupného poplatku z vkladu na GI alebo
TB
spolu so
ako z dôvodu odpísania vkladu na GI
splatným uvádzacím úrokom bankou v najbližší
pracovný deň po uplynutí uvádzacej doby viazanosti
vkladu, klient stráca nárok na vyplatenie uvádzacieho
úroku a bonusového úroku, ktoré sa ešte nestali
splatnými, zmluva o GITB uzatvorená s klientom
k tomuto momentu zaniká, banka klientovi následne
TB
bezodkladne vyplatí aktuálny zostatok vkladu na GI
a prípadnú alikvótnu časť základného úroku podľa
dispozície klienta súvisiacej s výplatou uvedenej
TB
v zmluve o GI a klient je zároveň v takomto prípade
povinný banke zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
TB
dohodnutej percentuálnej časti z
v zmluve o GI
pôvodného vkladu, ktorý klient vložil na GITB a klient
zároveň v takomto prípade nemá nárok na vrátenie
vstupného poplatku, ktorý už bol odpísaný z vkladu na
TB
GI .
TB
banka pridelila identifikačné,
2.1.28. Ak majiteľovi GI
autentifikačné a autorizačné prostriedky, ktoré
umožňujú prístup do prostredia internet bankingu, má
TB
banka právo majiteľovi GI sprístupňovať informácie
TB
TB
súvisiace s GI (napr. zostatok na GI , úročenie a
pod.) v prostredí internet bankingu a prostredníctvom
kontaktného centra DIALOG.
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2.2.
2.2.1.

TB

Termínovaný vkladový účet s pohyblivým úrokovým
TB
výnosom – Protiinflačný vklad
TB

TB

Protiinflačný vklad (ďalej aj „PV “) je termínovaný
vkladový účet s vkladom v dohodnutej výške na
dohodnutú dobu viazanosti a v dohodnutej mene bez
obnovy s pohyblivým úrokovým výnosom, ktorý banka
zriaďuje a vedie fyzickým osobám – nepodnikateľom na
TB
základe písomnej zmluvy o zriadení PV uzatvorenej
TB
medzi bankou a klientom (ďalej len „zmluva o PV “).
TB
2.2.2.
Celková doba viazanosti vkladu na PV je dohodnutá v
TB
(ďalej len „celková doba viazanosti
zmluve o PV
vkladu“). Celková doba viazanosti vkladu sa skladá
TB
z uvádzacej doby viazanosti vkladu na PV dohodnutej
TB
v zmluve o PV (ďalej len „uvádzacia doba viazanosti
TB
vkladu“) a štandardnej doby viazanosti vkladu na PV
TB
dohodnutej v zmluve o PV (ďalej len „štandardná
doba viazanosti vkladu“). Celková doba viazanosti
vkladu uplynie uplynutím štandardnej doby viazanosti
vkladu.
TB
2.2.3.
Banka stanovuje minimálnu výšku vkladu na PV ,
TB
menu vkladu na PV , uvádzaciu úrokovú sadzbu z
TB
vkladu na PV , základnú úrokovú sadzbu z vkladu na
TB
PV , celkovú dobu viazanosti vkladu, uvádzaciu dobu
viazanosti vkladu a štandardnú dobu viazanosti vkladu,
TB
ktoré je možné dohodnúť v zmluve o PV , a zverejňuje
ich vo svojich obchodných priestoroch alebo na
internetovej stránke www.tatrabanka.sk.
2.2.4.
Banka zároveň stanovuje podmienky nároku klienta na
TB
vyplatenie bonusového úroku z vkladu na PV , vrátane
podmienok stanovenia bonusovej úrokovej sadzby
TB
TB
z vkladu na PV , ktoré sú platné pre zmluvu o PV
a zverejňuje ich vo svojich obchodných priestoroch
alebo na internetovej stránke www.tatrabanka.sk.
2.2.5.
Klient má nárok na vyplatenie uvádzacieho úroku
TB
z vkladu na PV vo výške uvádzacej úrokovej sadzby
TB
TB
z vkladu na PV dohodnutej v zmluve o PV , a to za
obdobie začínajúce dňom vloženia, resp. pripísania
TB
vkladu na PV a končiace uplynutím uvádzacej doby
viazanosti vkladu (ďalej len „uvádzací úrok“).
TB
2.2.6.
Výška uvádzacej úrokovej sadzby z vkladu na PV
dohodnutá v zmluve o PVTB sa do uplynutia uvádzacej
TB
doby viazanosti vkladu vo vzťahu k zmluve o PV
uzatvorenej medzi bankou a klientom nemení.
2.2.7.
Klient má nárok na vyplatenie základného úroku
TB
z vkladu na PV vo výške základnej úrokovej sadzby z
TB
TB
vkladu na PV dohodnutej v zmluve o PV , a to za
obdobie začínajúce prvým dňom štandardnej doby
viazanosti vkladu a končiace uplynutím štandardnej
doby viazanosti vkladu (ďalej len „základný úrok“).
TB
2.2.8.
Výška základnej úrokovej sadzby z vkladu na PV
TB
dohodnutá v zmluve o PV
sa do uplynutia
štandardnej doby viazanosti vkladu vo vzťahu k zmluve
TB
o PV uzatvorenej medzi bankou a klientom nemení.
2.2.9.
Za obdobie začínajúce prvým dňom štandardnej doby
viazanosti vkladu a končiace uplynutím štandardnej
doby viazanosti vkladu má klient nárok na vyplatenie
TB
bonusového úroku z vkladu na PV podľa podmienok
stanovených a zverejnených bankou, ktoré sú platné
TB
pre zmluvu o PV v čase jej uzatvorenia (ďalej len
„bonusový úrok“).
2.2.10. Podmienky nároku klienta na vyplatenie bonusového
úroku stanovené a zverejnené bankou, ktoré sú platné
TB
pre zmluvu o PV
v čase jej uzatvorenia, sa do
uplynutia štandardnej doby viazanosti vkladu vo vzťahu

2.2.11.

2.2.12.

2.2.13.

2.2.14.

2.2.15.

2.2.16.

2.2.17.

2.2.18.

2.2.19.
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k zmluve o PV uzatvorenej medzi bankou a klientom
nemenia.
Vklad na PVTB, základný úrok a bonusový úrok, na
vyplatenie ktorých má klient nárok, sú splatné po
uplynutí celkovej doby viazanosti vkladu, a to aj v
prípade, ak bola celková doba viazanosti vkladu
TB
dohodnutá v zmluve o PV na dobu dlhšiu ako jeden
rok.
TB
základného
úroku
Výplata
vkladu
z
PV ,
a bonusového úroku, na vyplatenie ktorých má klient
nárok, môže byť na základe jednostrannej dispozície
klienta realizovaná len po uplynutí celkovej doby
viazanosti vkladu, a to jednorazovo buď ako výplata v
hotovosti, alebo ako bezhotovostný prevod na bežný
účet vedený v banke alebo na vkladnú knižku vedenú v
banke. To platí aj v prípade, ak bola celková doba
TB
viazanosti vkladu dohodnutá v zmluve o PV na dobu
dlhšiu ako jeden rok.
Uvádzací úrok, na vyplatenie ktorého má klient nárok,
je splatný po uplynutí uvádzacej doby viazanosti
vkladu. Splatný uvádzací úrok bude po zdanení
TB
TB
vyplatený na PV a pripísaný ku vkladu na PV , čím
TB
sa vklad na PV zvýši o výšku takto vyplateného
splatného uvádzacieho úroku.
TB
Ak o to klient banku v zmluve o PV požiada, bude
TB
banka klienta informovať o stave a vývoji PV formou
výpisov, ktoré banka klientovi zašle bezodkladne po
TB
vložení, resp. pripísaní vkladu na PV , po uplynutí
uvádzacej doby viazanosti vkladu a po uplynutí
celkovej doby viazanosti vkladu.
TB
Klient je povinný z vkladu na PV
banke zaplatiť
TB
vstupný poplatok vo výške v zmluve o PV dohodnutej
percentuálnej časti z pôvodného vkladu, ktorý klient
vložil na PVTB, a to najneskôr do uplynutia uvádzacej
doby viazanosti vkladu (ďalej len „vstupný poplatok“).
Banka je oprávnená vstupný poplatok odpísať z vkladu
TB
na PV na svoj účet do momentu uplynutia uvádzacej
doby viazanosti vkladu, čím sa vklad na PVTB zníži o
výšku takto zaplateného vstupného poplatku. Klient
TB
podpisom zmluvy o PV dáva banke svoj súhlas na
TB
odpísanie vstupného poplatku z vkladu na PV podľa
predchádzajúcej vety.
TB
Zmluva o PV nadobúda platnosť dňom jej podpisu zo
TB
strany banky a klienta. Zmluva o PV
nadobúda
TB
účinnosť vložením, resp. pripísaním vkladu na PV vo
TB
výške dohodnutej v zmluve o PV .
TB
TB
Vklad na PV je po uzatvorení zmluvy o PV medzi
bankou a klientom možné realizovať iba do uplynutia
uvádzacej doby viazanosti vkladu, a to jednorazovo
buď ako vklad v hotovosti, alebo ako bezhotovostný
prevod z akéhokoľvek bežného účtu alebo z vkladnej
knižky vedenej v banke.
V prípade, ak do uplynutia uvádzacej doby viazanosti
TB
vkladu nebude na PV vložený, resp. pripísaný vklad
TB
TB
vo výške dohodnutej v zmluve o PV , zmluva o PV
zaniká k momentu uplynutia uvádzacej doby viazanosti
vkladu.
TB
podľa
Ak boli do momentu zániku zmluvy o PV
TB
predchádzajúceho bodu na PV
vložené, resp.
pripísané akékoľvek peňažné prostriedky v inej výške,
TB
ako bola dohodnutá výška vkladu podľa zmluvy o PV ,
TB
banka ich po tomto zániku zmluvy o PV vyplatí podľa
dispozície klienta súvisiacej s výplatou uvedenej
TB
v zmluve o PV .
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2.2.20. Zmluva o PV je záväzná aj pre právnych nástupcov
(dedičov) klienta.
2.2.21. Ak banka v najbližší pracovný deň po uplynutí
TB
uvádzacej doby viazanosti vkladu vklad na PV spolu
TB
so splatným uvádzacím úrokom odpíše z PV , tak
TB
uzatvorená s klientom k tomuto
zmluva o PV
momentu zaniká, klient nemá nárok na vyplatenie
základného úroku a bonusového úroku a banka
TB
spolu so
následne tento vklad odpísaný z PV
splatným uvádzacím úrokom bezodkladne vyplatí
klientovi podľa dispozície klienta súvisiacej s výplatou
TB
uvedenej v zmluve o PV . Ak klient banku v zmluve o
TB
PV požiadal o zasielanie výpisov, banka v prípade
podľa predchádzajúcej vety zároveň klientovi po
uplynutí uvádzacej doby viazanosti vkladu zašle aj
TB
osobitný výpis z PV .
TB
2.2.22. V prípade zániku zmluvy o PV v najbližší pracovný
deň po uplynutí uvádzacej doby viazanosti vkladu
podľa predchádzajúceho bodu banka klientovi vráti
vstupný poplatok, ktorý už bol odpísaný z vkladu na
TB
PV , a to tak, že ho následne po tomto zániku zmluvy
TB
o PV bezodkladne vyplatí klientovi podľa dispozície
TB
klienta súvisiacej s výplatou uvedenej v zmluve o PV .
TB
2.2.23. Klient je oprávnený od zmluvy o PV uzatvorenej s
TB
uzatvorenú
bankou odstúpiť alebo zmluvu o PV
s bankou jednostranne vypovedať v prípade, ak banka
TB
porušila zmluvu o PV .
TB
2.2.24. Od momentu vloženia, resp. pripísania vkladu na PV
do momentu uplynutia celkovej doby viazanosti vkladu
nie je možné na základe jednostrannej dispozície
klienta zmeniť, teda znížiť ani zvýšiť výšku vkladu na
TB
PV .
2.2.25. Bez výslovného písomného súhlasu banky klient nie je
oprávnený postúpiť svoje pohľadávky zo zmluvy o
TB
TB
TB
PV , z PV alebo z vkladu na PV alebo súvisiace so
TB
TB
TB
zmluvou o PV , s PV alebo s vkladom na PV na
tretiu osobu.
2.2.26. Disponovať s PVTB a peňažnými prostriedkami na PVTB
TB
podľa podmienok dohodnutých v zmluve o PV je
oprávnený výhradne osobne klient, s ktorým banka
TB
uzatvorila zmluvu o PV , resp. jeho právny nástupca
(dedič). Na disponovanie s PVTB a peňažnými
TB
prostriedkami na PV nie je možné splnomocniť inú
osobu, a to ani formou zriadenia podpisových vzorov
TB
na disponovanie s PV alebo peňažnými prostriedkami
TB
a ani prostredníctvom inej formy
na PV
plnomocenstva.
2.2.27. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti klienta zo
TB
zmluvy o PV alebo v prípade zmeny výšky vkladu na
TB
PV od momentu vloženia, resp. pripísania vkladu na
TB
PV do momentu uplynutia celkovej doby viazanosti
vkladu z akéhokoľvek iného dôvodu ako z dôvodu
TB
vyplatenia splatného uvádzacieho úroku na PV a jeho
TB
alebo ako z dôvodu
pripísania ku vkladu na PV
TB
odpísania vstupného poplatku z vkladu na PV alebo
TB
ako z dôvodu odpísania vkladu na PV
spolu so
splatným uvádzacím úrokom bankou v najbližší
pracovný deň po uplynutí uvádzacej doby viazanosti
vkladu, klient stráca nárok na vyplatenie uvádzacieho
úroku a bonusového úroku, ktoré sa ešte nestali
TB
uzatvorená s klientom
splatnými, zmluva o PV
k tomuto momentu zaniká, banka klientovi následne
TB
bezodkladne vyplatí aktuálny zostatok vkladu na PV
a prípadnú alikvótnu časť základného úroku podľa
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dispozície klienta súvisiacej s výplatou uvedenej
TB
v zmluve o PV a klient je zároveň v takomto prípade
povinný banke zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
TB
v zmluve o PV
dohodnutej percentuálnej časti z
TB
pôvodného vkladu, ktorý klient vložil na PV a klient
zároveň v takomto prípade nemá nárok na vrátenie
vstupného poplatku, ktorý už bol odpísaný z vkladu na
TB
PV .
TB
2.2.28. Ak majiteľovi PV
banka pridelila identifikačné,
autentifikačné a autorizačné prostriedky, ktoré
umožňujú prístup do prostredia internet bankingu, má
TB
banka právo majiteľovi PV sprístupňovať informácie
TB
TB
súvisiace s PV (napr. zostatok na PV , úročenie a
pod.) v prostredí internet bankingu a prostredníctvom
kontaktného centra DIALOG.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Vzájomné práva a povinnosti banky a klienta
neupravené zmluvou alebo týmito obchodnými
podmienkami sa riadia Všeobecnými obchodnými
podmienkami Tatra banky, a.s.
Banka je oprávnená v závislosti od zmien príslušných
právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky
alebo na základe rozhodnutia banky zmeniť alebo
úplne nahradiť tieto obchodné podmienky (dalej len
„zmena”). Túto zmenu banka zverejní vo svojich
obchodných priestoroch a na svojej internetovej stránke
spolu s určením jej platnosti a účinnosti, pričom
zverejnenie banka zabezpečí najneskôr
v deň
účinnosti zmeny.
Ak klient nesúhlasí so zmenou týchto obchodných
podmienok, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť
nejneskôr 30 dní odo dňa platnosti obchodných
podmienok.
Ak klient v lehote uvedenej v bode 3.3. banke písomne
neoznámi svoj nesúhlas so zmenou týchto obchodných
podmienok, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné
vzťahy banky a klienta sa odo dňa účinnosti zmeny
riadia zmenenými obchodnými podmienkami.
Tieto obchodné podmienky banka zverejňuje na svojej
internetovej stránke a vo svojich obchodných
priestoroch. Obchodné podmienky platia aj po skončení
právneho vzťahu medzi bankou a klientom,a to až do
úplného vysporiadania ich vzájomných vzťahov.
Vklad na vkladovom účte zriadenom v banke sa
považuje za vklad podľa § 3 ods. 1 zákona č. 118/1996
Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak
sa banka a klient nedohodnú inak, banka zasiela
klientovi výlučne výpisy a oznámenia podľa týchto
obchodných podmienok.
Odo dňa nadobudnutia účinnosti týchto obchodných
podmienok nahrádzajú tieto obchodné podmienky
Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre
termínované vkladové účty s pohyblivým úrokovým
výnosom, ktoré nadobudli účinnosť dňa 30.4.2013.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť
zverejnením v obchodných priestoroch banky a
účinnosť dňa 1.4.2014.

