Obchodné podmienky Tatra banky, a. s.,
pre termínované vkladové účty
(zmeny účinné od 1. 8. 2018)
AKTUÁLNE ZNENIE OD 1. 8. 2018

PÔVODNÉ ZNENIE

Článok II.
Termínovaný vkladový účet

Článok II.
Termínovaný vkladový účet

2.10. Výšku úrokovej sadzby banka oznámi klientovi bezodkladne po pripísaní základného vkladu, dcérskeho vkladu, resp. po obnove vkladu
na TVÚ vo forme výpisu z TVÚ.

2.10. Výšku úrokovej sadzby banka oznámi klientovi
bezodkladne po pripísaní základného vkladu,
resp. po obnove vkladu na TVÚ vo forme výpisu
z TVÚ.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

Článok III.
Záverečné ustanovenia

3.1.

3.1.

Banka si vyhradzuje právo meniť jednostranne
zmluvné podmienky s výnimkou úrokovej sadzby
a ostatných podmienok týkajúcich sa vkladu
počas doby jeho viazanosti. 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 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.
3.2. 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 a klient sa dohodli, že podmienky obsiahnuté v zmluve 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 jednostranne 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 v deň predchádzajúci účinnosti zmien podmienok klient doručí
banke písomnú výpoveď, zmluvný vzťah zanikne
k dňu účinnosti zmeny podmienok. Ak klient nedoručí písomnú výpoveď v uvedenej lehote alebo
banke neoznámi, že zmeny neprijíma, odo dňa
účinnosti zmeny podmienok sa uplatnia zmenené podmienky pre obnovené TVÚ po dátume
účinnosti zmeny obchodných podmienok.
3.2. Ak klient nesúhlasí so zmenou týchto obchodných podmienok, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť banke. Banka umožní klientovi
po oznámení nesúhlasu bezplatne a s okamžitou
účinnosťou túto zmluvu vypovedať.

