
Článok I.
Úvodné ustanovenia

Obchodné podmienky Tatra banky, a. s., (ďalej aj
banka) pre termínované vkladové účty (ďalej aj „OP”)
upravujú zmluvné podmienky poskytovania termínova-
ných vkladových účtov, ktoré banka zriaďuje pre klientov
na základe písomnej zmluvy, a to v eurách a v cudzej
mene.

Článok II.
Termínovaný vkladový účet

2.1. Termínovaný vkladový účet (ďalej aj „TVÚ”) je
účet, na ktorom je možné zriadiť vklady na dohod-
nutú lehotu viazanosti s možnosťou dcérskych
vkladov počas lehoty viazanosti základného vkla-
du. Termínovaný vkladový účet banka zriaďuje
v dohodnutej mene na základe písomnej zmluvy
s klientom. 

2.2. Vklad na TVÚ je možné zriadiť buď bez obnovy,
alebo s obnovou. V prípade vkladu na TVÚ
s obnovou sa pôvodne dohodnutá lehota viaza-
nosti automaticky obnovuje na ďalšiu rovnakú
lehotu viazanosti, a to v deň uplynutia lehoty, na
ktorú bol vklad viazaný. Zvýšenie istiny je možné
v deň obnovy vkladu. Ak banka umožní zvýšenie
istiny aj mimo dňa obnovy vkladu, pôjde o tzv.
dcérske vklady. 

2.3. Základným vkladom 
a) na TVÚ s nulovým zostatkom je sumár vkladov

po odpočítaní výberov vykonaných na TVÚ
v daný bankový pracovný deň, 

b) na obnovený TVÚ je sumár vkladov po odpočí-
taní výberov vykonaných na TVÚ v daný banko-
vý pracovný deň, ktorý je dňom obnovy TVÚ. 

2.4. Dcérsky vklad na TVÚ je: 
a) sumár vkladov po odpočítaní výberov vykona-

ných na TVÚ v daný bankový pracovný deň
mimo dňa obnovy, 

b) zostávajúca suma základného vkladu po vyko-
naní čiastkového predčasného výberu zo
základného vkladu, 

c) zostávajúca suma dcérskeho vkladu po vyko-
naní čiastkového predčasného výberu z pôvod-
ného dcérskeho vkladu. 

2.5. Banka stanovuje minimálnu výšku základného
vkladu, úrokové sadzby a štandardné lehoty via-
zanosti vkladov a ním prislúchajúce úrokové
sadzby v pásmach podľa výšky vkladu a zverejňu-
je ich vo svojich obchodných priestoroch a na

svojej internetovej stránke. Ak suma základného
vkladu presahuje sumu, prislúchajúcu najvyššie-
mu úrokovému pásmu, zverejnenému v úroko-
vých sadzbách, banka môže s klientom dohodnúť
úrokovú sadzbu individuálne. Štandardná lehota
viazanosti začína plynúť dňom pripísania základ-
ného vkladu na TVÚ. Lehotu viazanosti tzv. dcér-
skeho vkladu tvorí obdobie odo dňa zúčtovania
tohto vkladu na TVÚ do dňa viazanosti alebo naj-
bližšej obnovy základného vkladu. 

2.6. TVÚ banka úročí samostatne za každý základný aj
dcérsky vklad, a to úrokovou sadzbou platnou
v deň zúčtovania vkladu alebo v deň obnovy vkla-
du, ak nie je v OP uvedené inak. Výška úrokovej
sadzby je stanovená podľa platných úrokových
sadzieb v deň zúčtovania základného alebo dcér-
skeho vkladu na TVÚ a v závislosti od výšky vkla-
du a lehoty viazanosti vkladu. V prípade, ak obno-
va vkladu pripadne na nebankový deň, bude
k vkladu priradená úroková sadzba platná v pred-
chádzajúci bankový pracovný deň. Počas zmluv-
ne dohodnutej lehoty viazanosti vkladu sa úroko-
vá sadzba, platná v deň zúčtovania vkladu, neme-
ní. V deň obnovy je úroková sadzba na TVÚ aktua-
lizovaná podľa platných úrokových sadzieb. 

2.7. Dcérsky vklad uvedený v bode 2.4., písm. a)
tohto článku bude úročený úrokovou sadzbou,
platnou v deň zúčtovania tohto dcérskeho vkladu,
na účet. Ak bude lehota viazanosti dcérskeho
vkladu iná ako štandardná lehota viazanosti TVÚ,
bude dcérsky vklad úročený tou úrokovou
sadzbou platnou v deň vytvorenia dcérskeho vkla-
du, ktorá bude stanovená ako nižšia úroková
sadzba z úrokových sadzieb pre dve najbližšie
štandardné lehoty viazanosti TVÚ, medzi ktorými
sa lehota viazanosti tohto dcérskeho vkladu
nachádza. 

2.8. Dcérsky vklad uvedený v bode 2.4., písm. b)
tohto článku bude úročený úrokovou sadzbou
platnou v deň začatia lehoty viazanosti základné-
ho vkladu na TVÚ pre príslušný zostatok a pre
lehotu viazanosti základného vkladu. 

2.9. Dcérsky vklad uvedený v bode 2.4., písm. c)
tohto článku bude úročený úrokovou sadzobu
platnou v deň začatia lehoty viazanosti pôvodného
dcérskeho vkladu pre príslušný zostatok a lehotu
viazanosti pôvodného dcérskeho vkladu. Ak bude
lehota viazanosti pôvodného dcérskeho vkladu
iná ako štandardná lehota viazanosti TVÚ, bude
tento nový dcérsky vklad úročený tou úrokovou
sadzbou platnou v deň vytvorenia pôvodného
vkladu, ktorá bude stanovená ako nižšia úroková
sadzba z úrokových sadzieb pre dve najbližšie
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lehoty viazansti TVÚ, medzi ktorými sa lehota via-
zanosti pôvodného vkladu nachádza. 

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. 

2.11.V prípade predčasného čiastkového výberu z TVÚ
banka vytvára nový dcérsky vklad z posledného
vkladu, ktorého výška bola týmto výberom znížená
(pôvodný vklad). Takto vytvorený dcérsky vklad je
úročený úrokovou sadzbou platnou v deň začatia
lehoty viazanosti pôvodného vkladu pre príslušný
zostatok a lehotu viazanosti pôvodného vkladu.
Ak je lehota viazanosti pôvodného vkladu iná ako
štandardná lehota viazanosti vkladu na TVÚ, bude
tento nový dcérsky vklad úročený úrokovou
sadzbou platnou v deň vytvorenia pôvodného
vkladu, pre najbližšiu kratšiu štandardnú lehotu
viazanosti vkladu na TVÚ. 

2.12.Vklady a výbery z TVÚ je možné vykonávať v kto-
rejkoľvek pobočke banky. Bezhotovostné operá-
cie je možné vykonať z TVÚ na bežný účet alebo
vkladnú knižku, ktoré sú vedené v banke v rovna-
kej mene, ako je vedený TVÚ. Výber vkladu vyko-
naný pred uplynutím lehoty viazanosti, t. j. pred-
časný výber, je možný najviac raz počas dohod-
nutej lehoty viazanosti. Predčasným výberom
z TVÚ nevzniká nárok na úroky z vyberanej sumy
spätne odo dňa vykonania vkladu; v prípade TVÚ
s obnovou nevzniká nárok na úroky z vyberanej
sumy spätne odo dňa predchádzajúcej obnovy.
Predčasný výber z TVÚ sa vykoná v poradí od naj-
mladšieho vkladu po najstarší vklad. Pri TVÚ
s dlhšou lehotou viazanosti ako dvanásť mesiacov
v prípade predčasného výberu nevzniká nárok na
úroky z vyberanej sumy spätne odo dňa vykona-
nia vkladu, resp. predchádzajúcej obnovy vkladu
vrátane vyplatených brutto úrokov v danej lehote
viazanosti vkladu. Pod brutto úrokom sa rozumie
vyplatený úrok pred zdanením. 

2.13.Pri vklade na TVÚ s obnovou má klient možnosť
disponovať s úrokmi v deň obnovy, a to buď pripí-
saním úroku k istine (kapitalizácia vkladu), alebo
prevodom úroku na BÚ alebo VK vedenú v banke
v rovnakej mene, ako je vedený TVÚ. Ak deň
obnovy vkladu na TVÚ pripadne na deň pracov-
ného voľna alebo pracovného pokoja, je výber
z TVÚ bez zníženia nároku na úrok možný v prvý
bankový pracovný deň nasledujúci po dni obnovy. 

2.14.V prípade, že bude zrušený BÚ alebo VK, na
ktoré majú byť v deň obnovy vkladu pripisované
úroky z vkladu na TVÚ, je klient povinný zmeniť
určenie disponovania s úrokmi minimálne deň
pred obnovou vkladu, inak je banka oprávnená ku
dňu obnovy pripisovať úroky k istine. V prípade
smrti klienta je banka oprávnená zmeniť dispono-
vanie s úrokmi k dňu obnovy vkladu tak, že budú
pripísané k istine. 

2.15.Pri vklade na TVÚ bez obnovy je výber vkladu vrá-
tane úrokov jednorazový po uplynutí dohodnutej
lehoty viazanosti prevodom na BÚ alebo VK vede-
nú v banke v rovnakej mene, ako je vedený TVÚ.
Úroky viažuce sa k TVÚ s lehotou viazanosti
dlhšou ako jeden rok sú splatné až po uplynutí
lehoty viazanosti vkladu. Pri TVÚ na dlhšiu lehotu
viazanosti ako dvanásť mesiacov sa bude úrok
pripisovať na TVÚ ročne a bude sa úročiť rovnako
ako dcérsky vklad uvedený v bode 2.4., písm. a)
tohto článku. Klient môže požiadať o zmenu dis-
pozície s týmto úrokom minimálne deň pred roč-
nou kapitalizáciou vkladu v prípade, ak má byť
úrok prevedený na BÚ alebo VK vedenú v banke
v rovnakej mene, ako je vedený TVÚ. 

2.16.V prípade, že bude zrušený BÚ alebo VK, na
ktoré má byť po uplynutí lehoty viazanosti preve-
dená istina a úroky z vkladu na TVÚ, je klient
povinný zmeniť účet na poukázanie istiny a úroku
minimálne deň pred splatnosťou TVÚ, inak
nevzniká nárok na úrok odo dňa splatnosti TVÚ. 

2.17.Ak klient uskutoční vklad na TVÚ s nulovým zostat-
kom, platí pre tento vklad pôvodne dohodnutá
lehota viazanosti vkladu, ktorá začína plynúť dňom
zúčtovania peňažných prostriedkov na TVÚ. 

2.18.Zmluva o TVÚ zaniká a banka príslušný TVÚ zruší
k poslednému bankovému pracovnému dňu
mesiaca február príslušného kalendárneho roka,
ak k tomuto dátumu bol na TVÚ nulový zostatok
minimálne počas celého predchádzajúceho
kalendárneho roka. Na účely tohto bodu sa za
TVÚ s nulovým zostatkom považuje aj TVÚ s vkla-
dom bez obnovy po uplynutí lehoty viazanosti
tohto vkladu. Zmluva o TVÚ zaniká tiež na základe
dohody majiteľa banky a majiteľa TVÚ, pričom
túto dohodu je oprávnená uzavrieť tiež osoba
splnomocnená majiteľom TVÚ prostredníctvom
Zoznamu oprávnených osôb k TVÚ na disponova-
nie s finančnými prostriedkami na TVÚ. 

2.19.Banka informuje klienta o základnom vklade na
TVÚ a o príslušnej výške úrokovej sadzby pri
danej lehote viazanosti bezodkladne po zúčtova-
ní základného vkladu na TVÚ. Banka informuje
klienta o pohyboch a vkladoch na TVÚ počas le-
hoty viazanosti vkladu bezodkladne po dni uply-
nutia lehoty viazanosti TVÚ alebo po dni obnovy
vkladu na TVÚ. Výpisy a oznámenia o TVÚ sú ban-
kou zasielané len na určené adresy na území
Slovenskej republiky. Iné výpisy a oznámenia,
ako sú uvedené v týchto OP, banka nie je povin-
ná klientovi zasielať.

2.20. Ak majiteľovi TVÚ banka pridelila identifikačné,
autentifikačné a autorizačné prostriedky, ktoré
umožňujú prístup do prostredia internet bankingu,
má banka právo majiteľovi TVÚ sprístupňovať infor-
mácie súvisiace s TVÚ (napr. zostatok na TVÚ, úro-
čenie a pod.) v prostredí internet bankingu a pro-
stredníctvom kontaktného centra DIALOG Live.
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2.21. Ak je majiteľom TVÚ maloletá osoba, má právo
zriadiť alebo disponovať s TVÚ samostatne ľubo-
voľný zákonný zástupca maloletého. Maloletý po
dovŕšení 15. roku jeho veku, za predpokladu, že
preukáže svoju totožnosť platným dokladom to-
tožnosti, má právo zriadiť TVÚ; disponovať s TVÚ
je však oprávnený až nadobudnutím plnoletosti.
Po dovŕšení 18. roku veku majiteľa TVÚ má ban-
ka právo zrušiť podpisový vzor jeho zákonného
zástupcu. Tretia osoba je oprávnená zriadiť TVÚ
v mene a v prospech maloletej osoby po predlo-
žení rodného listu maloletej osoby, pričom táto
tretia osoba nie je oprávnená disponovať s týmto
TVÚ.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

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 mož-
nosti z tohto dôvodu vypovedať zmluvu, ktorej
podmienky sa menia, najmenej 2 mesiace pred
účinnosťou zmeny. Klient je oprávnený po ozná-
mení o zmene zmluvných podmienok bezplatne
a s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvu, kto-
rej 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 infor-
muje o zmene najneskôr bez zbytočného odkla-
du po uskutočnení zmeny, pričom takáto zmena
klientovi nezakladá právo na ukončenie zmluvné-
ho vzťahu.

3.3. Tieto obchodné podmienky banka zverejňuje na
svojej internetovej stránke a vo svojich obchod-
ných priestoroch. Obchodné podmienky platia aj
po skončení právneho vzťahu medzi bankou
a klientom, a to až do úplného vysporiadania ich
vzájomných vzťahov. 

3.4. 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 oznáme-
nia podľa týchto OP 

3.5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť
zverejnením v obchodných priestoroch banky
a účinnosť dňa 01. 08. 2018 pričom zmena člán-
ku II. bod 2.15. sa vzťahuje pre klientov, ktorí
uzatvoria zmluvu o TVÚ po účinnosti týchto
obchodných podmienok.

Ak dôjde medzi bankou a klientom k uzatvoreniu roz-
hodcovskej zmluvy alebo spotrebiteľskej rozhodcovskej
zmluvy, môžu byť prípadné spory, ktoré vzniknú alebo
vznikli z bankových obchodov, riešené okrem rekla-
mačného konania a súdneho konania aj prostredníc-
tvom rozhodcovského konania alebo spotrebiteľského
rozhodcovského konania, podľa zákona č. 244/2002
Z. z. o rozhodcovskom konaní alebo zákona č.
335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom
konaní.

Ak dôjde medzi bankou a klientom k uzavretiu dohody
o riešení sporu mediáciou, bude možné riešiť spor
mimosúdne tiež mediáciou na základe zákona č.
420/2004 Z.z. o mediácii.

Banka týmto dáva do pozornosti klientom - spotrebite-
ľom, že je tu aj možnosť alternatívneho riešenia sporov
súvisiacich s bankovými obchodmi, vrátane sporov
z platobných služieb a sporov súvisiacich s presunom
platobného účtu, prostredníctvom subjektov alternatív-
neho riešenia sporov, ktoré sú oprávnené riešiť spory
súvisiace s takýmito obchodmi, a to podľa voľby spot-
rebiteľa, vrátane výberu príslušného subjektu alternatív-
neho riešenia sporov podľa voľby spotrebiteľa. Zoznam
subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie
Ministerstvo hospodárstva na internetovej stránke:
www.mhsr.sk

Osobitne dávame do pozornosti klientom – spotrebite-
ľom, že poskytovatelia platobných služieb prostredníc-
tvom svojho záujmového združenia Slovenskej bankovej
asociácie zriadili subjekt alternatívneho riešenia sporov
s názvom Inštitút alternatívneho riešenia sporov
Slovenskej bankovej asociácie so sídlom v Bratislave,
prostredníctvom ktorého môžu klienti – spotrebitelia rie-
šiť spory z bankových obchodov, ktoré súvisia so spot-
rebiteľskými zmluvami. Viac informácii o riešení sporov
týmto subjektom nájdete na stránke: www.institutars.sk

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že rozhodcovs-
ké zmluvy (vrátane spotrebiteľských rozhodcovských
zmlúv), ktoré boli uzatvorené na riešenie sporov pred
Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej
asociácie, a na základe ktorých sa nezačalo rozhod-
covské konanie na Stálom rozhodcovskom súde
Slovenskej bankovej asociácie, strácajú platnosť dňom
zverejnenia rozhodnutia o zrušení tohto stáleho rozhod-
covského súdu v Obchodnom vestníku.
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