°Obchodné podmienky Tatra banky, a.s.
pre špecializované typy vkladných knižiek

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. (ďalej aj banka) pre špecializované vkladné knižky (ďalej aj „OP“) upravujú druhy a podmienky
poskytovania špecializovaných vkladných knižiek, ktoré banka zriaďuje pre klientov na základe písomnej zmluvy, a to v eurách a v cudzej
mene.

Článok II.
Špecializované typy vkladných knižiek
2.1. Vkladná knižka JUNIOR
2.1.1. Banka zriaďuje na základe písomnej zmluvy vkladnú knižku
JUNIOR pre deti a mládež do 18. roku veku (ďalej „maloletý“)
s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, a to
v eurách. Vkladná knižka JUNIOR je vystavená na meno maloletého.
2.1.2. Banka má právo nezriadiť vkladnú knižku JUNIOR pre maloletého, ktorý v kalendárnom roku uzatvorenia zmluvy dovŕši 18.
rok svojho veku.
2.1.3. Uzatvoriť zmluvu o vkladnej knižke JUNIOR sú oprávnení
zákonní zástupcovia maloletého, príp. maloletý po dovŕšení
15. roku svojho veku. Banka je oprávnená uzatvoriť zmluvu
o vkladnej knižke JUNIOR v prospech maloletého aj s osobou, ktorá nie je zákonným zástupcom maloletého, ak splní
podmienky určené bankou.
2.1.4. Výbery z vkladnej knižky JUNIOR môže do dovŕšenia 18. roku
veku maloletého vykonávať:
a) samostatne jeden zákonný zástupca maloletého, ak je
zakladateľom tejto vkladnej knižky alebo ak má maloletý
len jedného zákonného zástupcu, príp. ak sa zákonní
zástupcovia maloletého vzájomne splnomocnia k samostatnému konaniu;
b) spoločne dvaja zákonní zástupcovia maloletého, ak nie sú
zakladateľmi tejto vkladnej knižky alebo ak síce jeden
z nich je zakladateľom tejto vkladnej knižky, ale dohodnú
sa na spoločnom konaní;
c) samostatne tretia osoba (splnomocnenec), a to na základe písomného splnomocenia zákonných zástupcov maloletého, ak nie sú zakladateľmi tejto vkladnej knižky alebo
jedného zákonného zástupcu maloletého, ak je zakladateľom tejto vkladnej knižky alebo maloletý má len jedného
zákonného zástupcu.
2.1.5. Po dovŕšení 18. roku veku klienta je oprávnený uskutočňovať
výbery z vkladnej knižky JUNIOR výlučne klient, na ktorého
meno je táto vkladná knižka zriadená.
2.1.6. Zrušiť vkladnú knižku JUNIOR sú oprávnené do dovŕšenia 18.
roku veku maloletého osoby uvedené v bode 2.1.4. tohto
článku, a to za súčasného splnenia podmienky spôsobu
konania uvedenej v tomto bode a podmienky, že zakladateľom
tejto vkladnej knižky nie je maloletý, na ktorého meno je vkladná knižka JUNIOR zriadená. Do dovŕšenia 18.teho roku veku
maloletého môže zrušiť vkladnú knižku JUNIOR tiež tretia
osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o vkladnej knižke JUNIOR,
pokiaľ nedošlo k zriadeniu podpisových vzorov ku vkladnej
knižke JUNIOR pre osoby uvedené v bode 2.1.4. tohto článku.
2.1.7. Maloletý je oprávnený po dovŕšení 15. roku veku zrušiť vkladnú knižku JUNIOR výlučne v prípade, že je aj zakladateľom

tejto vkladnej knižky. Po dovŕšení 18. roku veku je maloletý
oprávnený zrušiť vkladnú knižku JUNIOR bez ohľadu na to,
kto je jej zakladateľom.
2.1.8. Vklad na vkladnej knižke JUNIOR banka úročí aktuálne platnou základnou úrokovou sadzbou a dodatkovým úrokom.
Výšku základnej úrokovej sadzby a dodatkového úroku určuje
banka a oznamuje ju zverejnením vo svojich obchodných priestoroch. Dodatkový úrok prizná banka len v prípade, že
z vkladnej knižky JUNIOR nebol v období od 16.1. do konca
predchádzajúceho kalendárneho roka uskutočnený žiadny
výber. V opačnom prípade bude vklad úročený len aktuálne
platnou základnou úrokovou sadzbou bez dodatkového
úroku. Výberom sa na účely priznania dodatkového úroku
rozumie aj výber úrokov alebo časti úrokov za predchádzajúci
kalendárny rok.
2.1.9. Priznaný dodatkový úrok pripisuje banka k zostatku na vkladnej knižke JUNIOR najneskôr 10. pracovný deň nasledujúceho kalendárneho roka.
2.1.10. Vkladový vzťah založený písomnou zmluvou zaniká posledný
deň kalednárneho roka, v ktorom maloletý dovŕši 18. rok svojho veku. K tomu istému dňu zaniká aj vkladná knižka JUNIOR.
Po zániku vkladového vzťahu je klient povinný vybrať celý
zostatok vkladu na vkladnej knižke JUNIOR, inak eviduje
banka zostatok vkladu do doby jeho premlčania a neúročí ho.
2.1.11. Právo zriadiť alebo disponovať s vkladnou knižkou JUNIOR má
samostatne ľubovoľný zákonný zástupca maloletého. Maloletý
po dovŕšení 15. roku svojho veku, za predpokladu, že preukáže svoju totožnosť platným dokladom totožnosti, má právo
zriadiť vkladnú knižkou JUNIOR, nie však s ňou disponovať.
Po dovŕšení 18. roku veku osoby, na ktorej meno je vkladná
knižka JUNIOR vystavená má banka právo zrušiť podpisový
vzor jeho zákonného zástupcu. Tretia osoba je oprávnená
zriadiť vkladnú knižkou JUNIOR v mene a v prospech maloletej osoby, po predložení rodného listu maloletej osoby, pričom táto tretia osoba nie je oprávnená disponovať s vkladnou
knižkou JUNIOR.
Ak vkladnú knižku JUNIOR zriadi jeden zákonný zástupca,
nie je počas trvania jeho zákonného zastúpenia iný zákonný
zástupca oprávnený s vkladnou knižkou JUNIOR disponovať
bez jeho súhlasu. Bez súhlasu zákonného zástupcu (počas
trvania jeho zastúpenia), ktorý prvý začal disponovať s vkladnou knižkou JUNIOR zriadenou maloletým, iný zákonný
zástupca nie je oprávnený disponovať.
2.1.12. Bod 2.1.11. a 2.1.12. tohto článku sa použije výlučne pre
vkladné knižky JUNIOR zriadené od 01.11.2010 Pre vkladné
knižky JUNIOR zriadené od 01.11.2010 sa nepoužijú body
2.1.3.a 2.1.4. tohto článku.
2.2. Vkladná knižka – poistné plnenie
2.2.1. Banka zriaďuje pre maloletého na základe písomnej zmluvy
vkladnú knižku – poistné plnenie. Na túto vkladnú knižku
môžu byť do dovŕšenia plnoletosti maloletého uskutočnené
výlučne vklady predstavujúce dohodnuté poistné plnenie zo
strany vybraných poisťovní. Vkladná knižka – poistné plnenie
je vystavená na meno maloletého.
2.2.2. Uzatvoriť zmluvu o vkladnej knižke - poistné plnenie sú oprávnení zákonní zástupcovia, príp. zákonný zástupca maloletého,
pričom disponovanie s vkladom na tejto vkladnej knižke je
v plnej výške vinkulované na dosiahnutie plnoletosti maloletého.
2.2.3. Do dosiahnutia plnoletosti maloletého je možné s vkladom na
vkladnej knižke – poistné plnenie nakladať len v tej pobočke
banky, kde je táto vkladná knižka vedená, a to výlučne na
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základe rozhodnutia príslušného súdu o schválení nakladania
s majetkom maloletého alebo na základe rozhodnutia príslušného súdu alebo iného orgánu, ktorý vykoná dedičské konanie v prípade úmrtia maloletého.
2.2.4. Ak dôjde v období do dovŕšenia plnoletosti maloletého k strate alebo odcudzeniu vkladnej knižky – poistné plnenie, sú
zákonní zástupcovia, príp. zákonný zástupca maloletého
povinní ihneď nahlásiť túto skutočnosť v tej pobočke banky,
kde je vkladná knižka vedená. Banka v takomto prípade začne
umorovacie konanie, po ktorého ukončení vydá oprávnenej
osobe novú vkladnú knižku – poistné plnenie s tým, že podmienky pre vedenie vkladnej knižky – poistné plnenie uvedené v tomto článku zostanú zachované aj pre novovydanú
vkladnú knižku.
2.2.5. Po dovŕšení plnoletosti klienta je oprávnený s vkladom na
vkladnej knižke – poistné plnenie v plnom rozsahu nakladať
klient, na ktorého meno je vkladná knižka zriadená. Dovŕšenie
plnoletosti oznámi klient v tej pobočke banky, kde je vkladná
knižka vedená.
2.2.6. Ak po dovŕšení plnoletosti klient nezruší vkladnú knižku –
poistné plnenie a nevyberie zostatok vkladu, vedie banka
ďalej vklad na tejto vkladnej knižke za podmienok ustanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach Tatra
banky, a.s. a úročí ho aktuálne platnou úrokovou sadzbou pre
bežné vkladné knižky.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
3.1.

Vzájomné práva a povinnosti banky a klienta neupravené
zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami sa riadia
Všeobecnými obchodnými podmienkami Tatra banky, a.s.

3.2.

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 “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.

3.3.

Ak klient nesúhlasí so zmenou týchto obchodných podmienok, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť nejneskôr 30
dní odo dňa platnosti obchodných podmienok.
Ak sa banka a klient nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomný záväzkový vzťah a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky.

3.4.

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.

3.5.

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.

3.6.

Vklad na vkladnej knižke zriadenej 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.

3.7.

Odo dňa účinnosti týchto OP nahrádzajú tieto OP Články I.,
III. a V. z Obchodných podmienok pre špecializované typy
účtov a vkladných knižiek, ktoré ku tomuto dňu zanikajú.

3.8.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť zverejnením
v obchodných priestoroch banky a účinnosť dňa
01.11.2010.

2.3. Vkladná knižka v mene EUR s dodatkovým úrokom
2.3.1. Vklad na vkladnej knižke v mene EUR, ktorú banka zriadi na
základe písomnej zmluvy s klientom uzatvorenej po 04.05.
2009 (ďalej "vkladná knižka zriadená po 04.05.2009") banka
úročí aktuálne platnou základnou úrokovou sadzbou a dodatkovým úrokom. Výšku základnej úrokovej sadzby a dodatkového úroku určuje banka a oznamuje ju zverejnením vo svojich obchodných priestoroch.
2.3.2. Dodatkový úrok na vkladnej knižke zriadenej po 04.05.2009
prizná banka len v prípade, že z tejto vkladnej knižky nebol
v období od 16.1. do konca predchádzajúceho kalendárneho roka uskutočnený žiadny výber. V opačnom prípade bude
vklad úročený len aktuálne platnou základnou úrokovou
sadzbou bez dodatkového úroku. Priznaný dodatkový úrok
pripisuje banka k zostatku na vkladnej knižke najneskôr 10.
pracovný deň nasledujúceho kalendárneho roka.
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