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A.  V�EOBECNÁ ÈAS� 
 
1. Základné ustanovenia 
 
1.1 Toto je úplné znenie Osobitných obchodných podmienok pre VK s úèinnos�ou od 1.11.2002 v znení 

Dodatku è.1 úèinného od 3.2.2003, Dodatku è. 2 úèinného od 1.7.2003, Dodatku è. 3 úèinného od 
1.1.2005, Dodatku è. 4 úèinného od 1.3.2005, Dodatku è.5 úèinného od 1.5.2006, Dodatku è. 6 úèinného 
od 15.08.2006, Dodatku è. 7 úèinného od 15.07.2007, Dodatku è. 8 úèinného od 01.01.2009, Dodatku è. 
9 úèinného od 01.05.2010, Dodatku è. 10, ktorý je úèinný pre Bankové produkty vedené na Obchodnom 
mieste urèenom Zverejnením s úèinnos�ou od dátumu urèeného Zverejnením.        

1.2 Tieto Obchodné podmienky pre VK upravujú právne vz�ahy medzi Bankou a Majite¾om VK pri uzatváraní 
Zmlúv o vklade a následnom vydávaní VK Banky v súlade s VOP, týmito Obchodnými podmienkami pre 
VK a v�eobecne záväznými právnymi predpismi. 

1.3 Tieto Obchodné podmienky pre VK tvoria súèas� akejko¾vek Zmluvy o vklade uzatvorenej medzi Bankou 
a Majite¾om VK. 

1.4  V rozsahu, v akom sa ustanovenia písomnej Zmluvy uzatvorenej medzi Bankou a Majite¾om VK 
v súvislosti so Zmluvou o vklade lí�ia od ustanovení týchto Obchodných podmienok pre VK, sú 
rozhodujúce ustanovenia takejto písomnej  Zmluvy. 

1.5 Ak tieto Obchodné podmienky pre VK obsahujú úpravu odli�nú od VOP, má táto úprava prednos� pred 
VOP. Ak ustanovenia osobitnej èasti Obchodných podmienok pre VK obsahujú odli�nú úpravu ako 
v�eobecné ustanovenia Obchodných podmienok pre VK,  rozhodujúce sú ustanovenia osobitnej èasti 
Obchodných podmienok pre VK.     

1.6 Klient  nemá nárok na poskytnutie akéhoko¾vek Bankového produktu. 
1.7 Na prijatie vkladu Bankou nevzniká Majite¾ovi VK právny nárok, a to ani v prípade, ak u� Banka od 

takéhoto Majite¾a VK vklad prijala, alebo medzi Bankou a Majite¾om VK vznikol kedyko¾vek obchodný 
alebo obèianskoprávny vz�ah. 

 
2. Definície 

 
Pojmy, písané ve¾kými zaèiatoènými písmenami, pou�ívané v týchto Obchodných podmienkach pre VK, ako aj vo 
VOP, v Zmluvách, vo VK a v dokumentácii, ktorá súvisí so Zmluvami, majú význam, ktorý je definovaný v týchto 
Obchodných podmienkach pre VK alebo vo VOP, ak to v týchto Zmluvách  nie je výslovne vylúèené. 
 
Cyklus obdobie viazanosti vkladu, poèas ktorého sa Majite¾ VK zaväzuje zvy�ova� vklad vo 

vý�ke Kvartálneho vkladu. Lehota jedného Cyklu je Bankou  urèená Zverejnením a 
zaèína plynú� odo dòa vzniku Zmluvy o vklade, alebo  v deò nasledujúci po dni 
Úspe�ného ukonèenia Cyklu alebo  deò nasledujúci po dni Nepovoleného výberu. 
Ak nie je deò lehoty trvania Cyklu v mesiaci dohodnutej splatnosti vkladu, pripadne 
koniec lehoty splatnosti Cyklu na posledný deò takého mesiaca. Ka�dá nasledujúca 
lehota Cyklu sa v�ak opä� odvíja od posledného dòa predchádzajúceho Cyklu. Po 
Úspe�nom ukonèení  Cyklu nasleduje Vy��ia úroveò cyklu (t. j. po I. cykle do II. 
cyklu, po II. cykle do III. cyklu atï.). Ka�dý Cyklus nasledujúci po III. cykle je 
predmetom dohody medzi Bankou a Majite¾om VK, ktorá nemusí ma� písomnú 
formu. 

Deò opakovaného zriadenia  
Termínovaného vkladu na VK deò nasledujúci po poslednom dni Doby viazanosti, ak bolo dohodnuté opakovanie 

Doby  viazanosti. 
Deò splatnosti pre Termínované vklady na VK urèené v dòoch pripadá na posledný deò dohodnutej 

lehoty, ktorej poèítanie sa zaèína dòom, ktorý nasleduje po udalosti rozhodujúcej pre 
jej zaèiatok; pre Termínované vklady na VK urèené v tý�dòoch, mesiacoch a rokoch, 
pripadá na deò, ktorý sa svojím pomenovaním alebo èíslom zhoduje s dòom 
zriadenia Termínovaného vkladu na VK. Ak nie je taký deò v mesiaci, pripadne Deò 
splatnosti na posledný deò takého mesiaca.    

Doba viazanosti obdobie, ktoré sa  zaèína dòom zriadenia Termínovaného vkladu na VK alebo Dòom 
opakovaného zriadenia Termínovaného vkladu na VK a konèí sa dòom 
predchádzajúcim Dòu splatnosti. 

 

Kvartálny vklad 
zhodný prejav vôle oboch zmluvných strán, ktorým sa mení vý�ka vkladu na VK, 
prièom  vý�ku Kvartálneho vkladu urèí Banka Zverejnením, Kvartálny vklad sa 
uskutoèòuje jednorazovo alebo postupne, Kvartálnym vkladom nie je suma úrokov 
pripísaná k vkladu. 

Lehota pre výber lehota urèená Bankou Zverejnením pre Povolený výber vkladu, ktorá zaèína prvým 
dòom nasledujúceho Cyklu. 

Majite¾ VK 

 

Minimálny vklad na VK                        

Klient, ktorý je oprávnený Naklada� s vkladom, tzn. fyzická osoba, na ktorej meno, 
rodné èíslo a adresu trvalého pobytu, alebo právnická osoba, na ktorej názov, 
adresu sídla a IÈO, VK znie. 
Minimálna suma peòa�ných prostriedkov, ktorých vý�ku urèí Banka Zverejnením, 
prièom zlo�enie týchto peòa�ných prostriedkov ku dòu vzniku Zmluvy o vklade je 
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Nakladanie s vkladom 

podmienkou vydania VK.  
výber alebo zru�enie vkladu, jeho prevod, postúpenie alebo zalo�enie, prièom 
Nakladaním s vkladom nie je zvy�ovanie vkladu. 

Nepovolený výber výber uskutoènený mimo Lehoty  pre výber alebo opätovne uskutoènený výber po 
u� vykonanom Povolenom výbere v rámci Lehoty pre výber. 

Ni��ia úroveò cyklu Cyklus, ktorý nasleduje po Nepovolenom výbere. 

Obchodné podmienky pre VK osobitné obchodné podmienky Banky pre vz�ahy zalo�ené na základe Zmluvy o 
vklade.  

Povolený výber prvý výber uskutoènený v Lehote pre výber, vý�ka sumy Povoleného výberu je 
obmedzená len dodr�aním povinnosti zachova� Minimálny vklad na VK;  
uskutoènením Povoleného výberu Majite¾ VK neporu�uje dohodnuté podmienky 
Úspe�ného ukonèenia cyklu. 

Termínovaný vklad na VK urèitá vý�ka vkladu, urèená v príkaze Majite¾a VK, ktorá sa na základe dohody 
medzi Majite¾om VK a Bankou poèas Doby viazanosti úroèí úrokovou sadzbou, 
urèenou Zverejnením. 

Umorovacie konanie konanie o umorení VK pod¾a Obèianskeho zákonníka a vyhlá�ky è. 47/1964 Zb. 

Úspe�ne ukonèený cyklus Cyklus, v ktorom boli dodr�ané Kvartálne vklady a nebol uskutoènený Nepovolený 
výber.  

VK vkladná kni�ka ako potvrdenie o existencii Zmluvy o vklade medzi Bankou 
a Majite¾om VK, ktoré vydáva Banka ako cenný papier. 

Základná úroková sadzba vý�ka úroku urèená Bankou Zverejnením. 

Zmluva o vklade právny úkon, ktorý sa riadi ustanoveniami Obèianskeho zákonníka a ktorým Majite¾ 
VK skladá peòa�né prostriedky a Banka prijíma tieto peòa�né prostriedky Majite¾a 
VK a vystaví VK, prièom táto zmluva mô�e by� uzavretá v písomnej alebo ústnej 
forme medzi Majite¾om VK a Bankou. 

Zní�ená úroková sadzba vý�ka úroku urèená Bankou Zverejnením. 

Zverejnenie sprístupnenie dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných priestoroch 
Obchodných miest alebo prostredníctvom Elektronických slu�ieb alebo na 
internetovej stránke Banky alebo inou, po úvahe Banky vhodnou formou, èím 
dokument alebo informácia nadobúda úèinok, ak nie je urèené inak. 

Zvýhodnená úroková sadzba vý�ka úroku urèená Bankou Zverejnením. 

 
3. Vznik Zmluvy o vklade  a podstatné nále�itosti VK 
 
3.1 Zmluva o vklade vzniká medzi Majite¾om VK a Bankou zlo�ením aspoò Minimálneho vkladu na VK 

Majite¾om VK a jeho prijatím Bankou.  
3.2 Vystavením VK  potvrdzuje Banka prijatie vkladu a vznik zmluvného vz�ahu pod¾a § 781-785 

Obèianskeho zákonníka. Z VK je zrejmá vý�ka vkladu, jeho zmeny a koneèný stav. Ak nie je preukázaná 
iná vý�ka vkladu, je rozhodujúci zápis vo VK.  

3.3 Podstatné nále�itosti VK sú: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné èíslo alebo dátum 
narodenia fyzickej osoby alebo názov, adresa sídla a pridelené identifikaèné èíslo právnickej osoby, 
ktorá je Majite¾om VK.  

3.4 Vekové obmedzenie pre vydanie urèitého druhu VK a mena, v ktorej je VK vedená, sú urèené  
obchodnými podmienkami jednotlivých druhov VK, uvedenými v osobitnej èasti týchto Obchodných 
podmienok pre VK.  

3.5 Pri zalo�ení VK na meno maloletého zastupuje maloletého jeho zákonný zástupca alebo Oprávnená 
osoba, ktorý okrem svojho preukazu toto�nosti predlo�í doklad potvrdzujúci identifikaèné údaje 
maloletého � rodný list alebo výpis z knihy narodení.   

 
4. Podmienky  vedenia vkladu na VK 
 
4.1 Minimálny vklad 
 
4.1.1 Majite¾ VK sa zaväzuje udr�iava� Minimálny vklad na VK po celú dobu úèinnosti Zmluvy o vklade. 
 
4.2 Poskytovanie údajov 
 
4.2.1 Majite¾ VK sa zaväzuje poskytova� Banke aktuálne a pravdivé údaje pre vedenie VK v súlade so  

zákonom a obchodnými podmienkami Banky. 
 
4.3 Nakladanie s vkladom na VK 
 
4.3.1 Bez predlo�enia VK nie je mo�né Naklada� s vkladom na VK, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 
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4.3.2 Naklada� s vkladom na VK je oprávnený Majite¾ VK alebo Oprávnená osoba. 
4.3.3 Majite¾ VK sa zaväzuje, �e od�kodní Banku za akúko¾vek �kodu, ktorá jej vznikne konaním Oprávnenej 

osoby, alebo tretích osôb zo zru�eného plnomocenstva, ak Majite¾ VK bez zbytoèného odkladu 
neupozorní Banku na zru�enie alebo zánik takéhoto plnomocenstva. 

4.3.4 Banka zriadi na VK zákaz výplaty vkladu, ak Majite¾ VK Banke oznámi, �e mu VK odòala známa osoba a 
po�iada Banku o zriadenie zákazu výplaty alebo ak Majite¾ VK oznámi stratu alebo odcudzenie VK 
neznámym páchate¾om a ne�iada o jej umorenie. Banka zákaz výplaty vkladu zru�í, ak do jedného 
mesiaca odo dòa zriadenia zákazu výplaty vkladu Majite¾ VK Banke nedolo�í listiny preukazujúce 
uplatnenie práva na vydanie VK na príslu�nom súde. Zákaz výplaty vkladu pred uplynutím lehoty 
jedného mesiaca mô�e zru�i� len Majite¾ VK na základe �iadosti. 

4.3.5 Ak sa Banka preukázate¾ným spôsobom dozvie o úmrtí  Majite¾a VK,  zaniká akéko¾vek Majite¾om VK 
udelené splnomocnenie; to neplatí, ak z obsahu plnomocenstva výslovne vyplýva nieèo iné.  Banka 
stanoví zákaz výplaty vkladu z VK a vklad ïalej úroèí. Banka umo�ní Naklada� s vkladom pod¾a pokynov 
súdu alebo iného orgánu, ktorý vykonáva dedièské konanie. Úmrtie Majite¾a VK nemá vplyv na plynutie 
výpovednej lehoty, lehoty pod¾a § 785 Obèianskeho zákonníka a ani premlèacej lehoty pod¾a zákona.   

 
4.4 Úroèenie 
 
4.4.1 Vklady na VK sú úroèené úrokovými  sadzbami, ktoré sú urèované Zverejnením, ak nie je dohodnuté  

inak.  Vyhlásením novej úrokovej sadzby stráca platnos� do Zverejnenia platná úroková sadzba. Banka 
pripisuje úrok  na VK roène k 31.12., ak nie je dohodnuté  inak. 

 
4.5 Osobitné ustanovenia o Spoloènom vklade na VK 
 
4.5.1 Ak je VK vedená ako Spoloèný vklad nále�itosti pod¾a bodu 3.3.  musí spåòa� ka�dý z Majite¾ov VK.   
 
5. Zmena Zmluvy o vklade 
 
5.1 Zvy�ovanie vkladu na VK je mo�né v súlade s ustanovením § 516 ods. 1 Obèianskeho zákonníka, t. j. 

zhodným prejavom vôle oboch zmluvných strán.  
5.2 Banka nie je povinná prija� akéko¾vek peòa�né prostriedky zvy�ujúce vklad na VK.  
5.3 Ak na VK vkladá peòa�né prostriedky osoba, ktorá nie je Majite¾om VK alebo Oprávnenou osobou a 

Banka sa rozhodne prija� peòa�né prostriedky urèené na zvý�enie vkladu, prièom vkladate¾ nepredlo�í 
VK, vydá vkladate¾ovi potvrdenie o prevzatí týchto peòa�ných prostriedkov, prièom zvý�enie vkladu 
zapí�e do VK a� po jej predlo�ení Majite¾om VK alebo Oprávnenou osobou. 

5.4 Potvrdenie o prevzatí peòa�ných prostriedkov urèených na zvý�enie vkladu na VK, ak ich Majite¾ VK 
prijme, je potvrdením o inej vý�ke vkladu ne� je zápis vo VK v súlade s ustanovením § 781 ods. 2 
Obèianskeho zákonníka do èasu zápisu zvý�eného vkladu do VK. 

5.5 Ak peòa�né prostriedky vlo�ené v súlade s bodom 5.3 Majite¾ VK prijme alebo ak najneskôr do momentu 
zápisu vkladu do VK neoznámi Banke, �e nesúhlasí so zvý�ením vkladu na VK platí, �e Majite¾  VK 
splnomocnil konajúcu osobu, aby v jeho mene vykonala v�etky právne úkony potrebné na zvý�enie 
vkladu na VK.  

5.6 Banka nie je povinná úroèi� vklad, ktorý bol prevzatý za úèelom zvý�enia vkladu na VK od tretej osoby 
a následne odmietnutý Majite¾om VK alebo Oprávnenou osobou. Banka po odmietnutí zvý�enia vkladu 
na VK vráti tento vklad vkladate¾ovi na základe jeho písomnej �iadosti v lehote 7 dní po doruèení �iadosti 
Banke. 

 
6. Zánik Zmluvy o vklade a Zru�enie VK 
 
6.1 Majite¾ VK mô�e zru�i� VK kedyko¾vek a v ktoromko¾vek Obchodnom mieste Banky.  
6.2 VK maloletého mô�e zru�i� zákonný zástupca maloletého, po predlo�ení preukazu toto�nosti a rodného 

listu maloletého, alebo Majite¾ VK po dosiahnutí plnoletosti. 
6.3 Zmluvný vz�ah zaniká vyplatením vkladu a zru�ením vkladnej kni�ky. 
6.4 Zmluvný vz�ah tie� zaniká uplynutím výpovednej lehoty a zru�ením vkladnej kni�ky. Banka je oprávnená 

vypoveda� zmluvu o vklade kedyko¾vek, aj bez uvedenia dôvodu. Banka v�dy vypovie Zmluvu o vklade, 
ak: 
a) VK nadobudne právnická osoba do výluèného vlastníctva alebo podielového spoluvlastníctva, alebo  
b) VK nadobudnú fyzické osoby do podielového alebo bezpodielového spoluvlastníctva, 
c) VK nadobudnú na základe dedièského konania dve  a viac osôb, 
d) ak Majite¾ VK nezvý�i vklad na VK v Bankou urèenej lehote do vý�ky Minimálneho vkladu na VK, 
e) v iných prípadoch, ktoré urèí Banka Zverejnením.  
 

6.5 Výpoveï Banka doruèuje tej osobe, ktorú ako Majite¾a VK  vedie, alebo o ktorej má vedomos�, �e je 
Majite¾om VK, ak nie je dohodnuté inak.  

6.6 Výpovedná lehota je 30 dní, zaèína plynú� dòom doruèenia Majite¾ovi VK. Vo výpovedi Banka urèí, �e 
posledným dòom výpovednej lehoty sa VK ako cenný papier ru�í. Po zániku zmluvy o vklade a zru�ení 
VK, má Majite¾ VK právo na výplatu zostatku zru�eného vkladu v zákonom urèenej premlèacej lehote. 
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Banka zostatok vkladu vyplatí po preskúmaní písomnej �iadosti Majite¾a VK a ostatných listín, vrátane 
zru�enej VK, ktorými Majite¾ VK osvedèí svoj nárok. Dôveryhodnos� a dostatoènos� predlo�ených listín 
je Banka, v súlade so zákonnou po�iadavkou postupova� pri svojej èinnosti obozretne, oprávnená 
posúdi� pod¾a vlastného uvá�enia. 

6.7 Ak Majite¾ VK po dobu dvadsa� rokov s vkladom na VK nenakladal ani nepredlo�il VK na doplnenie 
záznamov, zaniká vkladový vz�ah uplynutím tejto doby, Banka zru�í VK ako cenný papier k poslednému 
dòu tejto lehoty. Majite¾ VK má právo na výplatu zostatku zru�eného vkladu v zákonom urèenej 
premlèacej lehote. Banka je oprávnená vyplati� zostatok zru�eného vkladu po preskúmaní predlo�enej 
písomnej �iadosti Majite¾a VK a ostatných listín, vrátane zru�enej VK, ktorými Majite¾ VK osvedèí svoj 
nárok. Dôveryhodnos� a dostatoènos� predlo�ených listín je Banka, v súlade so zákonnou po�iadavkou 
postupova� pri svojej èinnosti obozretne, oprávnená posúdi� pod¾a vlastného uvá�enia. 

6.8 Zostatok zo zru�enej VK vyplatí Banka tej osobe, ktorá preuká�e, �e v dobe ukonèenia zmluvného 
vz�ahu a zru�enia VK bola Majite¾om VK, a to v lehote najneskôr do  7 dní, na základe �iadosti Majite¾a 
VK o výplatu zostatku zru�eného vkladu, ak nie je dohodnuté inak. Ak bola VK v dobe zru�enia v 
podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb, Banka VK zru�í a vyplatí zostatok zru�eného vkladu 
Majite¾om VK, prièom ka�dý z nich je oprávnený po�adova� len zostatok vo vý�ke zodpovedajúcej 
svojho podielu. 

 
B. OSOBITNE USTANOVENIA O VK 
 
7. Zabezpeèenie záväzkov VK 
 
7.1 Majite¾ VK oznámi Banke vznik zálo�ného práva k VK, ak bude VK predmetom zabezpeèenia záväzkov 

medzi tretími osobami v lehote 7 dní odo dòa vzniku tohto zálo�ného práva. Banka má v tomto vz�ahu 
postavenie poddl�níka. 

7.2 Ak je predmetom zabezpeèenia VK, ktorej Majite¾om VK je maloletá osoba, zákonný zástupca je povinný 
dolo�i� Banke aj  privolenie súdu s takýmto právnym úkonom zákonného zástupcu.  

 
8. Umorovacie konanie 
 
8.1 Ak je ohlásená strata, znièenie alebo odcudzenie VK neznámym páchate¾om, je Majite¾ VK alebo ten, 

kto preuká�e právny záujem oprávnený poda� návrh na zaèatie Umorovacieho konania. 
8.2 Návrh na zaèatie Umorovacieho konania sa podáva v písomnej forme v Obchodnom mieste, v ktorom je 

VK vedená.  
8.3 Navrhovate¾ Umorovacieho konania musí preukáza� svoju toto�nos� a identifikova� VK spôsobom, ktorý 

pokladá Banka, v súlade so zákonnou po�iadavkou postupova� pri svojej èinnosti obozretne, za 
dostatoèný. Navrhovate¾ Umorovacieho konania musí uvies� najmä meno, priezvisko, rodné èíslo alebo 
dátum narodenia Majite¾a VK, Obchodné miesto, ktoré vedie predmetnú VK, alebo vý�ku vkladu. 

8.4 Umorovacie konanie sa nezaène, ak je zrejmé, �e VK nie je stratená alebo znièená tak, �e nie je mo�né 
jej pou�itie, alebo ak je známa osoba, ktorá VK zadr�uje. 

8.5 Umorovacie konanie zaèína dòom vyvesenia vyhlá�ky o Umorovacom konaní  v Obchodnom mieste, 
v ktorom sa podal návrh na zaèatie Umorovacieho konania, ako aj v inom Obchodnom mieste Banky, o 
ktorom rozhodne Banka, a to v lehote urèenej Bankou. Vyhlá�ka o zaèatí Umorovacieho konania 
obsahuje nále�itosti stanovené právnym predpisom. 

8.6 Banka písomne informuje o zaèatí Umorovacieho konania Majite¾a VK, ako aj iné osoby, o ktorých tak 
rozhodne na základe vlastného uvá�enia s vynalo�ením odbornej starostlivosti. 

8.7 Umorovacie konanie sa zastaví v týchto prípadoch: 
 

a) ak navrhovate¾ Umorovacieho konania oznámi Banke, �e sa VK na�la a predlo�í ju v Obchodnom 
mieste Banky; 

b) ak iná osoba ako  navrhovate¾ Umorovacieho konania predlo�í VK a VK je so súhlasom tejto osoby 
odovzdaná Majite¾ovi VK, 

c) ak iná osoba ako navrhovate¾ Umorovacieho konania predlo�í VK a zároveò �iada o vrátenie VK, 
Banka vydá VK tejto osobe, ak preuká�e svoju toto�nos�, prièom Banka písomne upovedomí 
navrhovate¾a Umorovacieho konania a upozorní ho, �e s vkladom bude mo�né naklada�, ak 
navrhovate¾ Umorovacieho konania do jedného mesiaca nepreuká�e, �e svoj nárok uplatnil na 
súde; týmto spôsobom bude Banka postupova� aj v prípade, ak zistí, �e VK má niekto iný; 

d) ak iná osoba ako navrhovate¾ Umorovacieho konania uplatní nárok na vklad bez predlo�enia VK, 
Banka navrhovate¾a o tejto skutoènosti upovedomí a po�iada toho, kto nárok uplatnil, aby do 1 
mesiaca odo dòa uplatnenia nároku v Banke, uplatnil svoj nárok na súde a o tejto skutoènosti Banku 
bez zbytoèného odkladu písomne informoval, inak Banka vydá VK navrhovate¾ovi Umorovacieho 
konania alebo vyplatí vklad tomu, kto VK predlo�il. 

 
8.8 Ak po skonèení Umorovacieho konanie  bude predlo�ená umorená VK, Banka túto VK zadr�í. Ak je 

predlo�ite¾om VK iná osoba ako navrhovate¾ Umorovacieho konania a uplatòuje si nárok na vklad, 
Banka predlo�ite¾ovi oznámi údaje potrebné na uplatnenie svojich práv na súde (meno, priezvisko, 
adresa navrhovate¾a Umorovacieho konania), ak osobitný predpis neustanovuje inak.  
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9.  Nakladanie s VK  
 
9.1 Prechod VK 
 
9.1.1 Prechodom VK je zmena Majite¾a VK na základe právoplatného rozhodnutia o dedièstve, právoplatného 

rozhodnutia iného �tátneho orgánu, alebo na základe iných právnych skutoèností ustanovených v 
zákone. Prechod VK sa do VK vyznaèí spôsobom, ktorý urèuje zákon. 

 
9.2  Prevod VK 
 
9.2.1 Prevodom VK je zmena Majite¾a VK, uskutoènená na základe zmluvy o kúpe cenného papiera alebo 

zmluvy o darovaní cenného papiera v súlade s platnou právnou úpravou. 
9.2.2 Majite¾ VK je oprávnený previes� VK na základe kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy, ktorá musí ma� 

písomnú formu a musí ma� zákonom po�adované nále�itosti. Pokia¾ zmluva spåòa nále�itosti uvedené 
v tomto ustanovení a zákone a predlo�í ich Banke, vyznaèí sa meno nadobúdate¾a VK priamo do VK. 
Nový Majite¾ VK je povinný v lehote do 7 dní odo dòa prevodu VK oznámi� prevod Banke a predlo�i� 
v�etky doklady, na základe ktorých bola VK prevedená.  

9.2.3 Banka je oprávnená pod¾a vlastného uvá�enia po�adova� akéko¾vek ïal�ie doklady súvisiace 
s prevodom VK na základe kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy alebo doklady ktoré sa týkajú 
nadobúdate¾a VK, pokia¾ tieto doklady pova�uje Banka, v súlade so zákonnou po�iadavkou postupova� 
pri svojej èinnosti obozretne, za potrebné.  

9.2.4 Pokia¾ sa darca s obdarovaným dohodli na vrátení daru alebo ak dôjde k vráteniu daru, nie je mo�né 
vykona� zmenu Majite¾a VK bez súèasného zápisu zmeny do predmetnej VK, a bez predlo�enia takejto 
VK, nie je Banka oprávnená akceptova� zmenu Majite¾a VK.  

9.2.5 Prevod  VK je voèi Banke úèinný v Obchodný deò nasledujúci po dni doruèenia oznámenia o nakladaní 
s VK v zmysle  Obchodných podmienok pre VK a príslu�ných dokladov, ktoré Banka po�aduje pre dané 
nakladanie s VK,  na Obchodné miesto Banky, v ktorom je VK vedená.  

 
9.3  Spoloèné ustanovenia k  nakladaniu s VK 
 
9.3.1 Vykonáva� akéko¾vek iné záznamy  do VK, okrem záznamov uvedených v Obchodných podmienkach 

pre VK, nie je povolené, Majite¾ VK zodpovedá za �kodu spôsobenú Banke konaním v rozpore s týmto 
bodom.  

9.3.2 Bez predlo�enia VK nie je mo�né naklada� s VK alebo vykonáva� akéko¾vek úkony spojené 
s nakladaním s VK, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

 
C. OSOBITNÁ ÈAS� 
 
10.  SPOROkni�ka   
 
10.1 Na Zmluvu o vklade, ktorej existencia je potvrdená SPOROkni�kou, sa s úèinnos�ou Dodatku è. 10 

k Obchodným podmienkam pre VK primerane pou�ijú ustanovenia bodu 14. Obchodných podmienok pre 
VK. 

10.2 S úèinnos�ou Dodatku è. 10 k Obchodným podmienkam pre VK, Banka pri Nakladaní s vkladom na 
SPOROkni�ke alebo pri predlo�ení SPOROkni�ky v Banke, potvrdí existenciu Zmluvy o vklade medzi 
Bankou a Majite¾om VK, ktorá bola potvrdená SPOROkni�kou, vydaním Vkladnej kni�ky kapitál. 

 
11. SPOROkni�ka  s výpovednou lehotou 
 
11.1 Na Zmluvu o vklade, ktorej existencia je potvrdená SPOROkni�kou s výpovednou lehotou, sa 

s úèinnos�ou Dodatku è. 10 k Obchodným podmienkam pre VK primerane pou�ijú  ustanovenia bodu 14. 
Obchodných podmienok pre VK. Výpovedné lehoty zadané na SPOROkni�kách s výpovednou lehotou 
sa ku dòu úèinnosti uvedenom v tomto bode ru�ia a Majite¾ VK je oprávnený Naklada� s vkladom na 
SPOROkni�ke s výpovednou lehotou pred uplynutím celej zadanej výpovednej lehoty bez povinnosti 
zaplati� Poplatok za predèasný výber. 

11.2 S úèinnos�ou Dodatku è. 10 k Obchodným podmienkam pre VK Banka pri Nakladaní s vkladom na 
SPOROkni�ke s výpovednou lehotou, alebo pri predlo�ení SPOROkni�ky s výpovednou lehotou 
v Banke, potvrdí existenciu Zmluvy o vklade medzi Bankou a Majite¾om VK, ktorej existencia bola 
potvrdená SPOROkni�kou s výpovednou lehotou, vydaním Vkladnej kni�ky kapitál.   

 
12. SPOROkni�ka eso 

 
12.1 Na Zmluvu o vklade, ktorej existencia je potvrdená SPOROkni�kou eso, sa s úèinnos�ou od 01.05.2010 

primerane vz�ahujú ustanovenia bodu 14. Obchodných podmienok pre VK. 
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12.2 S úèinnos�ou od 01.05.2010 Banka pri Nakladaní s vkladom na SPOROkni�ke eso alebo predlo�ení 
SPOROkni�ky eso v Banke, potvrdí existenciu Zmluvy o vklade medzi Bankou a Majite¾om VK, ktorej 
existencia bola potvrdená SPOROkni�kou eso, vydaním Vkladnej kni�ky kapitál. 

 
13. SPOROkni�ka 18 
 
13.1    Zmluvu o vklade, ktorej existencia je potvrdená SPOROkni�kou 18, sa s úèinnos�ou Dodatku è. 10  

k Obchodným podmienkam pre VK primerane pou�ijú  ustanovenia bodu 19. Obchodných podmienok 
pre VK.  

13.2 S úèinnos�ou Dodatku è. 10 k Obchodným podmienkam pre VK Banka pri Nakladaní s vkladom na 
SPOROkni�ke 18, alebo pri predlo�ení SPOROkni�ky 18  v Banke, potvrdí existenciu Zmluvy o vklade 
medzi Bankou a Majite¾om VK, ktorej existencia bola potvrdená SPOROkni�kou 18, vydaním iXtra 
bonus.   

 
14. Vkladná kni�ka kapitál 
 
14.1 Vkladná kni�ka kapitál je VK urèená fyzickým osobám nepodnikate¾om, bez  obmedzenia veku. VK je 

vedená v tuzemskej mene alebo vo vybraných cudzích menách, ktoré Banka urèuje Zverejnením. 
14.2 Na Vkladnej kni�ke kapitál je mo�né zriadi� Termínovaný vklad na VK s Dobou viazanosti, ktorú urèí 

Banka Zverejnením.  
14.3 Na Zmluvu o vklade, ktorej existencia je potvrdená SPOROkni�kou kapitál, sa s úèinnos�ou od 

01.09.2009 primerane vz�ahujú ustanovenia bodu 14. Obchodných podmienok pre VK. 
 
15. Termínované vklady na VK  
 
15.1 Banka zriadi Termínovaný vklad na VK na Vkladnej kni�ke kapitál, na základe Pokynu Majite¾a VK na 

prevod peòa�ných prostriedkov z VK na Termínovaný vklad na VK, v dohodnutej mene a na dohodnutú 
Dobu viazanosti, ktorú mô�e Banka s Majite¾om VK dohodnú� aj opakovane. Banka Termínovaný vklad 
na VK nezriadi, ak vklad na Vkladnej kni�ke kapitál, z ktorej majú by� prevedené peòa�né prostriedky na 
Termínovaný vklad na VK na základe Pokynu Majite¾a VK, nie je najmenej vo vý�ke Minimálneho vkladu 
urèeného Bankou Zverejnením pre Termínované vklady na VK. 

15.2 Dobu viazanosti, vý�ku úrokových sadzieb, vý�ku Minimálneho vkladu na Termínovanom vklade na VK, 
urèí Banka Zverejnením. 

15.3 Ak Majite¾ VK s vkladom na Termínovanom vklade na VK po Dobu viazanosti nenakladal, úroèí Banka 
vklad na Termínovanom vklade na VK po celú Dobu viazanosti úrokovou sadzbou urèenou Bankou 
Zverejnením v deò zriadenia Termínovaného vkladu na VK. Ak bol zriadený Termínovaný vklad na VK 
opakovane, Banka úroèí vklad po ka�dú ïal�iu Dobu viazanosti úrokovou sadzbou urèenou Bankou 
Zverejnením v Deò opakovaného zriadenia Termínovaného vkladu na VK, ak nie je uvedené inak. 
Úrokovými sadzbami dohodnutými k jednotlivým Termínovaným vkladom na VK sa úroèia len peòa�né 
prostriedky urèené v Pokyne Majite¾a VK na zriadenie Termínovaného vkladu na VK a skutoène 
prevedené na Termínovaný vklad na VK. 

15.4 Majite¾ VK mô�e poèas Doby viazanosti po�iada� o zru�enie Termínovaného vkladu na VK, a to na 
základe �iadosti Majite¾a VK o predèasné zru�enie Termínovaného vkladu na VK. V tomto prípade úroèí 
Banka vklad na Termínovanom vklade na VK úrokovou sadzbou urèenou Bankou Zverejnením v deò, 
v ktorom Majite¾  VK Nakladal s vkladom na Termínovanom vklade na VK. Ustanovenie bodu 15.3 sa 
v tomto prípade nepou�ije.  

15.5 Majite¾ VK pri Nakladaní s vkladom na Termínovanom vklade na VK v Deò splatnosti, ktorý je zároveò 
Dòom opakovaného zriadenia Termínovaného vkladu na VK, je povinný dodr�a� vý�ku Minimálneho 
vkladu pre Termínované vklady na VK urèenú Bankou Zverejnením, a to pre ka�dú Dobu viazanosti, ak 
bola dohodnutá opakovane.   

15.6 Ak Klient doruèí Banke Pokyn na zvý�enie vkladu na Termínovanom vklade na VK, Banka a Majite¾ VK 
sa dohodli, �e tieto peòa�né prostriedky, o ktoré sa má vklad na Termínovanom vklade na VK zvý�i�, sa 
stanú súèas�ou vkladu na Termínovanom vklade na VK a� v najbli��í nasledujúci Deò opakovaného 
zriadenia Termínovaného vkladu na VK. 

15.7 Majite¾ VK je oprávnený, ak bola dohodnutá Doba viazanosti opakovane, zmeni� dohodnutý poèet 
opakovaní alebo zru�i� poèet opakovaní Doby viazanosti. Majite¾ VK je ïalej oprávnený zmeni� 
dohodnutý spôsob nakladania s úrokmi. O zmenu pod¾a tohto bodu je Majite¾ VK povinný po�iada� 
Banku písomne, najneskôr v Obchodný deò predchádzajúci Dòu splatnosti.  Písomná �iados� Majite¾a 
VK nadobúda úèinnos� jej prijatím Bankou. 

15.8 Ak bola dohodnutá Doba viazanosti opakovane, Majite¾ VK je oprávnený poèas Doby viazanosti 
písomne oznámi� Banke úmysel Naklada� s vkladom na Termínovanom vklade na VK v Deò splatnosti, 
ktorý je zároveò Dòom opakovaného zriadenia Termínovaného vkladu na VK, prièom je povinný uvies� 
vý�ku peòa�ných prostriedkov, s ktorými chce v Deò splatnosti naklada�.   Takto urèená vý�ka vkladu sa 
v Deò splatnosti prevedie na neviazanú èas� VK, a Majite¾ VK je oprávnený s òou kedyko¾vek naklada�.  

15.9 Ak bola dohodnutá Doba viazanosti opakovane bez pripísania úrokov k istine ku Dòu splatnosti, suma 
úrokov sa v Deò splatnosti prevedie na neviazanú èas� VK, a Majite¾ VK je oprávnený s òou kedyko¾vek 
naklada�. 
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15.10 Majite¾ VK má právo na úroky za Dobu viazanosti; s úrokmi je oprávnený naklada� v Deò splatnosti 
dohodnutým spôsobom.  Úroky sú splatné v�dy ku Dòu splatnosti. 

 
16. SPORObonus 
 
16.1 SPORObonus je VK urèená fyzickým osobám nepodnikate¾om bez obmedzenia. VK je vedená 

v tuzemskej mene. 
16.2 SPORObonus je VK, ktorej Majite¾ sa zaväzuje vklada� Kvartálne vklady poèas lehoty Cyklu tak, aby  

dosiahol Úspe�né ukonèenie cyklu. Vklad na SPORObonus je úroèený pod¾a úrokových sadzieb, ktoré 
Banka urèí pre jednotlivé Cykly Zverejnením. 

16.3  Banka rozhoduje o prijatí peòa�ných prostriedkov zvy�ujúcich vklad, ktoré prevy�ujú Kvartálny vklad, 
prièom vklada� tieto peòa�né prostriedky ako aj Kvartálny vklad na SPORObonus mô�e Majite¾ VK alebo 
tretie osoby,  to aj bez predlo�enia VK, aj mimo Obchodného miesta Banky, ktoré vystavilo VK. 

16.4 V�etky peòa�né prostriedky zvy�ujúce vklad, ktoré Banka prijme, úroèí odo dòa jeho prijatia Bankou 
takou úrokovou sadzbou, ktorá je v dobe prijatia vkladu priznaná pre danú VK, a ktorej vý�ka je urèená 
Zverejnením. 

16.5 Banka pripisuje priznané úroky v posledný deò príslu�ného Cyklu alebo v deò vykonania Nepovoleného 
výberu. 

16.6 Naklada� s vkladom na VK je oprávnený len Majite¾ VK, alebo Oprávnená osoba v Obchodnom mieste  
Banky. 

 
16.7    I. Cyklus  
 
16.7.1 Ak Majite¾ VK poèas lehoty Cyklu dodr�oval Kvartálne vklady a nevykonal Nepovolený výber, Banka mu 

prizná Základnú úrokovú sadzbu. Dòom nasledujúcim po Dni Úspe�ného ukonèenia cyklu zaèína plynú� 
lehota vy��ej  úrovne cyklu, t.j. II. cyklus. 

16.7.2 Ak Majite¾ VK poèas lehoty Cyklu nedodr�oval Kvartálne vklady a nevykonal Nepovolený výber, Banka 
mu prizná Základnú úrokovú sadzbu. Následne zaèína plynú� nová lehota I. cyklu. 

16.7.3 Ak Majite¾ VK poèas plynutia lehoty Cyklu vykonal Nepovolený výber, odo dòa  nasledujúceho po 
vykonaní Nepovoleného výberu zaèína plynú� nová lehota I. cyklu, prièom za posledné obdobie lehoty 
Cyklu je Majite¾ovi VK priznaná Zní�ená úroková sadzba. 

 
16.8 II. Cyklus 
 
16.8.1 Ak Majite¾ VK poèas lehoty Cyklu dodr�oval Kvartálne vklady a nevykonal Nepovolený výber, Banka mu 

prizná Zvýhodnenú úrokovú sadzbu. Dòom nasledujúcim po Dni Úspe�ného ukonèenia cyklu zaèína 
plynú� lehota vy��ej úrovne cyklu, t.j. III. cyklus. 

16.8.2 Ak Majite¾ VK poèas lehoty Cyklu nedodr�oval Kvartálne vklady a nevykonal Nepovolený výber, Banka 
mu prizná  Zvýhodnenú úrokovú sadzbu. Následne zaèína plynú� nová lehota II. cyklu. 

16.8.3 Ak Majite¾ VK poèas plynutia lehoty Cyklu vykonal Nepovolený výber, odo dòa nasledujúceho po 
vykonaní Nepovoleného výberu zaèína plynú� nová lehota I. cyklu, prièom za posledné obdobie lehoty 
Cyklu je Majite¾ovi VK priznaná Zní�ená úroková sadzba. 

 
16.9 Cyklus a ka�dá Vy��ia úroveò cyklu 
 
16.9.1 Ak Majite¾ VK poèas lehoty Cyklu dodr�oval Kvartálne vklady a nevykonal Nepovolený výber, Banka mu 

prizná Zvýhodnenú úrokovú sadzbu. Dòom nasledujúcim po Dni Úspe�ného ukonèenia cyklu zaèína 
plynú� lehota  vy��ej úrovne cyklu, t.j. IV. cyklus alebo Vy��ia úroveò cyklu. 

16.9.2 Ak Majite¾ VK poèas lehoty Cyklu nedodr�oval Kvartálne vklady a nevykonal Nepovolený výber, Banka  
mu prizná  Zvýhodnenú úrokovú sadzbu. Následne zaèína plynú� nová lehota  toto�nej  úrovne  Cyklu. 

16.9.3 Ak Majite¾ VK poèas plynutia lehoty Cyklu vykonal Nepovolený výber, odo dòa nasledujúceho po 
vykonaní Nepovoleného výberu zaèína plynú� nová lehota  II. cyklu, prièom za posledné obdobie lehoty 
Cyklu je Majite¾ovi VK priznaná Základná úroková sadzba.  

 
17. SPORObonus Dôchodok 
 
17.1  Ustanovenia  bodu 16. týchto Obchodných podmienok pre VK (SPORObonus)  sa primerane vz�ahujú 

aj na SPORObonus Dôchodok, ak nebolo dohodnuté  inak.  
 
18. Xtra bonus 
 
18.1 Ustanovenia bodu 19. týchto Obchodných podmienok pre VK (iXtra bonus) sa primerane vz�ahujú aj na  

Xtra bonus, ak nebolo dohodnuté inak. 
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19. iXtra bonus 
 
19.1 iXtra bonus je VK, ktorá je urèená maloletým fyzickým osobám. VK je  vedená v  tuzemskej mene. 
19.2 Majetkové výhody spojené s iXtra bonus sú poskytované do konca kalendárneho roka, v ktorom Majite¾           

úètu dovà�i 18. rok veku. Od prvého dòa nasledujúceho roka po dosiahnutí 18. roku veku, sa budú 
právne vz�ahy medzi Bankou a Majite¾om VK týkajúce sa tejto VK riadi� Obchodnými podmienkami pre 
VK v èasti SPORObonus. 

19.3 Ustanovenia bodu 16. týchto Obchodných podmienok pre VK (SPORObonus) sa primerane vz�ahujú aj 
na iXtra bonus, ak nebolo dohodnuté inak. 

19.4 Ak bol medzi Bankou a Majite¾om VK uzavretá zmluva o vklade, na základe ktorej bola Majite¾ovi VK 
vydaná VK SPORObonus, a Majite¾ VK spåòa podmienky pre iXtra bonus, na základe písomnej �iadosti    
Majite¾a VK bude predmetná VK riadená Obchodnými podmienkami pre VK v èasti iXtra bonus. 

 
D.  ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA 
 
20. Rôzne ustanovenia 
 
20.1. Majite¾ VK vyhlasuje, �e v�etky peòa�né prostriedky, s ktorými vykonáva Majite¾ VK alebo Oprávnená 

osoba Bankový obchod sú jeho vlastníctvom a obchod vykonáva na vlastný úèet. Toto vyhlásenie sa 
pova�uje za pravdivé a zopakované pri ka�dom vykonaní Bankového obchodu, pokia¾ Majite¾ VK 
písomne nevyhlási opak. Ak nebudú peòa�né prostriedky, s ktorými vykonáva Majite¾ VK alebo 
Oprávnená osoba Bankový obchod vlastníctvom Majite¾a VK, alebo ak je Bankový obchod vykonaný na 
úèet inej osoby, zaväzuje sa Majite¾ VK alebo Oprávnená osoba doruèi� Banke písomné vyhlásenie, 
v ktorom uvedie meno, priezvisko, rodné èíslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej 
osoby alebo názov, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom 
sú peòa�né prostriedky a na ktorej úèet je Bankový obchod vykonaný, ako aj písomný súhlas tejto 
dotknutej osoby na pou�itie jej peòa�ných prostriedkov na vykonávaný Bankový obchod a na vykonanie 
Bankového obchodu na jej úèet.  

20.2. V prípade, �e ktoréko¾vek ustanovenie Obchodných podmienok pre VK alebo akejko¾vek Zmluvy medzi 
Majite¾om VK a Bankou sa stane neplatným alebo nevymáhate¾ným, neovplyvní to platnos� 
a vymáhate¾nos� ostatných ustanovení týchto Obchodných podmienok pre VK alebo Zmluvy. Zmluvné 
strany sa v takomto prípade zaviazali nahradi� neplatné alebo nevymáhate¾né ustanovenia 
ustanoveniami platnými a vymáhate¾nými, ktoré budú ma� èo najbli��í právny význam a úèinok, ako 
ustanovenie, ktoré má by� nahradené. 

20.3. Majite¾ VK týmto výslovne vyhlasuje, �e splnomocnil Oprávnené osoby ako aj tretie osoby, ktoré 
predlo�ia VK v Banke doplòova� záznamy o vklade do VK alebo vklada� peòa�né prostriedky zvy�ujúce 
vklad, a súèasne vyhlasuje, �e súhlasí, aby sa osoby uvedené v tomto bode zoznamovali so 
skutoènos�ami, ktoré tvoria predmet bankového tajomstva týkajúci sa tohoto vz�ahu. Banka a Majite¾ VK 
sa dohodli, �e Majite¾ VK vystaví osobitné plnomocenstvo na nakladanie s vkladom na VK a ïalej sa 
Majite¾ VK zaväzuje okam�ite Banke oznámi� odvolanie takéhoto plnomocenstva. 

20.4. Právne vz�ahy medzi Bankou a Majite¾om VK, neupravené Zmluvou ani týmito Obchodnými 
podmienkami pre VK, sa pod¾a vôle zmluvných strán riadia VOP a v�eobecne záväznými právnymi 
predpismi, a to v tomto poradí. Majite¾ VK vyhlasuje, �e sa oboznámil so súèas�ami Zmluvy o vklade, 
ktorými sú Obchodné podmienky pre VK, VOP, Sadzobník a podmienky urèené Zverejnením, za ktorých 
sa Bankový produkt v zmysle Zmluvy o vklade poskytuje, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodr�iava�. 
Klient ïalej vyhlasuje, �e bol Bankou informovaný o skutoènostiach pod¾a § 37 ods. 2 zákona è. 
483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov. 

20.5. Banka je oprávnená meni� a dopåòa� tieto Obchodné podmienky pre VK (prièom zmenou sa rozumie aj 
èiastoèné alebo úplné nahradenie Obchodných podmienok pre VK osobitnými obchodnými 
podmienkami), a ak to bolo s Majite¾om VK dohodnuté aj jednotlivé podmienky Zmluvy o vklade, a to 
z dôvodu: 

 
a) zmien právnych predpisov, alebo 
b) vývoja na bankovom alebo finanènom trhu, ktorý je objektívne spôsobilý ovplyvni� poskytovanie 

Bankových produktov alebo podmienky ich poskytovania, alebo 
c) zmien technických mo�ností poskytovania Bankových produktov, alebo 
d) zabezpeèenia bezpeèného fungovania bankového systému, alebo 
e) zabezpeèenia obozretného podnikania Banky a bankovej stability, alebo 
f) skvalitnenia a zjednodu�enia poskytovania Bankových produktov alebo roz�írenia   ponuky 

Bankových produktov. 
 

Aktuálne znenie Obchodných podmienok pre VK, ako aj zmenu príslu�nej podmienky Zmluvy o vklade 
Banka urèí Zverejnením. Majite¾ VK je oprávnený vyjadri� svoj nesúhlas s takouto zmenou písomným 
oznámením doruèeným Banke do 15 dní od kedy bola zmena urèená Zverejnením. Ak sa tak nestane, 
zmeny a doplnky nadobúdajú úèinnos� v deò v nich uvedený, ak Majite¾ VK (i) po Zverejnení Obchodných 
podmienok pre VK ako aj zmeny príslu�nej podmienky Zmluvy o vklade vykoná akýko¾vek úkon voèi Banke 
alebo (ii) pokraèuje v prijímaní Bankových slu�ieb Banky tak, �e z danej situácie je zrejmé, �e má vô¾u 
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v danom zmluvnom vz�ahu s Bankou pokraèova� alebo (iii) svojím konaním potvrdí, �e sa so znením 
zmenených alebo doplnených Obchodných podmienok pre VK alebo príslu�nej podmienky Zmluvy o 
vklade oboznámil. Ak Majite¾ VK v uvedenej lehote vyjadrí svoj nesúhlas s takouto zmenou a nedôjde 
k dohode, je Majite¾ VK oprávnený svoj zmluvný vz�ah s Bankou ukonèi� výpoveïou s okam�itou 
úèinnos�ou. Rovnako Banka je oprávnená v takomto prípade svoj zmluvný vz�ah s Majite¾om VK 
vypoveda� s okam�itou úèinnos�ou a vyhlási� svoje Poh¾adávky voèi Majite¾ovi VK za okam�ite splatné. 

20.6. Tieto Obchodné podmienky pre VK nadobúdajú úèinnos� dòa 1.11.2002. V�etky zmluvné vz�ahy 
uzatvorené medzi Majite¾om VK a Bankou odo dòa úèinnosti týchto Obchodných podmienok pre VK sa 
riadia týmito Obchodnými podmienkami pre VK, pokia¾ v nich nie je uvedené inak. Zmluvné vz�ahy, ktoré 
sa riadili ktorýmiko¾vek pôvodnými obchodnými podmienkami, sa odo dòa úèinnosti týchto Obchodných 
podmienok pre VK riadia výluène týmito Obchodnými podmienkami pre VK. Majite¾ VK súhlasí s tým, aby 
tieto Obchodné podmienky pre VK nahradili v plnom rozsahu pôvodné Obchodné podmienky pre VK a 
obdobné dokumenty Banky a �e takéto zmluvy sa budú riadi� výluène týmito Obchodnými podmienkami 
pre VK, pokia¾ v týchto Obchodných podmienkach pre VK nie je uvedené inak.  

  
    
 

 
 


