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OBCHODNÉ PODMIENKY PRE VKLADOVÉ Ú ČTY J & T BANKA, a.s., pobočka 
zahraničnej banky 
Platné od 01.decembra 2009 
 

1. ČLÁNOK  
Základné ustanovenia 

 
1.1. Predmetom týchto Obchodných podmienok pre Vkladové účty J & T BANKA, a.s. pobočka zahraničnej 

banky (ďalej tiež len "Podmienky pre VÚ") je úprava vzájomných práv a povinností medzi Bankou a 
Klientom, vzniknutých v dôsledku zriadenie Vkladového účtu pre Klienta.  

1.2. Banka umožňuje klientom zhodnocovanie ich voľných finančných prostriedkov prostredníctvom 
Vkladových účtov a Vkladových produktov. 

1.3. Ustanovenia týchto Podmienok pre VÚ sa na Vkladové produkty neuplatňuje. 
1.4. Banka poskytuje klientom nasledovné Vkladové účty: 

a) Termínovaný vkladový účet, 
b) Vkladový účet s výpovednou lehotou. 

 
2. ČLÁNOK  
Základné pojmy 

 
2.1. Pre potreby týchto Podmienok pre VÚ znamenajú pojmy: 
2.2. Termínovaný vkladový účet - je Bankový produkt, na ktorom Banka zriaďuje a vedie pre Klienta Vklad 

a úročí ho po dobu ktorá je vopred stanovená, a počas ktorej nie je Klient oprávnený s Vkladom na 
Termínovanom vkladovom účte nakladať bez predchádzajúceho súhlasu Banky. 

2.3. Vkladový účet s výpovednou lehotou - je Bankový produkt, na ktorom Banka zriaďuje a vedie pre 
Klienta Vklad, a úročí ho po dobu, ktorej koniec nie je vopred určený, ale je vopred určená výpovedná 
lehota Vkladu. 

 
 

3. ČLÁNOK  
Zriadenie Vkladového účtu 

 
3.1. Banka zriaďuje Vkladové účty v menách uvedených v Kurzovom lístku. 
3.2. Banka zriadi Klientovi Vkladový účet z podnetu Klienta alebo z podnetu Banky, a to na základe Zmluvy, 

a po zložení Vkladu na účet určený Bankou. 
3.3. Po zložení Vkladu na účet určený Bankou zriadi Banka Klientovi Vkladový účet k predmetnému Vkladu. 

Pripísanie Vkladu na Vkladový účet Banka vykoná najneskôr nasledujúci pracovný deň po zložení 
Vkladu na účet určený Bankou. 

3.4. Vkladový účet je úročený Vyhlasovanou úrokovou sadzbou pre Vkladové účty, ktorú Banka uverejňuje na 
Internetovej stránke Banky a v prevádzkových priestoroch Banky. 

3.5. Doba trvania Vkladu sa počíta odo dňa pripísania Vkladu na Vkladový účet a končí posledným dňom 
doby trvania Vkladu dohodnutej v Zmluve.  

3.6. Po Dobu trvania Vkladu prenecháva Klient využitie finančných prostriedkov zodpovedajúcich 
príslušnému Vkladu Banke. 

3.7. Banka je oprávnená určiť minimálnu výšku Vkladu. 
3.8. Ak výška peňažných prostriedkov pripísaných na Vkladový účet nebude zodpovedať minimálnej výške 

Vkladu stanovenej Bankou, nebude ju Banka považovať za Vklad. 
3.9. Banka potvrdí Klientovi prijatie Vkladu zaslaním konfirmácie alebo výpisu z Vkladového účtu, a to 

písomne na Kontaktnú adresu Klienta. Súčasťou konfirmácie je aj číslo Vkladového účtu. 
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4. ČLÁNOK  
Úročenie vkladového účtu 

 
4.1. Banka Vklad úročí po Dobu trvania Vkladu úrokom uvedeným v Zmluve, alebo dohodnutým medzi 

Klientom a Bankou inak, za predpokladu dodržania podmienok Vkladu. Ak nie je úrok uvedený 
v Zmluve, alebo dohodnutý inak, úročí Banka Vklad aktuálnou Vyhlasovanou  úrokovou sadzbou pre 
Vkladové účty, za predpokladu dodržania podmienok Vkladu. 

4.2. Pri  Vklade s opakovaním je Banka oprávnená rozhodnúť, že od prvého dňa nasledujúcej Doby trvania 
Vkladu úročí Vkladový účet aktuálnou Vyhlasovanou úrokovou sadzbou pre Vkladové účty, platnú v prvý 
deň novej Doby trvania Vkladu. 

4.3. Úroky prijaté po odpočítaní príslušnej dane a prípadných ďalších poplatkov podľa Sadzobníka poplatkov 
predstavujú čistý úrokový výnos, ktorý je príslušenstvom Vkladu. 

4.4. V algoritme pre výpočet denného úroku sa rok počíta na 365 dní. Deň začiatku úročenia je totožný s 
dňom, kedy boli prostriedky na Vkladový účet pripísané. Deň konca úročenia je totožný s dňom 
predchádzajúcim odpísaniu peňažných prostriedkov z Vkladového účtu. 

 
 

5. ČLÁNOK  
Ukončenie Vkladového účtu 

 
5.1. Banka ukončí Vkladový účet najneskôr v Deň splatnosti Vkladu. 
5.2. Dňom splatnosti Vkladu a príslušenstva je posledný deň Doby trvania Vkladu. 
5.3. Najneskôr najbližší nasledujúci pracovný deň po Dni splatnosti Vkladu podá Banka inštrukciu k prevodu 

Vkladu a príslušenstvo v súlade so Zmluvou. 
5.4. V prípade Vkladu s opakovaním, je Klient povinný doručiť Banke Pokyn na ukončenie opakovania 

najmenej 3 pracovné dni pred začiatkom novej Doby trvania Vkladu.  
5.5. O možnosti nedodržania Doby trvania Vkladu alebo inej podmienky rozhoduje Banka na žiadosť Klienta. 
5.6. V prípade nedodržania Doby trvania Vkladu alebo inej podmienky môže Banka rozhodnúť, že sa na 

Vklad uplatnia sankcie podľa Sadzobníka poplatkov. 
5.7. Klient sa zaväzuje Banku bezodkladne písomne informovať v priebehu trvania zmluvného vzťahu 

založeného Zmluvou o akejkoľvek zmene čísla účtu, v prospech ktorého sa má Vklad zaslať po uplynutí 
Doby trvania Vkladu. 

 
6. ČLÁNOK  

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

6.1. Banka je oprávnená meniť Podmienky pre VÚ jednostranným úkonom, a to na základe oznámenia 
uverejneného na Internetovej stránke najmenej 1 mesiac pred účinnosťou zmien.  

6.2. Tieto Podmienky pre VÚ sú platné a účinné odo dňa 01.decembra 2009 a rušia sa nimi Obchodné 
podmienky J & T BANKY, a.s., pobočky zahraničnej banky pre zriadenie, vedenie a zrušenie bežných a 
vkladových účtov zo dňa 01.júna 2009.  

6.3. Dňom 01.december 2009 Podmienky pre VÚ spoločne s Podmienkami v plnom rozsahu nahrádzajú 
Obchodné podmienky J & T BANKY, a.s., pobočky zahraničnej banky pre zriadenie, vedenie a zrušenie 
bežných a vkladových účtov zo dňa 01.júna 2009. 

 
 


