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OBCHODNÍ PODMÍNKY K TERMÍNOVANÝM VKLADŮM
Část I. Úvodní ustanovení a základní typy
termínovaných vkladů
(1) Tyto Obchodní podmínky k termínovaným vkladům (dále
jen „Podmínky“) stanoví závazná pravidla pro zřizování
termínovaných vkladů v českých korunách nebo ve vybraných cizích měnách mezi Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen „Banka“)
a klientem Banky (dále jen „Klient“).
(2) V případě, že jsou v textu Podmínek užity pojmy s velkým
počátečním písmenem v Podmínkách nedefinované, jsou
tyto pojmy užívány ve významu určeném v části třetí článku I/ Definice pojmů Všeobecných obchodních podmínek.
(3) Standardní termínovaný vklad je uzavírán písemnou smlouvou a je veden na samostatném vkladovém účtu. Pro zřizování, vedení a rušení standardních termínovaných vkladů
se použijí přiměřeně ustanovení Obchodních podmínek
pro běžné a spořicí účty.
(4) Speciální termínovaný vklad zřizuje Banka Klientům, kteří
mají v Bance veden Účet. Banka otvírá Klientům speciální
vkladový účet jako podúčet jejich Účtu, a to na základě jejich žádosti podané na Obchodním místě Banky, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím Produktů přímého bankovnictví, pokud to Banka umožňuje, nebo jiným předem
dohodnutým způsobem. V žádosti je Klient povinen uvést
základní údaje nezbytné pro založení termínovaného vkladu (druh, délku vázanosti, datum otevření vkladu, částku,
měnu vkladu a číslo příslušného Účtu). Po uplynutí doby
vázanosti nebo v případě předčasného snížení či předčasného zrušení termínovaného vkladu Banka převede peněžní prostředky na Účet Klienta, ke kterému byl vkladový
podúčet zřízen. Na základě žádosti Klienta, potvrdí Banka
zřízení vkladového účtu písemně (konfirmace).

Část II. Obecné podmínky vedení termínovaných
vkladů
(1) Banka zřizuje a vede termínované vklady v měně CZK,
nebo v jiných měnách stanovených Bankou.
(2) Termínovaný vklad je vždy sjednán na určitou dobu vázanosti. Klient není oprávněn nakládat s peněžními prostředky na vkladovém účtu před uplynutím doby vázanosti
vkladu.
(3) Termínovaný vklad může být sjednán jako jednorázový
nebo s automatickým obnovováním. Termínovaný vklad
jednorázový je po uplynutí sjednané doby vázanosti ukončen.
(4) Termínovaný vklad s automatickým obnovováním je po
uplynutí doby vázanosti automaticky prodloužen, pokud
Klient Bance nedoručí písemnou žádost o zrušení termínovaného vkladu nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím
doby vázanosti. Banka bude vklad nadále úročit úrokovou
sazbou platnou v den prodloužení vkladu.
(5) Výše minimálních vkladů, doby vázanosti, cizí měny, ve
kterých Banka termínované vklady zřizuje, a úrokové sazby
pro jednotlivé druhy termínovaných vkladů jsou stanoveny
v Úrokových podmínkách vkladů.
(6) Klient je oprávněn přikládat peněžní prostředky na termínovaný vklad bezhotovostně z Účtu vedeného u Banky, ke
kterému je termínovaný vklad veden jako podúčet. Prostředky vložené na vkladový účet v průběhu doby váza-
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nosti budou úročeny od prvního dne následující doby vázanosti.
(7) Banka vyplácí z peněžních prostředků na vkladovém účtu
úroky dle sjednané úrokové sazby. Pokud není úroková
sazba sjednána ve Smlouvě, úročí se peněžní prostředky
na vkladovém účtu úrokovou sazbou vyhlášenou Bankou
ke dni sjednání vkladu v Úrokových podmínkách vkladů
a platnou pro předmětný produkt, měnu, výši vkladu, jeho
délku a pro příslušný segment dle zařazení Klienta. Úrokové podmínky vkladů jsou k dispozici na internetových
stránkách Banky www.sberbank.cz. Úroková sazba se do
uplynutí doby vázanosti vkladu nemění. Úroky jsou splatné
po uplynutí sjednané doby vázanosti vkladu a jsou připsány
ke vkladu nebo převedeny na Účet Klienta.
(8) Jestliže je dohodnuto automatické obnovování vkladu po
uplynutí doby jeho vázanosti a peněžní prostředky nejsou
ke dni obnovení vkladu vybrány nebo převedeny na Účet,
tento vklad se po uplynutí doby vázanosti automaticky
prodlužuje na další stejné období vázanosti. Peněžní prostředky na vkladovém účtu se v tomto dalším období vázanosti úročí dle aktuální výše úrokové sazby stanovené
Bankou ke dni obnovení vkladu v Úrokových podmínkách
vkladů a platné pro předmětný produkt, měnu, výši vkladu,
jeho délku a pro příslušný segment dle zařazení Klienta.
Ke dni obnovení vkladu lze vklad rovněž zvýšit nebo částečně snížit.
(9) V případě, že den splatnosti termínovaného vkladu připadne na den, který není Bankovním pracovním dnem, lze
výběr vkladu nebo převedení prostředků na Účet (včetně
k němu připsaných úroků) provést v nejbližší následující
Bankovní pracovní den.
(10) Smlouva o termínovaném vkladu zaniká uplynutím doby,
na kterou je Smlouva uzavřena, dohodou Klienta a Banky
nebo výpovědí ze strany Banky, pokud byla smlouva o termínovaném vkladu uzavřena na dobu neurčitou. V případě
výpovědi činí výpovědní lhůta 2 měsíce a počíná běžet
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jejím
doručení Klientovi.
(11) Klient může rovněž požádat o předčasné snížení peněžních
prostředků na termínovaném vkladu nebo o předčasné
zrušení termínovaného vkladu. Klient je povinen uhradit
poplatek za předčasné snížení nebo zrušení termínovaného
vkladu dle platného Sazebníku poplatků. V případě předčasného snížení, zrušení nebo jiného ukončení termínovaného vkladu vyplatí Banka Klientovi z částky odpovídající snižované nebo ukončované částce termínovaného vkladu
úroky pouze za skutečnou dobu vkladu. Zůstatek termínovaného vkladu po předčasném snížení je nadále úročen
úrokovou sazbou stanovenou ke dni založení či poslední
obnovy termínovaného vkladu pro částku odpovídající aktuální výši vkladu.
(12) Při vkladu, jehož výše přesahuje Bankou stanovený limit
10 000 000 CZK, nebo jeho ekvivalent v cizí měně, je možné s Bankou dohodnout individuální úrokovou sazbu a podmínky úročení.
(13) Prostředky na termínovaném vkladu Banka přestává úročit po uplynutí doby vázanosti.
(14) Po ukončení doby vázanosti Banka převede zůstatek
vkladu spolu s úroky ve prospěch účtu, který s Klientem
sjednala ve smlouvě o termínovaném vkladu v případě
standardního termínovaného vkladu, případně na podúčet
Účtu u speciálního termínovaného vkladu. Neoznámí-li
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Klient Bance číslo účtu pro převod zůstatku vkladu, umožní
Banka Klientovi jejich vybrání z termínovaného vkladu.
(15) Oznámí-li Klient v žádosti o zrušení termínovaného vkladu
jiné číslo účtu, na který mají být prostředky z termínovaného vkladu zřízeného smlouvou převedeny, převede Banka
po ukončení doby vázanosti zůstatek vkladu spolu s úroky
na tento účet.
(16) Klient je oprávněn vždy v první den nové doby vázanosti
úroky (včetně části vkladu až do výše minimálního vkladu)
převést na Účet nebo vybrat v hotovosti. V případě, že Klient nezvolí ani jednu z uvedených možností, stávají se
úroky součástí vkladu.

Část III. Závěrečná ustanovení
(1) Obsahují-li tyto Podmínky úpravu odlišnou od Všeobecných
obchodních podmínek, uplatní se ustanovení těchto Podmínek přednostně.
(2) Úrokový výnos z termínovaného vkladu podléhá dani
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů.
(3) Pohledávka z termínovaného vkladu vedeného v českých
korunách nebo v cizí měně je pojištěnou pohledávkou dle
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
(4) Banka je oprávněna změnit tyto Podmínky v souladu s částí
třetí, článkem III/ Změny Podmínek Všeobecných obchodních podmínek.
(5) Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2016 a nahrazují část třetí Všeobecných obchodních podmínek ze dne
1. 1. 2015 a Obchodní podmínky k termínovaným vkladům
ze dne 1. 1. 2014.
(6) Smlouvy uzavřené před 1. 5. 2016, jejichž součástí byly ke dni
30. 4. 2016 Všeobecné obchodní podmínky nebo Obchodní
podmínky k termínovaným vkladům, se řídí těmito Podmínkami.
(7) Klient je oprávněn řešit spotřebitelsky spor ze Smlouvy mimosoudně prostřednictvím Finančního arbitra se sídlem na
adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz.
(8) Se smlouvou o termínovaném vkladu a Podmínkami se
Klient řádně seznámil a zejména výslovně přijímá ujednání Podmínek označená tučně.
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