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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Úvod 

1.1.1 Tyto Obchodní podmínky pro termínovaný vklad (dále jen „OP“) vydává Banka v souladu se Všeobecnými obchodními 

podmínkami Banky (dále jen „VOP“). Tyto OP představují Obchodní podmínky ve smyslu VOP.  

1.1.2 Tyto OP stanovují další konkrétní pravidla a podmínky upravující vztahy mezi Bankou a Klientem související se zřízením 

a vedením termínovaného vkladu (dále jen „Termínovaný vklad“). Skutečnosti týkající se Termínovaného vkladu, které 

nejsou v těchto OP upravené, se řídí příslušnými ustanoveními VOP, Občanského zákoníku a dalších souvisejících právních 

předpisů. 

1.1.3 Tyto OP tvoří v souladu s § 1751 Občanského zákoníku na základě odkazu část obsahu každé Smlouvy, na základě které 

byl pro Klienta zřízen a je Bankou veden Termínovaný vklad (dále jen „Smlouva o TV“), a tudíž jsou její nedílnou součástí. 

Klient je povinen se s těmito OP seznámit a dodržovat je. 

1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 

1.2.1 Pokud z kontextu těchto OP nevyplývá něco jiného, mají pojmy s velkým počátečním písmenem či jiné pojmy používané 

v těchto OP, které se vztahují na jednotná i množná čísla těchto pojmů, nevyplývá-li z kontextu jinak, význam stanovený ve 

VOP, nebo v Obchodních podmínkách Banky pro běžný účet nebo jinde v textu těchto OP. 

1.2.2 Výkladová pravidla Smluvních dokumentů vydávaných Bankou, tj. zejména VOP, OP a Sazebníku, jsou stanovena v odstavci 

1.4 VOP. 

2 TERMÍNOVANÝ VKLAD  

2.1 Zřízení a vedení 

2.1.1 Banka zřizuje a vede Termínovaný vklad v měně a na dobu určitou (období) dle nabídky Banky uvedené v Oznámení 

o úrokových sazbách  

a) fyzickým osobám nepodnikajícím;  

b) fyzickým osobám podnikajícím a  

c) právnickým osobám  

na základě Smlouvy o TV uzavřené mezi Bankou a Majitelem účtu. 

2.1.2 Smlouva o TV je uzavírána: 

a) prostřednictvím Pobočky; 

b) prostřednictvím PříméhoInternetového bankovnictví (tj. Distančním způsobem v souladu s VOP), pokud to v rámci této 

Finanční služby Banka umožňuje; 

c) mimo obchodní prostory Banky v souladu s VOP, bylo-li to s Klientem dohodnuto;. 

d) Korespondenčním způsobem v souladu s VOP, pokud to Banka umožňuje. 

2.1.3 Podmínkou zřízení a vedení Termínovaného vkladu je vedení běžného účtu v Bance, jak je tento specifikován v Obchodních 

podmínkách Banky pro běžný účet (dále jen „Běžný účet“), v měně zřizovaného Termínovaného vkladu. K jednomu 

Běžnému účtu lze zřídit neomezený počet Bankou nabízených Termínovaných vkladů v měně tohoto Běžného účtu. 

Termínovaný vklad zřízený k Běžnému účtu má stejný účel zřízení, jako tento Běžný účet, nebude-li výslovně dohodnuto 

jinak (tj. pokud je Běžný účet zřízen pro podnikatelské účely, je navázaný Termínovaný vklad zřízen pro stejné účely). 

2.1.4 Termínovaný vklad je v souladu s příslušnými právními předpisy jednorázovým vkladem.  

2.1.5 Minimální vklad, který Banka požaduje pro zřízení Termínovaného vkladu v konkrétní měně je uveden v Oznámení 

o úrokových sazbách, které je účinné ke dni uzavření Smlouvy o TV.  

2.1.6 Uzavřením Smlouvy o TV se Majitel účtu zavazuje na sjednané období Bance přenechat Peněžní prostředky v dohodnuté 

výši a měně na Termínovaném vkladu, přičemž Banka je povinna Termínovaný vklad po sjednané období vést a platit 

z Peněžních prostředků na Termínovaném vkladu sjednaný úrok, a to na Běžný účet, ke kterému je Termínovaný vklad 

zřízen. Banka vede Termínovaný vklad pod číslem uvedeným ve Smlouvě o TV.  

2.1.7 Peněžní prostředky uložené na Termínovaném vkladu nejsou v průběhu sjednaného období Termínovaného vkladu 

disponibilní, s následující výjimkou. Klient je oprávněn jednou během trvání Termínovaného vkladu, ať již jednorázového 

nebo opakovaného (viz bod 2.1.11 níže), předčasně vybrat až 20 % Peněžních prostředků ze sjednané výše Termínovaného 

vkladu (dále jen „Předčasný výběr“). Předčasný výběr může Klient provést na základě písemné žádosti podané osobně na 

jakékoliv Pobočce Banky, nebo zaslané Bance prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, případně učiněné 

prostřednictvím PříméhoInternetového bankovnictví, pokud to Banka umožňuje. Peněžní prostředky ve výši Klientem 

požadovaného Předčasného výběru jsou Bankou z Termínovaného vkladu převedeny na Běžný účet, ke kterému byl 

Termínovaný vklad zřízen. 

2.1.8 Majitel účtu může zmocnit další osoby ke zřizování, změně a ukončování Termínovaných vkladů k Běžnému účtu 

prostřednictvím formuláře Dispoziční oprávnění k Běžnému účtu nebo prostřednictvím zvláštní plné moci.  

2.1.9 Smlouva o TV musí být uzavřena nejpozději v den požadovaného zřízení Termínovaného vkladu. Banka na základě Smlouvy 

o TV zřídí Termínovaný vklad v den, kdy na Běžném účtu, ke kterému má být Termínovaný vklad zřízen, bude dostatek 
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disponibilních Peněžních prostředků umožňujících zřízení Termínovaného vkladu v dohodnuté výši (dále jen „Den zřízení“), 

nebude-li jí v tom bránit jiná skutečnost, nejpozději však do 45 dnů ode dne uzavření Smlouvy o TV. O Dni zřízení 

Termínovaného vkladu bude Majitel účtu Bankou informován v rámci výpisu z Běžného účtu, ke kterému byl Termínovaný 

vklad zřízen (Den zřízení odpovídá dni převodu Peněžních prostředků ve výši Termínovaného vkladu z Běžného účtu na 

Termínovaný vklad pod sjednaným číslem). Ode Dne zřízení se počítá sjednané období pro trvání Termínovaného vkladu. 

2.1.10 Pokud na Běžném účtu ve lhůtě do 45 dnů ode dne uzavření Smlouvy o TV nebude v souladu s výše uvedeným dostatek 

disponibilních Peněžních prostředků umožňujících zřízení Termínovaného vkladu a/nebo nepomine jiná skutečnost bránící 

zřízení Termínovaného vkladu, Smlouva o TV pozbývá uplynutím uvedené lhůty účinnost a Banka Termínovaný vklad nezřídí, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

2.1.11 Banka může zřídit Termínovaný vklad jako   

a) jednorázový, kdy je období pro trvání Termínovaného vkladu pevně stanoveno dobou určitou uvedenou ve Smlouvě o TV, 

po jejímž uplynutí je Termínovaný vklad ukončen, tj. období pro trvání Termínovaného vkladu je jednorázové a neobnovuje 

se; změnu jednorázového Termínovaného vkladu na opakovaný Termínovaný vklad Banka neumožňuje; nebo 

b) opakovaný (revolving), kdy je období pro trvání Termínovaného vkladu pevně stanoveno dobou určitou uvedenou ve Smlouvě 

o TV, přičemž se toto období pro trvání Termínovaného vkladu automaticky obnovuje o stejné období, a to v poslední den 

aktuálně plynoucího období pro trvání Termínovaného vkladu (dále jen „Den otočky“); ukončení automatického obnovování 

Termínovaného vkladu je možné způsobem dle níže uvedeného odstavce 2.3. těchto OP.  

Nabídka jednorázových a opakovaných (revolvingových) Termínovaných vkladů je uvedena v Oznámení o úrokových 

sazbách. 

2.2 Úročení  

2.2.1 Jednorázový Termínovaný vklad je úročen pevnou úrokovou sazbou uvedenou v den uzavření Smlouvy o TV pro příslušný 

Termínovaný vklad v aktuálně účinném Oznámení o úrokových sazbách, a to ode Dne zřízení do počátku posledního dne 

sjednaného období pro trvání jednorázového Termínovaného vkladu.  

2.2.2 Opakovaný Termínovaný vklad je pro první období svého trvání úročen pevnou úrokovou sazbou uvedenou v den uzavření 

Smlouvy o TV pro příslušný Termínovaný vklad v aktuálně účinném Oznámení o úrokových sazbách, a to ode Dne zřízení 

do počátku posledního dne prvního období pro trvání opakovaného Termínovaného vkladu. Pevná úroková sazba platná pro 

další obnovená období opakovaného Termínovaného vkladu je vždy ve výši úrokové sazby uvedené pro příslušný 

Termínovaný vklad v Oznámení o úrokových sazbách účinném v příslušný Den otočky, přičemž úročení opakovaného 

Termínovaného vkladu příslušnou úrokovou sazbou je vždy ode Dne otočky do počátku posledního dne aktuálně plynoucího 

období pro trvání opakovaného Termínovaného vkladu.  

2.2.3 Úroky jsou připisovány na Běžný účet, ke kterému byl Termínovaný vklad zřízen, a to v periodě dohodnuté ve Smlouvě o TV 

v souladu s nabídkou Termínovaných vkladů uvedenou v Oznámení o úrokových sazbách účinném ke dni uzavření Smlouvy 

o TV. Úročení Termínovaného vkladu se řídí pravidly uvedenými ve VOP.  

2.2.4 Aktuálně platné úrokové sazby pro jednotlivé typy (období) Termínovaných vkladů uvádí Banka v Oznámeních o úrokových 

sazbách.  

2.3 Ukončení a vypořádání  

2.3.1 Termínovaný vklad končí:  

a) v případě, že je zřízen jako jednorázový, uplynutím posledního dne sjednaného období jeho trvání;  

b) v případě, že je zřízen jako opakovaný, uplynutím posledního dne aktuálně běžícího období pro trvání Termínovaného vkladu, 

v průběhu kterého bylo ukončeno jeho automatické opakování.; 

b)c) v případě úmrtí Klienta, pokud Termínovaný vklad zdědí více dědiců, k prvnímu Obchodnímu dni následujícímu po dni, kdy 

kterýkoli z dědiců předloží doklad o nabytí pozůstalosti.     

2.3.2 Režim automatického opakování Termínovaného vkladu je možné ukončit na základě žádosti Klienta o ukončení 

automatického opakování Termínovaného vkladu. O ukončení automatického opakování Termínovaného vkladu lze Banku 

požádat nejpozději v den předcházející Dni otočky, a to prostřednictvím formuláře určeného Bankou nebo prostřednictvím 

PříméhoInternetového bankovnictví, pokud to Banka umožňuje. V případě žádosti o předmětné ukončení prostřednictvím 

formuláře, bude ukončení provedeno, pouze pokud bude formulář Bance doručen nejpozději v Obchodní den předcházející 

Dni otočky.  

2.3.3 Banka je oprávněna vypovědět bez výpovědní doby režim automatického opakování Termínovaného vkladu. Režim 

automatického opakování Termínovaného vkladu účinností uvedené výpovědi končí.  

2.3.4 V poslední den trvání Termínovaného vkladu jsou Peněžní prostředky z Termínovaného vkladu převedeny zpět na Běžný 

účet, ke kterému byl Termínovaný vklad zřízen, a jsou úročeny úrokovou sazbou aktuálně platnou pro úročení Peněžních 

prostředků na Běžném účtu. K uvedenému dni Banka Termínovaný vklad zruší. 

3 ROZSAH FINANČNÍCH SLUŽEB A SAZEBNNÍKSAZEBNÍK POPLATKŮ 

3.1.1 Rozsah základních Finančních služeb poskytovaných Bankou v rámci Termínovaného vkladu a, úplata za tyto Finanční 
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služby jsou uvedeny níže v kapitole 3 těchto OP. Ostatnía ostatní Finanční služby poskytované v rámci Termínovaného 

vkladu, úplata za ně, případně sankce související s Termínovaným vkladem jsou uvedeny v příslušném Sazebníku Banky. 

3.1.2 Veškeré poplatky uvedeny níže v kapitole 3 těchto OP jsou uváděny v měně CZK. Poplatky vztahující se k Termínovanému 

vkladu v cizí měně jsou Bankou účtovány příslušným ekvivalentem v cizí měně dle aktuálně platného kurzu České národní 

banky v okamžik splatnosti/zaúčtování poplatku. 

3.1 Fyzické osoby nepodnikající, fyzické osoby podnikající a právnické osoby 
 

Zřízení / vedení Termínovaného vkladu Poplatky 

Zřízení / vedení  zdarma 

 

Operace na Termínovaném vkladu Poplatky 

Předčasný výběr 20% z Termínovaného vkladu s převodem na navázaný Běžný účet zdarma 

Převod Termínovaného vkladu a úroků z něho na navázaný Běžný účet  zdarma 

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

4.1 Zrušovací ustanovení  

4.1.1 Tyto OP v den nabytí své účinnosti ruší a nahrazují:  

a) Obchodní podmínky Banky CREDITAS a. s. pro Termínovaný vklad účinné od 1. 19. 7. 2017 

4.2 Přechodná ustanovení  

4.2.1 Neuplatňují se.  

4.3 Účinnost  

4.3.1 Tyto OP nabývají účinnosti dne 1. 9. 7. 20172018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


