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Informácia o vkladovom produkte
TERMÍNOVANÝ VKLAD

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., so sídlom
Štefánikova 27, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré
Mesto, IČO: 00 682 420, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B
(ďalej len „SZRB“ alebo „banka“), ponúka možnosť zriadenia
a využívania vkladového účtu - termínovaný vklad (ďalej
aj „vkladový produkt“).
Produkt určený
•
podnikateľom – fyzickým a právnickým osobám,
•
mestám, obciam a vyšším územným celkom,
•
právnickým osobám, ktoré boli zriadené podľa
osobitných predpisov (napr. spoločenstvá vlastníkov
bytov)
(ďalej aj „klient“ alebo
Všeobecných obchodných
produkty a platobné služby).

„žiadateľ“ zadefinovaný vo
podmienkach pre vkladové

Výhody termínovaného vkladu
•
možnosť výhodného zhodnotenia dočasne voľných
zdrojov na bežnom účte formou termínovaných
vkladov,
•
bezhotovostné prevody na účty v SZRB alebo v iných
bankách,
•
možnosť vinkulácie termínovaného vkladu,
•
služby elektronického bankovníctva (pasívny prístup).

•

Úročenie pri viazanosti vkladu dlhšou ako 1 mesiac sa
počíta metódou 360/360 dní, pri viazanosti kratšej ako
1 mesiac sa počíta skutočný počet dní v roku.
Požadované podklady
•
Žiadateľ o zriadenie vkladového účtu (termínovaný
vklad) predkladá ústnu požiadavku v regionálnom
zastúpení alebo centrále banky,
•
doklady preukazujúce totožnosť klienta a jeho právnu
formu,
•
SZRB je oprávnená v čase spracovania žiadosti a
zmluvnej dokumentácie požadovať od klienta
doplňujúce súvisiace informácie.
Na
zriadenie
a vedenie
vkladového
účtu
–
TERMÍNOVANÝ VKLAD, nemá klient právny nárok
a banka nemá povinnosť účet klientovi zriadiť.

Táto Informácia o vkladovom produkte - TERMÍNOVANÝ
VKLAD - nadobúda účinnosť dňom 18.1.2016 a mení sa
ňou doterajšia Informácia o vkladovom produkte –
TERMÍNOVANÝ VKLAD – účinná od 1.1.2013.
V Bratislave, dňa 22.12.2015

Podmienky vedenia termínovaného vkladu
•
termínovaný vklad je vedený výlučne v mene euro
•
doba viazanosti otváracieho vkladu (7 dní, 1 mesiac,
3 mesiace, 6 mesiacov, 12 mesiacov, 24 mesiacov)
•
povinný minimálny otvárací vklad:
1 000,- Eur.
•
otvárací vklad klient prevedie na vkladový účet
bezhotovostne tak, aby najneskôr piaty (5.) pracovný
deň od uzavretia zmluvy o vkladovom účte boli
peňažné prostriedky pripísané na vkladový účet
Úrokové sadzby a poplatky
•
dokument Úrokové sadzby vkladových produktov
SZRB,
a. s.
je pre klientov zverejnený
v prevádzkových priestoroch banky a na webovom
sídle www.szrb.sk.
•
poplatky sa stanovujú v zmysle platného Sadzobníka
poplatkov SZRB, a. s., ktorý je pre klientov zverejnený
v prevádzkových priestoroch banky a na webovom
sídle www.szrb.sk.
•
Úroky sú pripisované v závislosti od doby viazanosti
vkladu.
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