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Vyhlasovacia povinnosť bývalej OTP Banka Slovensko, a.s. (ďalej 

len „OTP Banka“) pre fyzické osoby občanov v zmysle: 
 

„Obchodných podmienok vedenia  depozitných produktov a služieb v bývalej OTP Banka 

Slovensko, a.s.“  

 

I. BEŽNÝ ÚČET 
 

Meny, v ktorých OTP Banka zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, GBP, HUF, CHF, USD 

Povinný minimálny vklad (PMV), povinný minimálny zostatok (PMZ), frekvencia zúčtovania 

úrokov a poplatkov, metóda úročenia: 

Názov produktu 
Kód 

meny 
PMV PMZ 

Frekvencia 

zúčtovania 

úrokov 

Frekvencia 

zúčtovania 

poplatkov 

Metóda 

úročenia 

Bežný účet* EUR 7/01  01  štvrťročne2 mesačne3,4 inkrementálna 

otp SENIOR konto EUR 0  0  štvrťročne2 mesačne3 kumulatívna 

otp READY konto EUR 0  0 štvrťročne2 mesačne3 inkrementálna 

Aktívny účet EUR 7 0 štvrťročne2 mesačne3 inkrementálna 

Výhodný účet EUR 7 0 štvrťročne2 mesačne3 inkrementálna 

Bežný účet * CZK 800/01 01 štvrťročne2 mesačne,3,4 kumulatívna 

Bežný účet GBP 15 0 štvrťročne2 mesačne3 kumulatívna 

Bežný účet* HUF 2.000/01 01 štvrťročne2 mesačne3,4 kumulatívna 

Bežný účet CHF 35 0 štvrťročne2 mesačne3 kumulatívna 

Bežný účet* USD 20/01 01 štvrťročne2 mesačne3,4 kumulatívna 

Základný bankový 

produkt 

EUR 7 0 štvrťročne2 mesačne3 inkrementálna 

Štandardný účet EUR 7 0 štvrťročne2 mesačne3 inkrementálna 

Osobitný účet 

dlžníka 

    EUR 0 0 štvrťročne2 mesačne3 inkrementálna  

*/ Od 1.10.2016  sa mení názov otp Konto a Subkonto bežného účtu na Bežný účet a názov 

Subkonto bežného účtu v cudzej mene na názov Bežný účet v cudzej mene. 

OTP Banka Slovensko, a.s. úročí Bežný účet pohyblivou úrokovou sadzbou, ktorá sa mení počas 

existencie Bežného účtu v závislosti odo dňa vyhlásenia zmeny výšky úrokovej sadzby. 
 

Základný bankový  produkt   

Banka poskytuje Základný bankový produkt za podmienok a v rozsahu uvedenom vo všeobecne 

záväzných právnych predpisoch (v čase vydania tejto vyhlasovacej povinnosti v § 27c zákona č. 

483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

Platobný účet so základnými funkciami – Štandardný účet 

 
1 Platí pre elektronický účet na báze bežného účtu, ktorý je zriaďovaný výlučne prostredníctvom 

kanálov elektronického bankovníctva v mene EUR, CZK, HUF a USD. 
2 Štvrťročne v posledný deň kalendárneho štvrťroka. 
3 Mesačne v posledný deň kalendárneho mesiaca. 
4 Poplatky súvisiace s vedením a používaním elektronického typu bežného účtu sú automaticky 

zúčtovávané na ťarchu  základného účtu elektronického bankovníctva, s výnimkou prípadu ak je 

základným účtom elektronického bankovníctva  otp  Sporiaci účet 12 M, kedy sa poplatky 

zúčtovávajú priamo na ťarchu predmetného elektronického bežného účtu. 
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Banka poskytuje  Štandardný účet za podmienok a v rozsahu uvedenom vo všeobecne záväzných 

právnych predpisoch (v čase vydania tejto vyhlasovacej povinnosti v § 27d zákona č. 483/2001 

Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 

Osobitný účet dlžníka 

Banka poskytuje Osobitný účet dlžníka za podmienok a v rozsahu uvedenom vo všeobecne 

záväzných právnych predpisoch (v čase vydania tejto vyhlasovacej povinnosti v § 27f  a § 5 písm. 

ag) zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov). 

 

II. VKLADOVÝ ÚČET 
 

Meny, v ktorých OTP Banka zriaďuje klientom vkladové účty (termínované vklady - TV): 

EUR, USD, CHF, GBP, CZK,  HUF. 

Prostredníctvom kanálov elektronického bankovníctva  je možné zriadiť TV v mene EUR, CZK, 

HUF a USD. 

Od 1.10.2016 sa mení názov Subkonto termínovaného vkladu v cudzej mene na Termínovaný vklad 

v cudzej mene a názov Subkonto termínovaného vkladu na Termínovaný vklad. 

 

Povinný minimálny vklad (PMV), povinný minimálny zostatok (PMZ), maximálny 

vklad/zostatok, typ úrokovej sadzby a metóda úročenia: 

 

Názov produktu 
Kód 

meny 
PMV PMZ 

Maximálny 

vklad/zostatok 

Typ 

úrokovej 

sadzby 

Metóda 

úročenia 

TV5 EUR 150  150  -- Pevná kumulatívna 

TV5 CZK 8.000 8.000 -- Pevná kumulatívna 

TV  GBP 150 150 -- Pevná kumulatívna 

TV5 HUF 50.000 50.000 -- Pevná kumulatívna 

TV  CHF 400 400 -- Pevná kumulatívna 

TV5  USD 200 200 -- Pevná kumulatívna 

 

OTP Banka Slovensko, a.s. úročí vkladové účty pevnou úrokovou sadzbou počas celej doby 

splatnosti vkladového účtu.  

Minimálna a maximálna doba splatnosti, možnosť prívkladu a predčasného výberu/zrušenia 

vkladového účtu: 

Názov 

produktu 
Kód meny 

Minimálna 

doba 

splatnosti 

Maximálna 

doba 

splatnosti 

Možnosť 

prívkladu mimo 

dňa splatnosti 

Možnosť 

predčasného 

výberu/predčasného 

zrušenia 

TV EUR 7 dní 
730 dní, 

1095 dní 
nie6,7 áno  

 
5 Platí aj pre elektronický účet na báze termínovaného vkladu, ktorý je zriaďovaný výlučne 

prostredníctvom kanálov elektronického bankovníctva. 
6  Prívklad na TV mimo dňa splatnosti, resp. obnovy TV je umožnený výlučne formou zriadenia     

dcérskeho vkladu. 
7 Realizovanie povinného minimálneho vkladu pri zriadení TV je možné realizovať v termíne do10 

kalendárnych dní odo dňa zriadenia TV (vrátane). 
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TV 

CZK5,GBP, 

HUF5, 

CHF,USD5 

1 mesiac 12 mesiacov 

áno (len na TV 

s dobou splatnosti 

1 mesiac) 

áno  

otp 

DYNAMIC 

vklad 

EUR 0 dní 60 mesiacov nie áno 

 

Frekvencia a spôsob zúčtovania úrokov na TV  v EUR, TV v cudzej mene a nepredávaných 

produktoch (otp VIP depozite – nepredávaný od 1.7.2013,  PROGRES DEPOZITE5+, Subkontách 

PROGRES DEPOZITU5+ - nepredávané  od 1.2.2014):  

▪ doba splatnosti od 7 do 365 dní vrátane -  zúčtovanie úrokov v deň splatnosti vkladu 

pripísaním úrokov k istine vkladu,  resp. prevodom v prospech iného účtu v OTP Banke 

Slovensko, a.s.  

▪ doba splatnosti nad 365 dní – zúčtovanie úrokov ročne v posledný deň  kalendárneho roka 

pripísaním úrokov k istine vkladu, resp. prevodom v prospech iného účtu v OTP Banke 

Slovensko, a.s. 

 

III. SPORIACI ÚČET K BEŽNÉMU ÚČTU 
 

Banka zriaďuje Sporiaci účet  k Bežnému účtu v mene  EUR (do 30.9.2016 otp KONTU), 

Aktívnemu účtu, Výhodnému účtu, otp SENIOR kontu, k Základnému bankovému produktu alebo 

k Štandardnému účtu. Banka účtuje poplatky súvisiace so sporiacim účtom  na ťarchu konta, ku 

ktorému bol sporiaci účet zriadený, resp. ku ktorému je vedený. 

Povinný minimálny vklad (PMV), povinný minimálny zostatok (PMZ), frekvencia zúčtovania 

úrokov/poplatkov, typ úrokovej sadzby, metóda úročenia a možnosť vkladu/výberu: 

Názov 

produktu 

Kód 

meny 
PMV PMZ 

Frekvencia 

zúčtovania 

úrokov/poplatkov 

Typ 

úrokovej 

sadzby 

Metóda 

úročenia 

Možnosť 

vkladu/výberu 

Sporiaci 

účet 
EUR 0 0 mesačne pohyblivá 

Kumulatívna  - 

základná 

úroková sadzba 

Inkrementálna – 

bonusová 

úroková sadzba   

 

neobmedzene 

(bezhotovostný 

výber len 

v prospech 

Hlavného 

konta*) 

*/ konto/účet, ku ktorému bol sporiaci účet zriadený, resp. ku ktorému je vedený 

OTP Banka Slovensko, a.s. úročí sporiaci účet  úrokovou sadzbou, ktorá sa mení počas jeho 

existencie  v závislosti odo dňa vyhlásenia zmeny výšky úrokovej sadzby. Klient môže získať 

BONUS - zvýhodnené úročenie na sporiacom účte  vo forme bonusovej úrokovej sadzby iba  po 

splnení podmienok zverejnených v dokumente: Úrokové sadzby depozitných produktov, ktorý  

banka zverejňuje  v obchodných priestoroch banky a na internetovej stránke banky a iba v prípade, 

že sporiaci účet je vedený k Bežnému účtu v EUR (do 30.9.2016 k otp KONTU), Aktívnemu účtu, 

Výhodnému účtu alebo k otp Senior kontu. 

 

IV. SPORIACI  ÚČET READY  
 

Banka zriaďuje Sporiaci účet READY len k otp READY Kontu, pre majiteľov konta vo veku od 

0 do dovŕšenia 26 rokov. Banka zriadi a vedie klientovi len jeden Sporiaci účet READY. Banka 

účtuje poplatky súvisiace so Sporiacim účtom READY na ťarchu konta, ku ktorému bol Sporiaci 

účet READY zriadený, resp. ku ktorému je vedený. 
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Povinný minimálny vklad (PMV), povinný minimálny zostatok (PMZ), frekvencia zúčtovania 

úrokov/poplatkov, typ úrokovej sadzby, metóda úročenia a možnosť vkladu/výberu: 

 

Názov 

produktu 

Kód 

meny 
PMV PMZ 

Frekvencia 

zúčtovania 

úrokov/poplat

kov 

Typ 

úrokovej 

sadzby 

Metóda úročenia 
Možnosť 

vkladu/výberu 

Sporiaci 

účet 
EUR 0 0 mesačne pohyblivá 

Kumulatívna  - 

základná úroková 

sadzba 

Inkrementálna – 

bonusová úroková 

sadzba   

 

neobmedzene 

(bezhotovostný 

výber len 

v prospech 

Hlavného 

konta*) 

*/ konto/účet, ku ktorému bol Sporiaci účet READY zriadený, resp. ku ktorému je vedený 

OTP Banka Slovensko, a.s. úročí Sporiaci účet READY úrokovou sadzbou, ktorá sa mení počas 

jeho existencie v závislosti odo dňa vyhlásenia zmeny výšky úrokovej sadzby. Klient môže získať 

BONUS - zvýhodnené úročenie na Sporiacom účte READY  vo forme bonusovej úrokovej sadzby 

iba po splnení podmienok zverejnených v dokumente: Úrokové sadzby depozitných produktov, 

ktorý  banka zverejňuje v obchodných priestoroch banky a na internetovej stránke banky a iba 

v prípade, že Sporiaci účet READY je vedený k otp READY Kontu. 

Dovŕšením 26 rokov veku je Sporiaci účet READY automaticky, bez zmeny zmluvného vzťahu 

zmenený na Sporiaci účet k bežnému účtu a to s účinnosťou od prvého kalendárneho dňa mesiaca, 

v ktorom klient dovŕšil vek 26 rokov. 
 

V. POVOLENÝ DEBETNÝ ZOSTATOK 
 

Podmienky poskytnutia povoleného debetného zostatku: 

• na základe pripisovanej mzdy (ďalej tiež „PD-mzda“): 

Vek klienta 18 – 65 rokov 

Zamestnanecký pomer 
zamestnanec – pracovná zmluva na dobu neurčitú, 

resp. na dobu určitú 

Iný úverový záväzok v OTP Banke áno8 

Typ bežného účtu (Konta), ku 

ktorému je zriaďovaný PD-mzda 

Bežný účet (do 30.9.2016 otp Konto), otp READY 

konto, otp SENIOR konto, Aktívny účet, Výhodný 

účet 

Bežný účet vedený v banke 
minimálne 3 celé mesiace predchádzajúce mesiacu 

podania žiadosti 

Pripisovaná mzda na účet 
minimálne počas 3 mesiacov predchádzajúcich 

mesiacu podania žiadosti 

Minimálna výška pravidelne 

pripisovanej mzdy 
400 €  

Minimálna výška povoleného 

debetného zostatku 
360 €  

 
8 Klient môže mať v OTP Banke poskytnutý úver/úvery – podmienkou pre schválenie povoleného 

debetného zostatku bude pravidelné splácanie daného úveru/úverov. U klienta bude prípustné 

omeškanie maximálne 30 kalendárnych dní, t.j. počas splácania úveru nebude evidované 

omeškanie s viac ako jednou splátkou. 
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Maximálna výška povoleného 

debetného zostatku 
3.500 €  

Výška limitu PD-mzda 

 

predstavuje 150% resp. 200 % z priemernej mzdy 

klienta (pripisovanej v prospech účtu) za obdobie 

posledných 3 mesiacov, predchádzajúcich mesiacu 

požiadania o povolený debetný zostatok; 

percentuálna výška je závislá od výšky priemernej 

mzdy pripisovanej na účet klienta 

Požadovaná mesačná výška 

realizovaných kreditných obratov 

počas trvania zmluvného vzťahu pri 

PD-mzda 

klient je povinný mesačne zabezpečiť realizovanie 

platieb vykonávaných v prospech konta, ku 

ktorému je zriadený PD vo výške min. 50 % 

z poskytnutého limitu povoleného debetného 

zostatku, min. však vo výške 200,- €/mesiac 

 

• na základe kreditných obratov na účte (ďalej tiež „PD-obrat“): 

Vek klienta 18 – 65 rokov 

Iný úverový záväzok v OTP Banke Áno8 

Typ bežného účtu (Konta), ku 

ktorému je zriaďovaný PD-obrat 

Bežný účet (do 30.9.2016 otp Konto), otp READY 

konto, otp SENIOR konto, Aktívny účet, Výhodný 

účet 

Bežný účet vedený v banke 
minimálne 3 celé mesiace predchádzajúce mesiacu 

podania žiadosti 

Kreditný obrat na účte 
minimálne 3 celé mesiace predchádzajúce mesiacu 

podania žiadosti 

Špecifikácia kreditného obratu na 

účte 

celková výška kreditných operácií na účte klienta – 

žiadateľa o povolený debetný zostatok, ktorá je 

očistená od kreditných operácií v rámci účtov 

klienta vedených v OTP Banke 

Minimálna výška mesačného 

kreditného obratu na účte 
400 €  

Minimálna výška povoleného 

debetného zostatku 
360 €  

Maximálna výška povoleného 

debetného zostatku 
1.700 €  

Výška limitu PD-obrat 

 

predstavuje 90 % z priemerného kreditného 

mesačného obratu na účte  klienta za obdobie 

posledných 3 mesiacov, predchádzajúcich mesiacu 

požiadania o povolený debetný zostatok. 

Požadovaná mesačná výška 

realizovaných kreditných obratov 

počas trvania zmluvného vzťahu pri 

PD- obrat 

klient je povinný mesačne zabezpečiť realizovanie 

platieb vykonávaných v prospech konta, ku 

ktorému je zriadený PD vo výške min. 90% 

z poskytnutého limitu povoleného debetného 

zostatku, min. však vo výške 200,- €/mesiac. 
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Prekročenie, zníženie, zrušenie povoleného debetného zostatku a ukončenie zmluvného 

vzťahu  (nasledujúce informácie sú spoločné pre PD-mzda a PD-obrat) 

 

Prekročenie limitu povoleného debetného zostatku: 

• je úročené úrokovou sadzbou vyhlasovanou bankou pre nepovolený debet 

a zverejňovanou v prevádzkových priestoroch banky 

• do výšky 7,00 EUR je prípustné 

• nad 7,00 EUR je neprípustné - majiteľ Bežného účtu (do 30.9.2016 otp Konta), resp. otp 

READY konta, otp SENIOR konta, Aktívneho účtu alebo Výhodného účtu, je písomne 

vyzvaný na vyrovnanie zostatku do výšky limitu povoleného debetného zostatku v lehote 

do 14 dní 

 

Zníženie limitu povoleného debetného zostatku nastáva pri poklese mesačného kreditného obratu 

v porovnaní s požadovanou výškou kreditných obratov: 

• v prípade poklesu mesačného kreditného obratu od 20 % do 40 % po dobu troch mesiacov 

• v prípade poklesu mesačného kreditného obratu o viac ako 40 % po dobu dvoch mesiacov 

súčasne však nesmie kreditný obrat klesnúť pod 200,- €/mesiac. 

 

Zrušenie limitu povoleného debetného zostatku nastáva v prípade: 

• ak Bežný účet (do 30.9.2016 otp Konto), resp. otp READY konto, otp SENIOR konto, 

Aktívny účet alebo Výhodný účet,  vykazuje po dobu viac ako 14 dní nepovolený debetný 

zostatok nad 7,00 EUR 

• poklesu pripísanej mzdy, resp. poklesu mesačného kreditného obratu pod hodnotu 200,- 

EUR, pričom majiteľ Bežného účtu (do 30.9.2016 otp Konta), resp. otp READY konta,  

otp SENIOR konta, Aktívneho účtu alebo Výhodného účtu, je o tejto skutočnosti písomne 

informovaný. 
 

Ukončenie zmluvného vzťahu uzavretého na základe Zmluvy o poskytnutí povoleného 

debetného zostatku (ďalej len „Zmluva o PD“) nastáva: 

• zaslaním písomného oznámenia zo strany banky alebo klienta druhej zmluvnej strane 

o ukončení zmluvy, a to najmenej 15 dní pred uplynutím 1-ročnej platnosti Zmluvy o PD; 

klient je povinný v prípade takéhoto ukončenia zmluvy uhradiť banke debetný zostatok do 

5 dní po uplynutí pôvodnej platnosti Zmluvy o PD, 

• zaslaním písomnej žiadosti zo strany banky o splatenie celého vyčerpaného debetného 

zostatku, vrátane príslušenstva klientovi kedykoľvek v priebehu trvania Zmluvy o PD. 

V tomto prípade je klient povinný banke splatiť debetný zostatok najneskôr do 3 mesiacov 

od doručenia takejto písomnej žiadosti zo strany banky. Doručením žiadosti zaniká 

klientovi nárok na čerpanie peňažných prostriedkov na ťarchu limitu povoleného debetu. 

• kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu – zo strany klienta, pokiaľ predloží tlačivo 

„Žiadosť o zrušenie limitu povoleného debetného zostatku“; PD je zrušený s okamžitou 

účinnosťou, a to za podmienky splatenia vyčerpaného debetného zostatku na konte (s 

príslušenstvom) 

• zaslaním písomného oznámenia o zrušení PD pri porušení podmienok pre poskytovanie 

PD (pozri „Zrušenie limitu“) 

• odstúpením od zmluvy bez udania dôvodu – v zmysle ustanovení Zákona 

o spotrebiteľských úveroch je klient oprávnený odstúpiť od Zmluvy o PD bez udania 

dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy. Oznámenie o odstúpení 

od zmluvy musí klient poslať do banky písomne alebo na inom trvanlivom médiu 

(opatrenom zaručeným elektronickým podpisom) dostupnom banke. Lehota na odstúpenie 

od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak toto oznámenie klient pošle najneskôr v posledný 

deň 14-dňovej lehoty. Klient je povinný banke zaplatiť celý vyčerpaný debetný zostatok 
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a nabehnutý úrok od začiatku čerpania PD až do dňa jeho splatenia, a to najneskôr do 30 

kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení banke. Ak klient nesplatí vyčerpaný 

debetný zostatok s  príslušenstvom do uvedenej lehoty, banka je oprávnená od 31. dňa 

účtovať úrok z omeškania. 

 

 

VI. KONTÁ MLADÝCH 
 

Banka zriaďuje pre mladých otp READY kontá. otp READY konto je možné zriadiť klientovi vo 

veku od 0 do 26 rokov veku života.  

Banka zriadi a vedie klientovi len jedno otp READY konto. Dovŕšením 26 rokov veku je otp 

READY konto automaticky, bez zmeny zmluvného vzťahu zmenené na Aktívny účet a to 

s účinnosťou od prvého kalendárneho dňa mesiaca, v ktorom klient dovŕšil vek 26 rokov. 

 

 

PROGRAM PRE MAJITEĽOV OTP READY KONT 

                               Veková kategória 

Segment trhu 0 -14 15 - 17 18 - 26 

Výhody 

platobná karta 

MasterCard Standard 

bezplatne 

platobná karta 

MasterCard Standard 

bezplatne 

platobná karta 

MasterCard Standard 

bezplatne 

 
pasívne elektronické 

bankovníctvo bezplatne 

 elektronické 

bankovníctvo bezplatne 

elektronické 

bankovníctvo bezplatne 

   

 

VII. KONTÁ PRE POBERATEĽOV DÁVOK DÔCHODKOVÉHO 

ZABEZPEČENIA 
 

Typy špecializovaných bežných účtov zriaďovaných pre poberateľov dávok dôchodkového 

zabezpečenia: 

• otp SENIOR konto 

Podmienkou zriadenia a vedenia otp SENIOR konta je: 

• pripisovanie dávok dôchodkového zabezpečenia v prospech predmetného otp SENIOR 

konta, pričom nie je smerodajné o aký typ dávky dôchodkového zabezpečenia sa jedná, 

kto je poskytovateľom dôchodku, resp. či OTP Banka uzatvorila s poskytovateľom 

dôchodkového zabezpečenia zmluvu o spolupráci a 

• predloženie potvrdenia o poberaní dávok dôchodkového zabezpečenia (napr. Rozhodnutie 

o dávke dôchodkového zabezpečenia, Potvrdenie o výplate dávok dôchodkového 

zabezpečenia a pod.). 

Banka zriadi a vedie klientovi len jedno otp SENIOR konto.  
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VIII. ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO 
 

Základnou podmienkou poskytovania služieb elektronického bankovníctva je vedenie základného 

účtu, ktorým môže byť: 

• Bežný účet (do 30.9.2016 otp Konto) 

• otp READY konto 

• otp SENIOR konto 

• Aktívny účet 

• Výhodný účet 

• Základný bankový produkt 

• Štandardný účet 

• Sporiaci účet 12 M9 (predtým otp EURO NET konto) 

 

 

Prístupy prostredníctvom kanálov elektronického bankovníctva: 

 

Typ produktu 

Prístup prostredníctvom 

kanálov elektronického  

bankovníctva 

Bežný účet aktívny/pasívny  

otp SENIOR konto aktívny/pasívny 

otp READY konto aktívny/pasívny 

Bežný účet v cudzej mene aktívny/pasívny 

Aktívny účet aktívny/pasívny 

Výhodný účet aktívny/pasívny 

Základný bankový produkt aktívny/pasívny 

Štandardný účet aktívny/pasívny 

Termínovaný vklad pasívny 

Termínovaný vklad v cudzej mene pasívny 

otp VIP depozit* pasívny 

PROGRES DEPOZIT5+** pasívny 

otp DYNAMIC vklad*** pasívny 

Sporiaci účet aktívny/pasívny 

Sporiaci účet READY aktívny/pasívny 

Sporiaci účet 6 M (Sporiaci účet)** pasívny 

Sporiaci účet 12 M (otp EURO NET 

konto)** 

aktívny/pasívny 

Sporiaci účet  24 M (otp TOP konto)** pasívny 

Sporiaci účet pre deti*  pasívny 

Sporiaci účet v cudzej mene* pasívny 

Vkladná knižka netermínovaná*** pasívny 

Vkladná knižka s výpovednou 

lehotou*** 
pasívny 

                        */ produkty predávané do 30.6.2013 

                      **/ produkty predávané do 31.1.2014 

  ***/ produkty predávané do 30.9.2016 

 

Klientom do 15 rokov sú služby elektronického bankovníctva poskytované len s pasívnym 

prístupom. Dovŕšením 15 rokov veku môže byť pasívny prístup pre služby elektronického 

bankovníctva automaticky, bez zmeny zmluvného vzťahu, zmenený na aktívny prístup. 
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Limity pre transakcie realizované prostredníctvom kanálov elektronického bankovníctva pre 

klientov, ktorým bolo elektronické bankovníctvo zriadené do 31.12.2008 (vrátane): 
 
 

Typ 

autentifikačného 

zariadenia 

Variant 

Limit na 

transakciu v 

EUR 

Denný limit v 

EUR 

GRID karta 
A 0 € 0 €  

B 0 € 0 €  

DIGIPASS GO1 / 

GO 3 

A 0 € 0 € 

B 0 € 0 € 

DIGIPASS DP700 
A 0 € 0 € 

B 0 €  0 € 

 

Limity pre transakcie realizované prostredníctvom kanálov elektronického bankovníctva pre 

klientov, ktorým je elektronické bankovníctvo zriadené od 1.1.2009 (vrátane): 

 

Typ autentifikačného zariadenia 
Limit na transakciu a zároveň 

denný limit v EUR 

GRID karta 0 €  

SMS autentifikácia 150.000 € 

DIGIPASS GO1 / GO 3 0 €  

DIGIPASS DP700 0 €  

DIGIPASS DP270 700.000 € 

MB limit 10.000 € 

Autorizácia mobilnou aplikáciou 

(PUSH správa) 

Aktivovaná s SMS – 150.000€ 

 

Aktivovaná s DIGIPASS DP270 – 

700.000€ 

 
Pre službu VIAMO banka požíva nasledujúce limity: 

 

Limity pre P2P platby 

Pre aplikáciu VIAMO sú použité nasledovné limity pre platby: 

 

Minimálny limit na platbu  0,01€ vrátane 

Maximálny limit na platbu  300€ vrátane 

Maximálny denný limit na platby  300€ 

Maximálny týždenný limit na platby  2 000€ 

Maximálny mesačný limit na platby  5 000€ 

Maximálny ročný limit na platby  40 000€ 
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Limity pre P2B platby  

Pre aplikáciu VIAMO sú použité nasledovné limity pre platby: 

 

Minimálny limit na platbu 0,01€ vrátane 

Maximálny limit na platbu  300€ vrátane 

Maximálny denný limit na platby  300€ 

Maximálny týždenný limit na platby  2 000€ 

Maximálny mesačný limit na platby  5 000€ 

Maximálny ročný limit na platby  40 000€ 

 

Limity pre pripomienky 

Pre aplikáciu VIAMO sú použité nasledovné limity na odoslanie pripomienok: 

 

Maximálna suma pripomienky 300 € vrátane 

Maximálny počet príjemcov v jednej pripomienke 1 

Maximálny denný počet odoslaných pripomienok 10 

Maximálny mesačný počet odoslaných pripomienok 100 

 

Limity sa vzťahujú na jedného Platiteľa a na jeden typ platby P2P alebo P2B  

 

 

IX. POKLADNIČNÉ A ZMENÁRENSKÉ SLUŽBY 

OTP Banka realizuje on-line vklady a výbery hotovosti z účtu v EUR a v cudzej mene;  výmenu 

bankoviek a mincí za peniaze iných nominálnych hodnôt vo všetkých pobočkách v celej SR.  

OTP Banka realizuje zmenárenské služby na základe výmenných kurzov stanovených bankou 

uvedených v kurzovom lístku. OTP Banka nakupuje platné bankovky cudzích mien, ktoré majú 

v kurzovom lístku uvedený kurz v stĺpci valuta nákup, pričom mince v cudzích menách nakupuje 

iba v rozsahu potrieb jednotlivých pobočiek. V menách DKK a NOK je možné zrealizovať iba 

bezhotovostné transakcie. 

Vybrané zmenárenské operácie  s uvedením typu kurzu: 

Zmenárenské operácie Kurz 

- hotovostné služby  

Nákup valút uvedených v kurzovom lístku OTP Banky valuta nákup 

Predaj valút uvedených v kurzovom lístku OTP Banky valuta predaj 

Hotovostná konverzia - zámena valút jednej meny za valuty inej 

meny valuta nákup/valuta predaj 

- hotovostné služby realizované na účte 

Vklad valút na účet v mene EUR valuta nákup 

Výber valút z účtu v mene EUR  valuta predaj 

Vklad EUR na účet vedený v CM devíza predaj 

Výber EUR z účtu v CM devíza nákup 

Vklad valút v inej mene než v akej je vedený účet v CM devíza predaj/valuta nákup 

Výber valút v inej mene než v akej je vedený účet v CM devíza nákup/valuta predaj 

Vysvetlivka: CM = cudzia mena 
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X. AKTUÁLNE NEZRIAĎOVANÉ PRODUKTY 
 

1. Bežný účet 
 

Povinný minimálny vklad (PMV) , povinný minimálny zostatok (PMZ), frekvencia zúčtovania 

úrokov a poplatkov, metóda úročenia: 

 

Názov 

produktu 

Kód 

meny 
PMV PMZ 

Frekvencia 

zúčtovania 

úrokov 

Frekvencia 

zúčtovania 

poplatkov 

Metóda 

úročenia 

Bežný účet v 

CM 
EUR 

7  7  
štvrťročne9 mesačne10 inkrementálna 

Subkonto BÚ v 

CM 
EUR 0 0 

 

štvrťročne10 

 
 mesačne11 

 

inkrementálna 

OTP Banka Slovensko, a.s. úročí Bežný účet v CM  pohyblivou úrokovou sadzbou, ktorá sa mení 

počas existencie účtu v závislosti odo dňa vyhlásenia zmeny výšky úrokovej sadzby. 

 

 

2. Vkladový účet 
 

Povinný minimálny vklad (PMV), povinný minimálny zostatok (PMZ), maximálny 

vklad/zostatok, typ úrokovej sadzby a metóda úročenia: 

 

Názov produktu 
Kód 

meny 
PMV PMZ 

Maximálny 

vklad/zostatok 

Typ 

úrokovej 

sadzby 

Metóda 

úročenia 

Termínovaný 

vklad v CM 
EUR 150  150  -- pevná kumulatívna 

Subkonto TV v 

CM 
EUR 150  150  -- pevná kumulatívna 

Otp VIP Depozit EUR 30 000 30 000 333 333 pevná kumulatívna 

PROGRES 

DEPOZIT5+ 
EUR 

 

150 
150 - pevná kumulatívna 

Subkonto 

PROGRES 

DEPOZIT5+ 

EUR 150 150 -  pevná kumulatívna 

otp Dynamic 

vklad 
EUR 400 400 -  pevná11 kumulatívna 

 

OTP Banka Slovensko, a.s. úročí vkladové účty pevnou úrokovou sadzbou počas celej doby 

splatnosti (splatnosti) vkladového účtu. Úroková sadzba na PROGRES DEPOZITE5+ a Subkonte 

PROGRES DEPOZITU5+  je v prípade automatickej obnovy PROGRES DEPOZITU5+, resp. 

Subkonta PROGRES DEPOZITU5+  zvýšená o úrokový bonus v závislosti od počtu 

 
9 Štvrťročne v posledný deň kalendárneho štvrťroka. 
10 Mesačne v posledný deň kalendárneho mesiaca. 
11 Pri otp DYNAMIC vklade je dopredu dohodnutá pevná Rastová úroková sadzba na každý          

polrok trvania vkladu. 
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realizovaných automatických obnov daného PROGRES DEPOZITU5+, resp. Subkonta 

PROGRES DEPOZITU5+ .   

Úrokový bonus na PROGRES DEPOZITE5+ a Subkonte PROGRES DEPOZITU5+   : 

V prípade automatickej obnovy PROGRES DEPOZITU5+, resp. Subkonta PROGRES 

DEPOZITU5+ (ďalej spolu len ako „PROGRES DEPOZIT5+“)   je tento PROGRES DEPOZIT5+       

úročený vyhlásenou úrokovou sadzbou aktuálne platnou v deň automatickej obnovy PROGRES 

DEPOZITU5+      zvýšenou o úrokový bonus v závislosti od počtu realizovaných automatických 

obnov PROGRES DEPOZITU5+. Úrokový bonus pri: 

 

1. automatickej obnove PROGRES DEPOZITU5+ = 0,10% p.a. 

2. automatickej obnove PROGRES DEPOZITU5+ = 0,20% p.a. 

3. automatickej obnove PROGRES DEPOZITU5+ = 0,30% p.a. 

4. automatickej obnove PROGRES DEPOZITU5+ = 0,40% p.a. 

5. automatickej obnove PROGRES DEPOZITU5+ = 0,50% p.a. 

6. a každej ďalšej automatickej obnove PROGRES DEPOZITU5+ = aktuálny bankou vyhlásený 

úrokový bonus prislúchajúci 6. obnove PROGRES DEPOZITU5+  platný v deň danej obnovy 

PROGRES DEPOZITU5+ 

 

Pri otp DYNAMIC vklade sú vyhlasované dva druhy úrokov: Priemerný úrok a Rastový úrok. 

Priemerný úrok je stanovený ako jedna úroková sadzba, ktorá je platná pre celú splatnosť. 

Rastový úrok je tvorený viacerými úrokovými sadzbami, ktoré sú stanovené na každý polrok 

trvania DYNAMIC vkladu, pričom platí, že sadzby Rastového úroku stúpajú s každým 

polrokom, ktorý je bližšie k splatnosti DYNAMIC vkladu.  

 

Frekvencia a spôsob zúčtovania úrokov na otp DYNAMIC vklade: 

• pripísanie k istine v ročnej frekvencii k výročiu vkladu 

• pripísanie úrokov k istine pri splatnosti vkladu 

 

Minimálna a maximálna doba splatnosti, možnosť prívkladu a predčasného výberu/zrušenia 

vkladového účtu: 
 

Názov produktu 
Kód 

meny 

Minimálna 

doba 

splatnosti 

Maximálna 

doba 

splatnosti 

Možnosť 

prívkladu 

mimo 

dňa 

splatnosti 

Možnosť predčasného 

výberu/predčasného 

zrušenia 

otp VIP depozit EUR 7 dní 365 dní nie6 nie 

PROGRES 

DEPOZIT5+ 
EUR 30 dní 90 dní nie6 áno 

Subkonto 

PROGRES 

DEPOZIT5+ 

EUR 30 dní 90 dní nie6 áno 
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3. Sporiaci účet 
 

Povinný minimálny vklad (PMV), povinný minimálny zostatok (PMZ), frekvencia zúčtovania 

úrokov, typ úrokovej sadzby a metóda úročenia: 

 

Názov produktu 
Kód 

meny 
PMV PMZ 

Frekvencia 

zúčtovania 

úrokov 

Typ 

úrokovej 

sadzby 

Metóda 

úročenia 

Sporiaci účet v CM EUR 10  10  

štvrťročne 

(posledný deň 

kalendárneho 

štvrťroka) 

pohyblivá kumulatívna 

Sporiaci účet pre 

deti 
EUR 10 10 

štvrťročne 

(posledný deň 

kalendárneho 

štvrťroka) 

pohyblivá kumulatívna 

Sporiaci účet v 

cudzej mene 
HUF 3000 3000 

štvrťročne 

(posledný deň 

kalendárneho 

štvrťroka) 

pohyblivá kumulatívna 

Sporiaci účet 6 M 

(predtým Sporiaci 

účet) 

EUR 10 10 

štvrťročne 

(posledný deň 

kalendárneho 

štvrťroka) 

pohyblivá kumulatívna 

Sporiaci účet 12 M 

(predtým otp EURO 

NET konto/EB Net 

konto12) 

EUR 10  10  

štvrťročne 

(posledný deň 

kalendárneho 

štvrťroka) 

pohyblivá kumulatívna 

 Sporiaci účet 24 M 

(predtým otp  TOP 

konto) 

EUR 10  10  

ročne 

 (posledný deň 

kalendárneho 

roka) 

pohyblivá kumulatívna 

OTP Banka Slovensko, a.s. úročí sporiace účty pohyblivou úrokovou sadzbou, ktorá sa mení počas 

ich existencie (splatnosti) v závislosti odo dňa vyhlásenia zmeny výšky úrokovej sadzby. 

Frekvencia a dĺžka trvania poplatkových prázdnin, možnosť prívkladov, možnosť výberu/zrušenia 

mimo obdobia poplatkových prázdnin a frekvencia zúčtovania poplatkov: 
  

 
12 Elektronický účet typu Sporiaci účet 12 M (otp EURO NET konto), ktorý bol  zriaďovaný 

výlučne prostredníctvom kanálov elektronického bankovníctva. 
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Názov 

produktu 

Frekvencia 

poplatkových 

prázdnin13 

Dĺžka 

trvania 

poplatkových 

prázdnin15 

Možnosť 

prívkladov 

Možnosť 

výberu/zrušenia 

mimo 

poplatkových 

prázdnin 

Frekvencia 

zúčtovania 

poplatkov 

Sporiaci účet 

pre deti 
12 mesiacov 7 dní áno áno mesačne16 

Sporiaci účet v 

CM 
6 mesiacov 7 dní áno áno mesačne16 

Sporiaci účet 6 

M (predtým 

Sporiaci účet) 

6 mesiacov 7 dní áno áno mesačne14 

Sporiaci účet 

12 M 

(predtým otp 

EURO NET 

konto) 

12 mesiacov 7 dní áno áno 
          

mesačne16 

Sporiaci účet 

24 (predtým 

otp TOP 

konto) 

24 mesiacov 30 dní áno áno 
          

mesačne16 

 

4. Vkladná knižka 
Vkladná knižka netermínovaná -  povinný minimálny vklad (PMV), povinný minimálny zostatok 

(PMZ), frekvencia zúčtovania úrokov, obdobie pre výber zúčtovaných úrokov bez výpovede 

a poplatku, úroková sadzba, metóda úročenia a frekvencia zúčtovania poplatkov: 

Názov produktu 
Kód 

meny 

PMV 

PMZ 

Frekvencia 

zúčtovania 

úrokov 

Úroková 

sadzba 

Metóda 

úročenia 

Frekvencia 

zúčtovania 

poplatkov 

Vkladná knižka 

devízová 
EUR 5  

ročne 

k 31.12. 
pohyblivá kumulatívna 

ihneď po realizácii 

transakcie/služby 

Vkladná knižka USD 10 
ročne 

k 31.12. 
pohyblivá kumulatívna 

ihneď po realizácii 

transakcie/služby 

Vkladná knižka CHF 15 
ročne 

k 31.12. 
pohyblivá kumulatívna 

ihneď po realizácii 

transakcie/služby 

Vkladná knižka GBP 6 
ročne 

k 31.12. 
pohyblivá kumulatívna 

ihneď po realizácii 

transakcie/služby 

Vkladná knižka CZK 355 
ročne 

k 31.12. 
pohyblivá kumulatívna 

ihneď po realizácii 

transakcie/služby 

Vkladná knižka  EUR 5 

polročne 

k 30.6. 

a 31.12. 

pohyblivá kumulatívna 
ihneď po realizácii 

transakcie/služby 

 
13 Poplatkové prázdniny predstavujú obdobie (počet za sebou idúcich kalendárnych dní), počas 

ktorého  klient neplatí poplatok za výber, resp. zrušenie Sporiaceho účtu pre deti, Sporiaceho 

účtu v cudzej mene, Sporiaceho účtu 6M, 12M, 24 M a ktoré sa opakujú v stanovenej frekvencii 

odo dňa zriadenia.  
14 S výnimkou poplatku za výber mimo poplatkových prázdnin, ktorý je zúčtovaný ihneď po     

realizácii výberu. 
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Vkladná knižka s výpovednou lehotou - povinný minimálny vklad (PMV), povinný minimálny 

zostatok (PMZ), frekvencia zúčtovania úrokov, úroková sadzba, metóda úročenia a frekvencia 

zúčtovania poplatkov: 

Názov 

produktu 

Kód 

meny 

PMV 

PMZ 

Frekvencia  

zúčtovania 

úrokov 

Obdobie pre 

výber 

zúčtovaných 

úrokov bez 

výpovede a 

poplatku 

Úroková 

sadzba 

Metóda 

úročenia 

Frekvencia 

zúčtovania 

poplatkov 

Vkladná 

knižka 

devízová 

EUR 20  
ročne 

k  31.12. 

do 30 dní  

(vrátane) od 

ich zúčtovania 

pohyblivá kumulatívna 

ihneď po 

realizácii 

transakcie/služby 

Vkladná 

knižka  
USD 500 

ročne 

k 31.12. 

do 30 dní 

(vrátane) od 

ich zúčtovania 

pohyblivá kumulatívna 

ihneď po 

realizácii 

transakcie/služby 

Vkladná 

knižka  
CHF 750 

ročne 

k 31.12. 

do 30 dní 

(vrátane) od 

ich zúčtovania 

pohyblivá kumulatívna 

ihneď po 

realizácii 

transakcie/služby 

Vkladná 

knižka  
GBP 300 

ročne 

k 31.12. 

do 30 dní 

(vrátane) od 

ich zúčtovania 

pohyblivá kumulatívna 

ihneď po 

realizácii 

transakcie/služby 

Vkladná 

knižka  
CZK 17750 

ročne 

k 31.12. 

do 30 dní 

(vrátane) od 

ich zúčtovania 

pohyblivá kumulatívna 

ihneď po 

realizácii 

transakcie/služby 

Vkladná 

knižka  
EUR 20  

polročne 

k 30.6. 

a 31.12. 

do 6 mesiacov 

(vrátane) od 

ich zúčtovania 

pohyblivá kumulatívna 

ihneď po 

realizácii 

transakcie/služby 
 

OTP Banka Slovensko, a.s. úročí Vkladnú knižku netermínovanú aj Vkladnú knižku s výpovednou 

lehotou pohyblivou úrokovou sadzbou, ktorá sa mení počas existencie (splatnosti) Vkladnej 

knižky v závislosti odo dňa vyhlásenia zmeny výšky úrokovej sadzby. 

 Výpovedná a dispozičná lehota, možnosť prívkladov a výberu/zrušenia mimo dispozičnej lehoty: 

Názov produktu 
Výpovedná 

lehota 

Dispozičná 

lehota 

Možnosť 

prívkladov 

Možnosť 

výberu/zrušenia mimo 

dispozičnej lehoty 

Vkladná knižka v cudzej mene 
6 a 12 

mesiacov 
30 dní17 áno áno 

Vkladná knižka v EUR 

3, 6, 9, 12, 24 

a 36 

mesiacov 

30 dní15 áno áno 

 

 

30. septembra 2021      OTP Banka Slovensko, a.s. 

 
15 Ak vkladateľ nevyberie vklad v priebehu dispozičnej lehoty, t.j. do 30 dní po uplynutí 

výpovednej lehoty,  výpoveď stráca účinnosť. 


