
22. Podpisový vzor je listina, v kto-
rej sú zadefinované osoby
oprávnené konať v mene klien-
ta a spôsob a rozsah ich kona-
nia. Podpisový vzor môže mať
formu osobitného dokumentu
(ako napr. Zoznam oprávne-
ných osôb a špecifikácia rozsa-
hu oprávnení k účtu) alebo
môže byť súčasťou zmluvy.
Osoby oprávnené konať 
v mene klienta môžu byť v pod-
pisovom vzore zadefinované 
v skupine M, D, K a V a spôsob
ich konania môže byť zadefino-
vaný v úrovni S, A alebo B. Ak
je súčasťou podpisového vzoru
vlastnoručné grafické znázor-
nenie podpisu klienta, t.j. jeho
mena a priezviska alebo prie-
zviska, musí obsahovať osob-
nostné znaky s prvkami indivi-
duality. Podpisový vzor je ulo-
žený v banke a môže slúžiť na
identifikáciu klienta v obchod-
ných vzťahoch súvisiacich 
s účtom alebo vkladnou kniž-
kou. V podpisovom vzore sú
zároveň definované oprávnené
osoby, ktoré môžu v mene
klienta vykonávať prostredníc-
tvom elektronických komuni-
kačných médií platobné operá-
cie ako aj ďalšie právne úkony
stanovené jednak v príslušnom
podpisovom vzore k Zmluve 
o poskytovaní bankových slu-
žieb k účtu prostredníctvom
elektronických komunikačných
médií, prípadne v inej zmluve 
s bankou ako aj v Obchodných

22. Zmena v tomto ustanovení zna-
mená doplnenie definície pojmu
"Podpisový vzor", ktorá ho bližšie
objasňuje a vysvetľuje. Obsahuje aj
doplnenie o možnosti prístupu k prí-
slušnému účtu pre tretie strany.
Zároveň zahŕňa rozšírenie právomoci
pre osobu s oprávnením "Skupina D
(disponent) o možnosť samostatne
podať žiadosť o sprostredkovanie
vrátenia platby.
Osoba s oprávnením skupiny D
môže samostatne podať žiadosť 
o sprostredkovanie vrátenia platby.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY Tatra banky, a.s.
(zmeny účinné od 13.1.2018)

Časť B: pre klientov spotrebiteľov
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22. Podpisový vzor je listina, v kto-
rej sú zadefinované osoby
oprávnené konať v mene klien-
ta a spôsob a rozsah ich kona-
nia. Podpisový vzor môže mať
formu osobitného dokumentu
(ako napr. Zoznam oprávne-
ných osôb a špecifikácia rozsa-
hu oprávnení k účtu) alebo
môže byť súčasťou zmluvy.
Osoby oprávnené konať 
v mene klienta môžu byť v pod-
pisovom vzore zadefinované 
v skupine M, D, K a Va spôsob
ich konania môže byť zadefino-
vaný v úrovni S, A alebo B. Ak
je súčasťou podpisového vzoru
vlastnoručné grafické znázor-
nenie podpisu klienta, t.j. jeho
mena a priezviska alebo prie-
zviska, musí obsahovať osob-
nostné znaky s prvkami indivi-
duality. Podpisový vzor je 
uložený v banke a môže slúžiť
na identifikáciu klienta v ob-
chodných vzťahoch súvisiacich
s účtom alebo vkladnou kniž-
kou. 
Skupina M (majiteľ účtu, šta-
tutárny zástupca, splnomoc-
nenec) určuje osobu splno-
mocnenú klientom prostredníc-
tvom podpisových vzorov na
zakladanie, zmenu a zrušenie
vzťahov súvisiacich s prísluš-
ným účtom alebo vkladnou
knižkou, na zadávanie, zmenu
alebo zrušenie osôb v podpiso-
vých vzoroch k príslušnému
účtu alebo vkladnej knižke a na
požadovanie bankových infor-



podmienkach Tatra banky, a.s.
k elektronickému bankovníct-
vu. Takto určená oprávnená
osoba je vždy oprávnená na
zadávanie alebo zrušenie prí-
stupu k príslušnému účtu pre
tretie strany.
Skupina M (majiteľ účtu, šta-
tutárny zástupca, splnomoc-
nenec) určuje osobu splno-
mocnenú klientom prostredníc-
tvom podpisových vzorov na
zakladanie, zmenu a zrušenie
vzťahov súvisiacich s prísluš-
ným účtom alebo vkladnou
knižkou, na zadávanie, zmenu
alebo zrušenie osôb v podpiso-
vých vzoroch k príslušnému
účtu alebo vkladnej knižke a na
požadovanie bankových infor-
mácií o príslušnom účte alebo
vkladnej knižke. Osoba zo sku-
piny M má zároveň oprávnenia
osôb zo skupiny D, K a V.
Skupina D (disponent) určuje
osobu splnomocnenú klientom
prostredníctvom podpisových
vzorov na disponovanie s finan-
čnými prostriedkami na účte
alebo vkladnej knižke, na
samostatné požadovanie infor-
mácií o účte alebo vkladnej
knižke nevyhnutné pre výkon jej
oprávnenia (t.j. informácie 
o názve a čísle účtu alebo
vkladnej knižky, stave a pohy-
boch na účte alebo vkladnej
knižke, výpis z účtu), na samo-
statné podanie žiadosti o spro-
stredkovanie vrátenia platby 
a tiež na samostatné podanie
žiadosti o poskytnutie informá-
cií o účte klienta pre účely audi-
tu. Osoba zo skupiny D má
zároveň oprávnenia osôb zo
skupiny K a V. 
Skupina K (kuriér) určuje
osobu splnomocnenú klientom

mácií o príslušnom účte alebo
vkladnej knižke. Osoba zo sku-
piny M má zároveň oprávnenia
osôb zo skupiny D, K a V.
Skupina D (disponent) určuje
osobu splnomocnenú klientom
prostredníctvom podpisových
vzorov na disponovanie s finan-
čnými prostriedkami na účte
alebo vkladnej knižke a na
samostatné požadovanie infor-
mácií o účte alebo vkladnej
knižke nevyhnutné pre výkon jej
oprávnenia (t.j. informácie 
o názve a čísle účtu alebo
vkladnej knižky, stave a pohy-
boch na účte alebo vkladnej
knižke, výpis z účtu) a tiež na
samostatné podanie žiadosti 
o poskytnutie informácií o účte
klienta pre účely auditu. Osoba
zo skupiny D má zároveň opráv-
nenia osôb zo skupiny K a V.
Skupina K (kuriér) určuje
osobu splnomocnenú klientom
prostredníctvom podpisových
vzorov na preberanie výpisov 
z účtu, predkladanie zmlúv, žia-
dostí, prevodných príkazov 
a ostatných dokladov podpísa-
ných osobami zo skupiny M
alebo D, na preberanie hoto-
vosti z účtu na základe predlo-
ženého príkazu oprávnených
osôb. Osoba zo skupiny K má
zároveň oprávnenia osôb zo
skupiny V.
Skupina V (vkladateľ) určuje
osobu splnomocnenú klientom
prostredníctvom podpisových
vzorov na vykonanie vkladu
peňažných prostriedkov klienta
na účet klienta. Úroveň S
osoby zadefinovanej v podpiso-
vých vzoroch určuje samostat-
ný spôsob konania osoby zo
skupiny M alebo D. 
Úroveň A osoby zadefinovanej
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prostredníctvom podpisových
vzorov na preberanie výpisov 
z účtu, predkladanie zmlúv, žia-
dostí, prevodných príkazov 
a ostatných dokladov podpísa-
ných osobami zo skupiny M
alebo D, na preberanie hoto-
vosti z účtu na základe predlo-
ženého príkazu oprávnených
osôb. Osoba zo skupiny K má
zároveň oprávnenia osôb zo
skupiny V.
Skupina V (vkladateľ) určuje
osobu splnomocnenú klientom
prostredníctvom podpisových
vzorov na vykonanie vkladu
peňažných prostriedkov klienta
na účet klienta. 
Úroveň S osoby zadefinovanej
v podpisových vzoroch určuje
samostatný spôsob konania
osoby zo skupiny M alebo D.
Úroveň A osoby zadefinovanej
v podpisových vzoroch určuje
spoločný rozsah konania osoby
zo skupiny M alebo D. Osoba 
s úrovňou A môže konať spolu
s inou osobou s úrovňou S, A
alebo B. 
Úroveň B osoby zadefinovanej
v podpisových vzoroch určuje
spoločný rozsah konania osôb
zo skupiny M alebo D, pričom
osoba s úrovňou B môže konať
spolu s inou osobou s úrovňou
S alebo A.

v podpisových vzoroch určuje
spoločný rozsah konania osoby
zo skupiny M alebo D. Osoba 
s úrovňou A môže konať spolu
s inou osobou s úrovňou S, A
alebo B.
Úroveň B osoby zadefinovanej
v podpisových vzoroch určuje
spoločný rozsah konania osôb
zo skupiny M alebo D, pričom
osoba s úrovňou B môže konať
spolu s inou osobou s úrovňou
S alebo A.
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24. Poskytovateľ služieb infor-
movania o účte (ďalej aj
„AISP“) je osoba, ktorá v pro-
stredí siete internet poskytuje
platobné služby informovania 
o platobnom účte, ktorý vedie
banka a je prístupný online.

25. Poskytovateľ platobných slu-
žieb vydávajúci platobné
nástroje viazané na kartu
(ďalej aj „CISP“) je osoba, ktorá
poskytuje platobné služby vydá-
vania platobného nástroja ku
platobnému účtu, ktorý vedie
banka a je prístupný online.

26. Poskytovateľ platobných ini-
ciačných služieb (ďalej aj
„PISP“) je osoba, ktorá v prostre-
dí siete internet poskytuje platob-
né iniciačné služby (t.j. vykonáva-
nie platobných operácií) ku pla-
tobnému účtu, ktorý vedie banka
a je prístupný online.

30. SEPA inkaso (ďalej aj „inka-
so“) je platba v mene EUR vyko-
návaná v rámci krajín oblasti
SEPA na základe zriadeného
Mandátu pre SEPA inkaso na
inkasovanie finančných pro-
striedkov z bežného účtu platiteľa
v prospech účtu príjemcu, pri-
čom platobný príkaz predkladá
príjemca. SEPA inkaso realizuje
banka za predpokladu, že si
klient ako platiteľ SEPA inkasa
dohodol s bankou sprístupnenie
svojho účtu pre SEPA inkaso ako
Úroveň 1 alebo Úroveň 2.

27. SEPA inkaso (ďalej aj „inka-
so“) je platba v mene EUR vyko-
návaná v rámci krajín oblasti
SEPA na základe zriadeného
Mandátu pre SEPA inkaso na
inkasovanie finančných pro-
striedkov z bežného účtu plati-
teľa v prospech účtu príjemcu,
pričom platobný príkaz predkla-
dá príjemca. SEPA inkaso plat-
bu realizuje banka za predpo-
kladu, že si klient ako platiteľ
SEPA inkaso platby dohodol 
s bankou sprístupnenie svojho
účtu pre SEPA inkaso ako Úro-
veň 1 alebo Úroveň 2.

24. Nová definícia poskytovateľa
platobných služieb z dôvodu zmeny
zákona č. 492/2009 Z. z. o platob-
ných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov. 

25. Nová definícia poskytovateľa
platobných služieb z dôvodu zmeny
zákona č. 492/2009 Z. z. o platob-
ných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov.

26. Nová definícia poskytovateľa
platobných služieb z dôvodu zmeny
zákona č. 492/2009 Z. z. o platob-
ných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov. 

30. Úprava v tomto bode sa týka
upresnenia pojmu SEPA inkaso plat-
ba na SEPA inkaso. Termín SEPA
inkaso bol upravený z dôvodu zjed-
notenia terminológie. 
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31. Sprístupnenie účtu pre SEPA
inkaso je služba poskytovaná
bankou k bežnému účtu klienta
vedeného v banke v mene EUR,
ktorá umožňuje klientovi zvoliť si 
z troch bankou ponúkaných mož-
ností realizácie SEPA inkasa.
Banka poskytuje pre svojich
klientov nasledovné úrovne sprí-
stupnenia účtu pre SEPA inkaso:
Úroveň 1 – umožňuje banke
zrealizovať každú SEPA inkaso
na základe Mandátu pre SEPA
inkaso, ktorý poskytne platiteľ
priamo príjemcovi platby bez
toho, aby bolo potrebné doruče-
nie Mandátu pre SEPA inkaso aj
banke.
Úroveň 2 – umožňuje banke
zrealizovať SEPA inkaso len
vtedy, ak najneskôr v bankový
pracovný deň predchádzajúci
splatnosti doručeného príkazu na
SEPA inkaso zo strany príjemcu
platby bude banke platiteľom
doručený aj Mandát pre SEPA
inkaso, ktorý poskytol platiteľ prí-
jemcovi platby; v opačnom prípa-
de banka SEPA inkaso nezreali-
zuje. Mandát pre SEPA inkaso je
klient oprávnený udeliť písomne 
v pobočke banky alebo prostred-
níctvom elektronických komuni-
kačných médií.
Úroveň 3 – neumožňuje banke
realizovať SEPA inkaso z účtu
klienta.

28. Sprístupnenie účtu pre
SEPA inkaso je služba
poskytovaná bankou k bežné-
mu účtu klienta vedeného 
v banke v mene EUR, ktorá
umožňuje klientovi zvoliť si 
z troch bankou ponúkaných
možností realizácie SEPA
inkasa. Banka poskytuje pre
svojich klientov nasledovné
úrovne sprístupnenia účtu pre
SEPA inkaso: 
Úroveň 1 – umožňuje banke
zrealizovať každú SEPA inka-
so platbu na základe Mandátu
pre SEPA inkaso, ktorý
poskytne platiteľ priamo prí-
jemcovi platby bez toho, aby
bolo potrebné doručenie
Mandátu pre SEPA inkaso aj
banke.
Úroveň 2 – umožňuje banke
zrealizovať SEPA inkaso plat-
bu len vtedy, ak najneskôr 
v bankový pracovný deň pred-
chádzajúci splatnosti doruče-
ného príkazu na SEPA inkaso
platbu zo strany príjemcu plat-
by bude banke platiteľom
doručený aj Mandát pre SEPA
inkaso, ktorý poskytol platiteľ
príjemcovi platby; v opačnom
prípade banka SEPA inkaso
platbu nezrealizuje. Mandát
pre SEPA inkaso je klient
oprávnený udeliť písomne 
v pobočke banky alebo prost-
redníctvom elektronických
komunikačných médií.
Úroveň 3 – neumožňuje
banke realizovať SEPA inkaso
platby z účtu klienta.

31. Úprava v tomto bode sa týka
zjednotenia terminológie, t.j. pojem
"SEPA inkaso platba" sa upravil na
"SEPA inkaso". 
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34. Tretie strany (ďalej aj „TPP“) sú
všetci alebo ktorákoľvek z osôb
poskytujúcich platobné služby
ako AISP, CISP, PISP ako sú defi-
nované v bodoch 24, 25, 26 vyš-
šie. Oprávnenia tretích strán pre
prístup k platobným účtom si
klient dohodne s bankou v oso-
bitnej dohode medzi oprávnenou
osobou a bankou, ktorá sa uza-
viera v prostredí elektronických
komunikačných médií.

36. Zmluvný partner banky je
osoba, ktorá vstúpila s ban-
kou do tých záväzkových vzťa-
hov, ktorých predmet je iný
ako bankové činnosti uvede-
né v Zákone o bankách.

34. Nová definícia poskytovateľa
platobných služieb z dôvodu zmeny
zákona č. 492/2009 Z. z. o platob-
ných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov. 

Úprava v tomto bode znamená
vypustenie pojmu zmluvný partner
banky, ktorý sa vo VOP nepoužíva 
a bol nahradený  pojmom príjemca
Sepa inkasa.
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2.2. Disponovanie s účtom a vklad-
nou knižkou a s finančnými
prostriedkami

2.2.1. Majiteľ účtu alebo vkladnej
knižky je oprávnený v plnom
rozsahu disponovať s účtom
alebo vkladnou knižkou a s fi-
nančnými prostriedkami na
účte alebo s vkladom na
vkladnej knižke, a to najmä
zriadiť a zrušiť účet alebo
vkladnú knižku, navrhovať
zmenu dohodnutých podmie-
nok v zmluve, disponovať 
s finančnými prostriedkami
na účte alebo s vkladom na
vkladnej knižke, zadávať,
meniť a rušiť oprávnené
osoby v podpisových vzo-
roch, požadovať bankové

2.2. Disponovanie s účtom a vklad-
nou knižkou a s finančnými
prostriedkami

2.2.1. Majiteľ účtu alebo vkladnej
knižky je oprávnený v plnom
rozsahu disponovať s účtom
alebo vkladnou knižkou a s fi-
nančnými prostriedkami na
účte alebo s vkladom na
vkladnej knižke, a to najmä
zriadiť a zrušiť účet alebo
vkladnú knižku, navrhovať
zmenu dohodnutých podmie-
nok v zmluve, disponovať 
s finančnými prostriedkami
na účte alebo s vkladom na
vkladnej knižke, zadávať,
meniť a rušiť oprávnené
osoby v podpisových vzo-
roch, požadovať bankové

2.2.1. Zmena v tomto ustanovení
znamená upresnenie pravidiel  pre
oprávnenia a prístup k účtu prostred-
níctvom tretích strán.
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informácie, blokovať finančné
prostriedky na účte alebo
vkladnej knižke. Oprávnenia
a prístup k platobnému účtu
majiteľa účtu prostredníc-
tvom siete internet vrátane
prístupu prostredníctvom tre-
tích strán určuje osobitná
dohoda oprávnenej osoby 
s bankou v prostredí elektro-
nických komunikačných médií.

2.2.7. Zriadiť účet, zrušiť účet, zme-
niť dohodnuté podmienky 
k účtu a disponovať s finančný-
mi prostriedkami na účte malo-
letého klienta je oprávnený:
a) samostatne jeden zákonný

zástupca maloletého, ak:
- účet maloletého klienta

zriadil, alebo
- mu bol maloletý klient

zverený do osobnej sta-
rostlivosti alebo

- maloletý má len jedného
zákonného zástupcu,
alebo

- obaja zákonní zástupco-
via maloletého sa do-
hodnú na samostatnom
konaní, alebo

- maloletý klient po do-
vŕšení 15. roku veku
súhlasil so samostatným
konaním zákonného
zástupcu;

b) spoločne dvaja zákonní
zástupcovia maloletého,
ak účet maloletého klienta
nezriadili alebo sa dohod-
nú na spoločnom konaní;

c) samostatne maloletý klient
od 15. roku veku;

d) samostatne osoba, ktorej
bol maloletý zverený do
náhradnej starostlivosti.

informácie, blokovať finančné
prostriedky na účte alebo
vkladnej knižke.

2.2.7. Zrušiť účet, zmeniť dohodnu-
té podmienky k účtu a dispo-
novať s finančnými prostried-
kami prostriedkami na účte
maloletého klienta je opráv-
nený:
a) samostatne jeden zákonný

zástupca maloletého, ak:
- účet maloletého klienta

zriadil, alebo
- maloletý má len jedného

zákonného zástupcu,
alebo

- obaja zákonní zástupco-
via maloletého sa do-
hodnú na samostatnom
konaní, alebo

- maloletý klient po do-
vŕšení 15. roku veku
súhlasil so samostatným
konaním zákonného zás-
tupcu;

b) spoločne dvaja zákonní
zástupcovia maloletého,
ak účet maloletého klienta
nezriadili alebo sa dohod-
nú na spoločnom konaní;

c) samostatne maloletý klient
od 15. roku veku.

2.2.7. Zmena v tomto ustanovení
znamená upresnenie  pravidiel  pri
nakladaní s finančnými prostriedkami
na účte maloletého klienta.
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2.3. Úročenie a účtovanie poplat-
kov

2.3.3. Banka zráža z úrokového
výnosu plynúceho z účtu
alebo vkladnej knižky klienta
daň z príjmu podľa platných
právnych predpisov Sloven-
skej republiky, pokiaľ medzi-
národné zmluvy a dohody
nestanovujú inak. Klient,
ktorý nie je daňovým reziden-
tom Slovenskej republiky, je
pre daňové účely  považova-
ný za konečného príjemcu
úrokového príjmu. Konečným
príjemcom úrokového príjmu
je osoba, ktorej plynie príjem
v jej vlastný prospech a má
právo využívať tento príjem
neobmedzene bez zmluvnej
alebo inej právnej povinnosti
previesť tento príjem na inú
osobu alebo stála prevádzka-
reň tejto osoby, ak činnosť
spojená s týmto príjmom je
vykonávaná touto stálou pre-
vádzkarňou; za konečného
príjemcu sa nepovažuje
osoba, ktorá koná ako spro-
stredkovateľ za inú osobu.
Klient je povinný predložiť
banke doklady osvedčujúce
skutočnosti, ktoré majú vplyv
na určenie sadzby dane z prí-
jmu z úrokov na jeho účte
alebo vkladnej knižke vráta-
nie písomnej informácie,  ak
nie je konečným príjemcom
úrokového príjmu  podľa
predchádzajúcej vety.

2.3.5. Pri uplatňovaní nároku na niž-
šiu sadzbu dane ako je
sadzba dane platná v zmysle
všeobecne záväzných práv-
nych predpisov Slovenskej
republiky  z dôvodu, že klient

2.3. Úročenie a účtovanie poplat-
kov

2.3.3. Banka zráža z úrokového
výnosu plynúceho z účtu
alebo vkladnej knižky klienta
daň z príjmu podľa platných
právnych predpisov Sloven-
skej republiky, pokiaľ medzi-
národné zmluvy a dohody
nestanovujú inak. Klient je
povinný predložiť banke
doklady osvedčujúce skutoč-
nosti, ktoré majú vplyv na
určenie sadzby dane z príjmu
z úrokov na jeho účte alebo
vkladnej knižke.

2.3.5. Pri uplatňovaní nároku na niž-
šiu sadzbu dane ako je
sadzba dane platná v zmysle
všeobecne záväzných práv-
nych predpisov Slovenskej
republiky z dôvodu, že klient

2.3.3. Zmena v tomto ustanovení
znamená upresnenie používania
legislatívneho pojmu "Konečný prí-
jemca úrokového príjmu". 

2.3.5. Legislatívna úprava - Zmena 
v tomto ustanovení znamená upres-
nenie používania nového legislatív-
neho pojmu "Konečný príjemca úro-
kového príjmu". 
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je daňovým rezidentom kraji-
ny, s ktorou má Slovenská
republika uzatvorenú zmluvu
o zamedzení dvojitého zda-
nenia a je skutočným vlastní-
kom (konečným príjemcom)
príslušného úrokového výno-
su plynúceho z účtu alebo
vkladnej knižky, je klient
povinný predložiť banke
doklad osvedčujúci oprávne-
nie nároku (t.j. potvrdenie 
o daňovom domicile v prísluš-
nej krajine) najneskôr tri pra-
covné dni pred najbližšou
kapitalizáciou (zúčtovaním)
úroku na jeho účte alebo
vkladnej knižke. Inak banka 
v zmysle bodu 2.3.3. tohto
článku uplatní sadzbu dane 
v zmysle všeobecne záväz-
ných právnych predpisov Slo-
venskej republiky. Potvrdenie
o daňovom domicile považu-
je banka za platné do dňa,
kým klient neoznámi iné sku-
točnosti v zmysle bodu
2.3.3. tohto článku. Ustano-
venia bodu 2.3.4. tohto člán-
ku týmto nie sú dotknuté.

2.4. Správy o zúčtovaní a stave
na účtoch 

2.4.5. Za doručenie výpisu z účtu
spôsobom osobného prebe-
rania klientom v banke sa
považuje aj jeho prevzatie
osobou oprávnenou dispo-
novať s finančnými prostried-
kami na účte, kuriérom, ako
aj ďalšou osobou oprávne-
nou na jeho prevzatie.  Banka
je oprávnená prerušiť zasiela-
nie výpisov z účtu klientovi 
v prípade, že účet je v nepo-

je daňovým rezidentom kraji-
ny, s ktorou má Slovenská
republika uzatvorenú zmluvu
o zamedzení dvojitého zda-
nenia a je skutočným vlastní-
kom príslušného úrokového
výnosu plynúceho z účtu
alebo vkladnej knižky, je
klient povinný predložiť
banke doklad osvedčujúci
oprávnenie nároku (t.j.
potvrdenie o daňovom domi-
cile v príslušnej krajine) naj-
neskôr tri pracovné dni pred
najbližšou kapitalizáciou (zúč-
tovaním) úroku na jeho účte
alebo vkladnej knižke. Inak
banka v zmysle bodu 2.3.3.
tohto článku uplatní sadzbu
dane v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpi-
sov Slovenskej republiky.
Potvrdenie o daňovom domi-
cile považuje banka za platné
do dňa, kým klient neoznámi
iné skutočnosti v zmysle
bodu 2.3.3. tohto článku.
Ustanovenia bodu 2.3.4.
tohto článku týmto nie sú
dotknuté.

2.4. Správy o zúčtovaní a stave
na účtoch 

2.4.5. Za doručenie výpisu z účtu
spôsobom osobného prebe-
rania klientom v banke sa
považuje aj jeho prevzatie
osobou oprávnenou dispo-
novať s finančnými prostried-
kami na účte, kuriérom, ako
aj ďalšou osobou oprávne-
nou na jeho prevzatie. Banka
je oprávnená prerušiť zasiela-
nie výpisov z účtu klientovi 
v prípade, že účet je v nepo-

2.4.5. Doplnenie tohto ustanove-
nia znamená, že pravidlá, ktoré sú 
v ňom dojednané pre prerušenie
zasielania pravidelného výpisu sa
použijú aj na koncoročnú informáciu
o stave na účte klienta a prípadne aj
na iné oznámenia banky.
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volenom prečerpaní alebo sa
dozvie o smrti klienta. V prí-
pade smrti majiteľa spoloč-
ného účtu je banka oprávne-
ná doručovať výpisy z tohto
účtu ostatným majiteľom.
Banka je oprávnená prerušiť
zasielanie výpisov z účtu na
alternatívnu/kontaktnú adre-
su určenú klientom v prípade,
že príjemca takejto zásielky
banke písomne oznámi svoj
nesúhlas so zasielaním výpi-
sov z účtu na jeho adresu.
Banka je tiež oprávnená pre-
rušiť zasielanie výpisov z účtu
na adresu určenú klientom 
v prípade, že sa opakovane
(minimálne tri razy nasledujú-
ce bezprostredne po sebe)
vráti banke s označením, že
adresát zásielky je neznámy.
Pravidlá pre prerušenie za-
sielania výpisu sa primerane
použijú aj na iné oznámenia,
vrátane informácie o stave na
účte v zmysle bodu 2.4.4.

2.4.6. Výpisy z účtov zasielané spô-
sobom uvedeným v bode
2.4.2. tohto článku uchováva
banka pre klienta po dobu
šiestich mesiacov od ich
vyhotovenia. Po tejto lehote
banka výpisy z účtov skartuje
a na požiadanie klienta ich
môže vyhotoviť za dohodnutý
poplatok. Banka nevedie evi-
denciu o odovzdaní výpisov 
z účtov.

volenom prečerpaní alebo sa
dozvie o smrti klienta. V prí-
pade smrti majiteľa spoloč-
ného účtu je banka oprávne-
ná doručovať výpisy z tohto
účtu ostatným majiteľom.
Banka je oprávnená prerušiť
zasielanie výpisov z účtu na
alternatívnu/kontaktnú adre-
su určenú klientom v prípade,
že príjemca takejto zásielky
banke písomne oznámi svoj
nesúhlas so zasielaním výpi-
sov z účtu na jeho adresu.
Banka je tiež oprávnená pre-
rušiť zasielanie výpisov z účtu
na adresu určenú klientom 
v prípade, že sa opakovane
(minimálne tri razy nasledujú-
ce bezprostredne po sebe)
vráti banke s označením, že
adresát zásielky je neznámy.

2.4.6. Výpisy z účtov zasielané spô-
sobom uvedeným v bode
2.4.2. tohto článku uchováva
banka pre klienta po dobu
šiestich mesiacov od ich
vyhotovenia. Po tejto lehote
banka výpisy z účtov skartuje
a na požiadanie klienta ich
môže vyhotoviť za poplatok 
v zmysle Sadzobníka poplat-
kov. Banka nevedie eviden-
ciu o odovzdaní výpisov 
z účtov.

2.4.6. Zmena v tomto ustanovení
znamená spresnenie pôvodného
znenia.
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3.2. Operácie vykonávané bezho-
tovostne - všeobecne

3.2.1. Klient môže vykonávať bez-
hotovostné platobné operá-
cie vrátane prevodu finač-
ných prostriedkov z účtu
alebo na účet priamo, ako aj
cez tretie strany prostredníc-
tvom:
a) jednorazového alebo trva-

lého platobného príkazu, 
a to formou príkazu na
úhradu alebo príkazu na
SEPA inkaso.

b) platobnej karty alebo
iného platobného pro-
striedku.

3.2.5. V prípade prevodu v rámci
krajín Európskeho hospodár-
skeho priestoru (ďalej len
„EHP“) znáša platiteľ poplat-
ky, ktoré účtuje poskytovateľ
platobných služieb platiteľa 
a príjemca znáša poplatky,
ktoré účtuje poskytovateľ pla-
tobných služieb príjemcu (tzv.
platobná inštrukcia „SHA“,
prípadne tiež „SLEV“).

3.2. Operácie vykonávané bezho-
tovostne - všeobecne

3.2.1. Klient môže vykonávať bez-
hotovostné platobné operá-
cie vrátane prevodu finač-
ných prostriedkov z účtu
alebo na účet prostredníc-
tvom:
a) jednorazového alebo trva-

lého platobného príkazu, 
a to formou príkazu na
úhradu alebo príkazu na
SEPA inkaso.

b) platobnej karty alebo
iného platobného pro-
striedku.

3.2.5. Pri uvedení čísla účtu v tvare
IBAN je banka oprávnená
vykonať kontrolu zhody 
s identifikačnými údajmi o po-
skytovateľovi platobných slu-
žieb príjemcu. V prípade
nezhody medzi číslom účtu 
v tvare IBAN a identifikačnými
údajmi o poskytovateľovi pla-
tobných služieb príjemcu má
banka právo zrealizovať prí-
kaz na základe čísla účtu 
v tvare IBAN alebo odmietnuť
vykonať platobný príkaz.
Banka akceptuje číslo účtu 
v tvare IBAN výlučne v na to
určenej časti formulára.

3.2.7. V prípade prevodu v mene
EUR v rámci krajín Európ-
skeho hospodárskeho prie-
storu (ďalej len „EHP“) znáša
platiteľ poplatky, ktoré účtuje
poskytovateľ platobných slu-
žieb platiteľa a príjemca
znáša poplatky, ktoré účtuje
poskytovateľ platobných slu-
žieb príjemcu (tzv. platobná
inštrukcia „SHA“, prípadne

3.2.1. Zmena v tomto ustanovení
znamená úpravu možnosti vykonáva-
nia bezhotovostných platobných
operácií prostredníctvom tretích
strán.

3.2.5. Úprava v tomto bode zna-
mená vypustenie pôvodného znenia
a zapracovanie podmienok realizova-
nia platobného príkazu v bodoch
3.3.1. a 3.3.2.

3.2.5. Zmena v tomto ustanovení
znamená upresnenie pravidiel použí-
vania platobnej inštrukcie z dôvodu
zmeny zákona č. 492/2009 Z. z. o
platobných službách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. 
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3.2.6.
V prípade prevodov mimo krajín EHP
platiteľ môže uviesť platobnú inštruk-
ciu „SHA“ alebo „OUR“. V prípade,
že platiteľ uvedie v príkaze inú pla-
tobnú inštrukciu ako „SHA“ alebo
„OUR“ alebo neuvedie žiadnu pla-
tobnú inštrukciu na úhradu poplat-
kov, bude príkaz zrealizovaný s pla-
tobnou inštrukciou „SHA“.

tiež „SLEV“). V prípade pre-
vodu v rámci krajín EHP 
v mene členského štátu EHP
môže platiteľ uviesť platobnú
inštrukciu „SHA“. Ak však
bude v prípade prevodu 
v rámci krajín EHP v mene
členského štátu EHP potreb-
né, aby poskytovateľ platob-
ných služieb platiteľa vykonal
konverziu sumy prevodu,
môže platiteľ určiť, že bude
znášať poplatky, ktoré účtuje
poskytovateľ platobných slu-
žieb platiteľa, poskytovateľ
platobných služieb príjemcu,
prípadne aj sprostredkovateľ
platobných služieb (tzv. pla-
tobná inštrukcia „OUR“). 
V prípade prevodu v mene
EUR alebo v mene členské-
ho štátu EHP mimo krajín
EHP môže platiteľ uviesť pla-
tobnú inštrukciu „SHA“ alebo
„OUR“. V prípade prevodu 
v cudzej mene môže platiteľ
uviesť platobnú inštrukciu
„SHA“ alebo „OUR“. V prípa-
de, že platiteľ uvedie v príka-
ze inú platobnú inštrukciu ako
„SHA“ alebo „OUR“ alebo
neuvedie žiadnu platobnú
inštrukciu na úhradu poplat-
kov, bude príkaz zrealizovaný 
s platobnou inštrukciou „SHA“.

3.2.7. V prípade prevodu v mene
EUR v rámci krajín Európ-
skeho hospodárskeho prie-
storu (ďalej len „EHP“) znáša
platiteľ poplatky, ktoré účtuje
poskytovateľ platobných slu-
žieb platiteľa a príjemca
znáša poplatky, ktoré účtuje
poskytovateľ platobných slu-
žieb príjemcu (tzv. platobná
inštrukcia „SHA“, prípadne
tiež „SLEV“). V prípade pre-

3.2.6. Zmena v tomto ustanovení
znamená upresnenie pravidiel použí-
vania platobnej inštrukcie z dôvodu
zmeny zákona č. 492/2009 Z. z. 
o platobných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.
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3.2.12. Ak v príkaze uvedený deň
splatnosti pripadne na
sviatok, sobotu alebo
nedeľu a príkaz je doruče-
ný do pobočky banky do
cut-off time najneskôr 
v predchádzajúci bankový
pracovný deň pred dňom
splatnosti, banka odpíše
sumu prevodu v predchá-
dzajúci bankový pracovný
deň pred dňom splatnosti.
V prípade prevodu v rámci

vodu v rámci krajín EHP 
v mene členského štátu EHP
môže platiteľ uviesť platobnú
inštrukciu „SHA“. Ak však
bude v prípade prevodu 
v rámci krajín EHP v mene
členského štátu EHP potreb-
né, aby poskytovateľ platob-
ných služieb platiteľa vykonal
konverziu sumy prevodu,
môže platiteľ určiť, že bude
znášať poplatky, ktoré účtuje
poskytovateľ platobných slu-
žieb platiteľa, poskytovateľ
platobných služieb príjemcu,
prípadne aj sprostredkovateľ
platobných služieb (tzv. pla-
tobná inštrukcia „OUR“). 
V prípade prevodu v mene
EUR alebo v mene členské-
ho štátu EHP mimo krajín
EHP môže platiteľ uviesť pla-
tobnú inštrukciu „SHA“ alebo
„OUR“. V prípade prevodu 
v cudzej mene môže platiteľ
uviesť platobnú inštrukciu
„SHA“ alebo „OUR“. V prípa-
de, že platiteľ uvedie v príkaze
inú platobnú inštrukciu ako
„SHA“ alebo „OUR“ alebo
neuvedie žiadnu platobnú
inštrukciu na úhradu poplatkov,
bude príkaz zrealizovaný s pla-
tobnou inštrukciou „SHA“.

3.2.13.Ak v príkaze uvedený deň splat-
nosti pripadne na sviatok,
sobotu alebo nedeľu a príkaz
je doručený banke do cut-off
time najneskôr v predchádzajú-
ci bankový pracovný deň pred
dňom splatnosti, banka odpíše
sumu prevodu v predchádzajú-
ci bankový pracovný deň pred
dňom splatnosti. V prípade
prevodu v rámci jedného
poskytovateľa platobných slu-
žieb (tzv. vnútrobankové prevo-

3.2.12. Zmena v tomto ustanovení
znamená zjednodušenie pojmu
"jeden poskytovateľ platobných slu-
žieb" na pojem "banka" a gramatické
spresnenie textu.  
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banky (tzv. vnútrobankové
prevody), ak v príkaze uve-
dený deň splatnosti pri-
padne na sobotu a klient
doručí do pobočky banky
príkaz do cut-off time toho
dňa, ktorý je v príkaze
vyznačený ako dátum
splatnosti, banka odpíše
sumu prevodu v tento deň.
Ak v príkaze uvedený deň
splatnosti pripadne na
sviatok, sobotu alebo
nedeľu a príkaz je doruče-
ný do pobočky banky po
cut-off time v predchádza-
júci bankový pracovný deň
pred dňom splatnosti,
banka odpíše sumu prevo-
du v nasledujúci bankový
pracovný deň po dni splat-
nosti. V prípade prevodu 
v rámci banky (tzv. vnútro-
bankové prevody), ak v prí-
kaze uvedený deň splat-
nosti pripadne na sobotu 
a klient doručí do pobočky
banky príkaz po cut-off
time v deň, ktorý je v príka-
ze vyznačený ako dátum
splatnosti, banka odpíše
sumu prevodu v nasledujú-
ci bankový pracovný deň.

3.2.15. Banka pripíše platbu na
číslo účtu uvedené v príka-
ze. Banka je oprávnená
nepripísať úhradu v pro-
spech účtu klienta v prípa-
de, nezhody čísla účtu 
s jeho názvom ako aj v prí-
pade, ak údaje o platiteľo-
vi nie sú úplné alebo
dostatočné podľa predpi-
sov o prevencii, vyšetrova-
ní a odhaľovaní legalizácie
príjmov z trestnej činnosti
a financovania terorizmu.

dy), ak v príkaze uvedený deň
splatnosti pripadne na sobotu
a klient doručí do pobočky
banky príkaz do cut-off time
toho dňa, ktorý je v príkaze
vyznačený ako dátum splatnos-
ti, banka odpíše sumu prevodu
v tento deň. Ak v príkaze uve-
dený deň splatnosti pripadne
na sviatok, sobotu alebo nede-
ľu a príkaz je doručený banke
po cut-off time v predchádzajú-
ci bankový pracovný deň pred
dňom splatnosti, banka odpíše
sumu prevodu v nasledujúci
bankový pracovný deň po dni
splatnosti. V prípade prevodu 
v rámci jedného poskytovateľa
platobných služieb (tzv. vnútro-
bankové prevody), ak v príkaze
uvedený deň splatnosti pripad-
ne na sobotu a klient doručí do
pobočky banky príkaz po cut-
off time v deň, ktorý je v príka-
ze vyznačený ako dátum splat-
nosti, banka odpíše sumu pre-
vodu v nasledujúci bankový
pracovný deň.

3.2.16.Banka je oprávnená nepripísať
úhradu v prospech účtu klienta
v prípade, ak údaje o platiteľovi
nie sú úplné alebo dostatočné
podľa predpisov o prevencii,
vyšetrovaní a odhaľovaní legali-
zácie príjmov z trestnej činnos-
ti a financovania terorizmu.

3.2.15. Zmena v tomto ustanovení
znamená upresnenie nepripísania
úhrady v prospech účtu príjemcu 
v prípade nezhody čísla účtu 
s názvom účtu podľa Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady EÚ
2015/847.
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3.2.17.Banka prijíma v prospech
klienta finančné prostriedky 
a pripisuje ich na jeho účet.
Banka je oprávnená znížiť
sumu platobnej operácie 
o svoje poplatky predtým,
než finančné prostriedky pri-
píše na účet príjemcu. Klient
súhlasí s tým, že po ukončení
právneho vzťahu s bankou 
a zrušení jeho účtu je banka
oprávnená finančné pro-
striedky určené pôvodne na
tento zrušený účet klienta  pri-
písať na iný účet klienta vede-
ný v banke, prípadne na účet
klienta vedený v inej banke 
a ak to nie je možné vráti plat-
bu späť odosielateľovi.

3.2.18. Ak bolo v príkaze uvedené
neexistujúce bankové spo-
jenie alebo z iného dôvodu
nemohla byť platba zúčto-
vaná a poskytovateľ platob-
ných služieb príjemcu plat-
bu vráti, banka buď pripíše
túto platbu späť na účet
platiteľa alebo ak to nie je
možné vyžiada od klienta
nové inštrukcie.   

3.3. SEPA platba

3.3.1. Príkaz musí obsahovať ban-
kové spojenie platiteľa a prí-
jemcu, sumu prevodu, ozna-
čenie meny euro (ak označe-
nie meny chýba, prevod sa
považuje za prevod v mene
euro), dátum splatnosti, pod-
pis klienta, miesto a dátum
vyhotovenia príkazu a v prípa-
de prevodov mimo SR aj
meno príjemcu.  Príkaz môže
obsahovať aj iné bankou sta-
novené údaje. Ak príkaz
neobsahuje údaje uvedené 

3.2.18.Banka je oprávnená prijímať 
v prospech klienta finančné
prostriedky a pripisovať ich na
jeho účet. Banka je oprávnená
znížiť sumu platobnej operácie
o svoje poplatky predtým, než
finančné prostriedky pripíše na
účet príjemcu. Klient súhlasí 
s tým, že po ukončení právne-
ho vzťahu klienta s bankou 
a zrušení jeho účtu je banka
oprávnená finančné prostried-
ky určené na tento účet pripí-
sať na iný účet klienta vedený 
v banke, prípadne na účet
klienta vedený v inej banke
alebo vrátiť platbu späť odosie-
lateľovi.

3.2.19.Ak bolo v príkaze uvedené
neexistujúce bankové spojenie
alebo z iného dôvodu nemohla
byť platba zúčtovaná a posky-
tovateľ platobných služieb prí-
jemcu platbu vráti, banka buď
pripíše túto platbu späť na účet
platiteľa alebo vyžiada od klien-
ta nové inštrukcie.

3.3. SEPA platba

3.3.1. Príkaz musí obsahovať ban-
kové spojenie platiteľa a prí-
jemcu, sumu prevodu, ozna-
čenie meny euro (ak označe-
nie meny chýba, prevod sa
považuje za prevod v mene
euro), dátum splatnosti, pod-
pis klienta a miesto a dátum
vyhotovenia príkazu. Príkaz
môže obsahovať aj iné ban-
kou stanovené údaje. Ak
niektorý zo zmluvných part-
nerov vyžaduje, aby príkaz
obsahoval aj variabilný

3.2.17. Zmena v tomto ustanovení
znamená upresnenie nakladania 
s finančnými prostriedkami v prípade
zrušeného čísla účtu klienta. Ak nie
je možné platbu pripísať, banka vráti
platbu späť odosielateľovi.

3.2.18. Zmena v tomto ustanovení
znamená upresnenie nakladania 
s finančnými prostriedkami v prípade
neexistujúceho bankového spojenia
v banke príjemcu. Ak nie je možné
platbu vrátiť na účet platiteľa, banka
vyžiada od klienta nové inštrukcie.

3.3.1. Zmena v tomto ustanovení
znamená upresnenie bankového
spojenia. Konkrétne doplnenie
mena príjemcu v prevode Sepa
mimo SR a zároveň upresnenie, že
banka môže zamietnúť zrealizovať
Sepa platbu z   dôvodu nekomplet-
ných 
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v tomto bode, banka príkaz
zamietne. Ak niektorý z prí-
jemcov inkasa  vyžaduje, aby
príkaz obsahoval aj variabilný
a/alebo špecifický symbol
alebo referenciu platiteľa,
klient je povinný uviesť v prí-
kaze aj tieto údaje.

3.3.2. Pri uvedení čísla účtu v tvare
IBAN je banka oprávnená
vykonať kontrolu zhody s i-
dentifikačnými údajmi o po-
skytovateľovi platobných slu-
žieb príjemcu. V prípade
nezhody medzi číslom účtu 
v tvare IBAN a identifikačnými
údajmi o poskytovateľovi pla-
tobných služieb príjemcu
banka odmietne vykonať pla-
tobný príkaz pri prevode 
v mene EUR do SR. Banka
akceptuje číslo účtu v tvare
IBAN výlučne v na to určenej
časti formulára. Ak bude  
príkaz obsahovať variabilný
symbol a/alebo špecifický
symbol a/alebo konštantný
symbol a zároveň referenciu
platiteľa, banka uvedie v prí-
pade prevodu v rámci
Slovenskej republiky  variabil-
ný a/alebo špecifický a/
alebo konštantný symbol 
a v prípade prevodu mimo
Slovenskej republiky referen-
ciu platiteľa.

3.4. Ostatné prevody

3.4.1. Príkaz na úhradu, ktorý
nespĺňa kritériá SEPA úhra-
dy, musí obsahovať bankové
spojenie platiteľa a príjemcu,
názov účtu príjemcu (prípad-
ne aj adresu príjemcu), sumu
prevodu, označenie meny,
dátum splatnosti,  určenie

a/alebo špecifický symbol
alebo referenciu platiteľa,
klient je povinný uviesť v prí-
kaze aj tieto údaje.

3.3.2. V prípade rozdielu medzi
číslom účtu a jeho názvom
vykonáva banka prevod na
základe čísla účtu. Ak bude
príkaz obsahovať variabilný
symbol a/alebo špecifický
symbol a/alebo konštantný
symbol a zároveň referenciu
platiteľa, banka uvedie v prí-
pade prevodu v rámci Slo-
venskej republiky variabilný
a/alebo špecifický a/alebo
konštantný symbol a v prípa-
de prevodu mimo Slovenskej
republiky referenciu platiteľa.

3.4. Ostatné prevody

3.4.1. Príkaz na prevod, ktorý
nespĺňa kritériá SEPA úhra-
dy, musí obsahovať bankové
spojenie platiteľa a príjemcu,
názov účtu príjemcu (prípad-
ne aj adresu príjemcu), sumu
prevodu, označenie meny,
dátum splatnosti, určenie

3.3.2. Zmena v tom ustanovení
znamená zapracovanie pôvodného
zrušeného bodu 3.2.5. Banka je
oprávnená vykonať kontrolu zhody
medzi IBAN tvarom účtu a identifi-
kačnými údajmi banky príjemcu 
a  v prípade nezhody, Sepa platbu
do SR, Sepa platbu do SR zamiet-
núť.  

3.4.1. Úprava v tomto bode sa týka
upresnenia pojmu "Príkaz na prevod"
na "Príkaz na úhradu". Termín bol
upravený z dôvodu zjednotenia ter-
minológie. 
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osoby, ktorá znáša poplatky
iných poskytovateľov platob-
ných služieb (poplatky banky
znáša vždy klient banky), kon-
takt na klienta, podpis klienta
a miesto a dátum vyhotovenia
príkazu.

3.4.3. Úhrady v cudzej mene v rám-
ci banky (tzv. vnútrobankové
prevody)  prijaté bankou do
termínu cut-off time sa spra-
cujú a pripíšu v prospech
účtu klienta v deň prijatia pla-
tobného príkazu. Úhrady 
v cudzej mene v rámci banky
(tzv. vnútrobankové prevody)
prijaté bankou po termíne
cut-off time sa spracujú a pri-
píšu v prospech účtu klienta 
v bankový pracovný deň
nasledujúci po dni prijatia
platobného príkazu.

3.4.7. Ak pri platbách zo zahraničia
a v rámci Slovenskej republi-
ky banka umožní klientovi
čerpať peňažné prostriedky
bezprostredne po ich pripísa-
ní na účet klienta, za čerpa-
nie prostriedkov pred uplynu-
tím spotovej valuty banka
účtuje klientovi debetné
úroky.

osoby, ktorá znáša poplatky
iných poskytovateľov platob-
ných služieb (poplatky banky
znáša vždy klient banky), kon-
takt na klienta, podpis klienta
a miesto a dátum vyhotovenia
príkazu.

3.4.2. Banka pripíše došlú platbu na
číslo účtu uvedené v platob-
nom príkaze. Pri nezhode
čísla účtu s jeho názvom je
oprávnená platbu pripísať na
číslo účtu uvedené v platob-
nom príkaze alebo platbu
reklamovať u banky platiteľa.

3.4.4. Úhrady v cudzej mene v rám-
ci jedného  poskytovateľa
platobných služieb (tzv. vnú-
trobankové prevody) prijaté
bankou do termínu cut-off
time sa spracujú a pripíšu 
v prospech účtu klienta v deň
prijatia platobného príkazu.
Úhrady v cudzej mene v rám-
ci jedného poskytovateľa pla-
tobných služieb (tzv. vnútro-
bankové prevody) prijaté ban-
kou po termíne cut-off time sa
spracujú a pripíšu v prospech
účtu klienta v bankový pracov-
ný deň nasledujúci po dni pri-
jatia platobného príkazu.

3.4.8. Pri platbách zo zahraničia 
a v rámci Slovenskej republi-
ky banka umožní klientovi
čerpať peňažné prostriedky
bezprostredne po ich pripísa-
ní na účet klienta, pričom za
čerpanie prostriedkov pred
uplynutím spotovej valuty
banka účtuje klientovi debet-
né úroky.

3.4.2. Úprava v tomto bode zna-
mená vypustenie pôvodného znenia
a zapracovanie do bodov 3.2.17. 
a 3.2.18.

3.4.3. Úprava v tomto bode sa týka
upresnenia pojmu "v rámci jedného
poskytovateľa platobných služieb"
na pojem "v rámci banky". Termín bol
upravený z dôvodu zjednotenia ter-
minológie. 

3.4.7. Úprava v tomto bode zna-
mená gramatické spresnenie.
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3.4.9. V prípade nezhody medzi
názvom a adresou banky prí-
jemcu a BIC banky príjemcu,
banka zrealizuje platobnú
operáciu na základe BIC
banky príjemcu.

3.5. Trvalý príkaz

3.5.1. Klient môže zadať banke
pokyn na realizáciu série pla-
tobných príkazov v prospech
toho istého príjemcu formou
trvalého príkazu; takýto
pokyn nemôže zadať pro-
stredníctvom tretích strán.
Trvalý príkaz je účinný najne-
skôr v bankový pracovný deň
nasledujúci po jeho doručení
banke, ak nie je dohodnuté
inak.

3.5.2. Ak klient požiada o zmenu
údajov v trvalom príkaze
počas opakovania trvalého
príkazu, takáto zmena údajov
bude účinná najneskôr od
nasledujúceho bankového
pracovného dňa.

3.6. SEPA inkaso

3.6.7. Súhlas s inkasom/mandát
udelený banke je platný naj-
neskôr v bankový pracovný
deň nasledujúci po jeho
doručení banke, ak nie je
dohodnuté inak.

3.6.8. Ak klient súhlasil s inkasom 
v prospech niektorého z prí-
jemcov inkasa, je súhlas 
s inkasom platný a účinný aj 
v prípade zmeny čísla účtu
tohto príjemcu inkasa. Klient
súhlasí s tým, aby banka
poskytla  príjemcovi inkasa
všetky informácie o klientovi

3.5. Trvalý príkaz

3.5.1. Klient môže zadať banke
pokyn na realizáciu série pla-
tobných príkazov v prospech
toho istého príjemcu formou
trvalého príkazu. Trvalý príkaz
je platný a účinný najneskôr 
v bankový pracovný deň
nasledujúci po jeho doručení
banke, ak nie je dohodnuté
inak.

3.5.2. Ak klient požiada o zmenu
údajov v trvalom príkaze
počas opakovania trvalého
príkazu, takáto zmena údajov
bude platná a účinná najne-
skôr od nasledujúceho ban-
kového pracovného dňa.

3.6. SEPA inkaso

3.6.7. Súhlas s inkasom/mandát
udelený banke je platný a ú-
činný najneskôr v bankový
pracovný deň nasledujúci po
jeho doručení banke, ak nie
je dohodnuté inak.

3.6.8. Ak klient súhlasil s inkasom 
v prospech niektorého zo
zmluvných partnerov, je súh-
las s inkasom platný a účinný
aj v prípade zmeny čísla účtu
tohto zmluvného partnera.
Klient súhlasí s tým, aby
banka poskytla zmluvnému
partnerovi všetky informácie

3.4.9. Doplnil sa nový bod, ktorý
upresňuje zrealizovanie platby na
základe "BIC (Bank Identifier Code)",
ak nie je zhoda medzi názvom 
a adresou banky príjemcu.

3.5.1. Zmena v tomto ustanovení
znamená, že pokyn na realizáciu
trvalých príkazov nebude možné
uskutočniť prostredníctvom tretích
strán.

3.5.2. Zmena v tomto ustanovení
znamená, že zmena údajov je platná
dňom podania žiadosti, ale účinná
najneskôr od nasledujúceho banko-
vého platobného dňa.

3.6.7. Zmena v tomto ustanovení
znamená, že zmena údajov je platná
dňom podania žiadosti, ale účinná
najneskôr od nasledujúceho banko-
vého platobného dňa.

3.6.8. Zmena v tomto ustanovení
znamená vypustenie pojmu "zmluvný
partner" a nahradenie pojmom "prí-
jemca inkasa". Termín bol upravený
z dôvodu zjednotenia terminológie. 
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potrebné k realizácii inkasa.

3.6.11.Príkaz príjemcu inkasa na
vykonanie jednorazového
SEPA inkasa musí byť doru-
čený banke najneskôr dva
pracovné dni pred dátumom
splatnosti SEPA inkasa. Prvý
príkaz príjemcu inkasa na
vykonanie opakovaného SE-
PA inkasa musí byť doručený
banke najneskôr dva pracov-
né dni pred dátumom splat-
nosti SEPA inkasa a každý
ďalší príkaz na vykonanie
opakovaného SEPA inkasa
musí byť doručený banke naj-
neskôr dva pracovné dni
pred dátumom splatnosti
SEPA inkasa. V opačnom prí-
pade banka nie je povinná
príkaz na SEPA inkaso vyko-
nať. Príkaz príjemcu inkasa
na vykonanie SEPA inkasa
banka odmietne, ak dátum
splatnosti pripadne na svia-
tok, sobotu alebo nedeľu.

3.6.14. Ak pripadne dátum splat-
nosti SEPA inkasa na svia-
tok, sobotu alebo nedeľu,
banka odpíše sumu prevo-
du z účtu platiteľa v nasle-
dujúci pracovný deň s va-
lutou uvedenou v SEPA
inkase.

o klientovi potrebné k realizá-
cii inkasa.

3.6.11.Príkaz príjemcu inkasa na
vykonanie jednorazového
SEPA inkasa musí byť doru-
čený banke najneskôr šesť
pracovných dní pred dátu-
mom splatnosti SEPA inkasa.
Prvý príkaz príjemcu inkasa
na vykonanie opakovaného
SEPA inkasa musí byť doru-
čený banke najneskôr šesť
pracovných dní pred dátu-
mom splatnosti SEPA inkasa
a každý ďalší príkaz na vyko-
nanie opakovaného SEPA
inkasa musí byť doručený
banke najneskôr tri pracovné
dni pred dátumom splatnosti
SEPA inkasa. V opačnom prí-
pade banka nie je povinná
príkaz na SEPA inkaso vyko-
nať. Príkaz príjemcu inkasa
na vykonanie SEPA inkasa
banka odmietne, ak dátum
splatnosti pripadne na svia-
tok, sobotu alebo nedeľu.

3.6.14. Ak pripadne dátum splat-
nosti SEPA inkasa klienta
na sviatok, sobotu alebo
nedeľu, banka odpíše su-
mu prevodu v nasledujúci
pracovný deň.

3.6.16. Klient nemá nárok na vrá-
tenie finančných prostried-
kov odpísaných z účtu na
základe inkasa, ak udelil
svoj súhlas s vykonaním
budúcej platobnej operá-
cie prostredníctvom súhla-
su s inkasom/mandátu
banke a príjemca platob-
nej operácie sprístupnil

3.6.11. Zmena v tomto ustanovení
znamená úpravu procesu doručenia
Sepa inkasa banke. Konkrétne sa
skrátila lehota na dva pracovné dni
pre všetky typy inkasa.

3.6.14. Zmena v tomto bode bližšie
špecifikuje, odpísanie Sepa inkasa 
z účtu platiteľa.

3.6.16. Úprava v tomto bode zna-
mená vypustenie pôvodného znenia
a zapracovanie do bodu 3.8.14.
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3.7. Opravné zúčtovanie

3.7.1. Banka je zodpovedná za
správne vykonanie platobnej
operácie za predpokladu, že
klient splní všetky podmienky
a povinnosti stanovené 
v týchto VOP, v osobitných
obchodných podmienkach,
ak sa vzťahujú na vykonanie
platobnej operácie,  a všeo-
becne záväzných právnych
predpisoch. Na žiadosť klien-
ta banka vynaloží primerané
úsilie na to, aby vyhľadala
priebeh nevykonanej alebo
chybne vykonanej platobnej
operácie a oznámi mu výsle-
dok.

3.8. Reklamácie

3.8.1. Klient je oprávnený uplatniť
reklamáciu písomne – pošto-
vým doručením alebo ústne
počas celej prevádzkovej
doby v ktorejkoľvek pobočke
banky, pričom reklamáciu 
s výnimkou reklamácie tran-
sakcie uskutočnenej platob-
nou kartou v zahraničí je
klient oprávnený podať aj
telefonicky prostredníctvom
služby DIALOG live alebo 
v podobe osobitného elektro-
nického formulára prostred-
níctvom webového sídla
banky www.tatrabanka.sk.
Banka je povinná uplatnenú

klientovi informáciu o kon-
krétnej sume budúcej pla-
tobnej operácie najmenej
štyri týždne pred dátumom
odpísania finančných pro-
striedkov z účtu klienta, ak
takéto sprístupnenie infor-
mácií bolo možné.

3.7. Opravné zúčtovanie

3.7.1. Banka je zodpovedná za
správne vykonanie platobnej
operácie za predpokladu, že
klient splní všetky podmienky
dojednané s bankou a stano-
vené vo všeobecne záväz-
ných právnych predpisoch.
Na žiadosť klienta banka
vynaloží primerané úsilie na
to, aby vyhľadala priebeh
nevykonanej alebo chybne
vykonanej platobnej operácie
a oznámi mu výsledok.

3.8. Reklamácie

3.8.1. Klient je oprávnený uplatniť
reklamáciu písomne v ktorej-
koľvek pobočke banky alebo
telefonicky prostredníctvom
služby DIALOG, a to počas
celej prevádzkovej doby
banky. Reklamáciu transak-
cie uskutočnenej platobnou
kartou v zahraničí je klient
povinný podať vždy aj písom-
nou formou v ktorejkoľvek
pobočke banky, a to na for-
mulári určenom pre tento
účel, inak banka nezodpove-
dá za odmietnutie vybavenie
reklamácie bankou v zahrani-
čí resp. odmietnutie vrátenia

3.7.1. Doplnenie slova povinnosti 
v tomto bode znamená, že klient má
splniť svoje povinnosti uvedené 
v týchto VOP a ostatných obchod-
ných podmienkach. 

Pôvodné znenie celej časti bolo
nahradené z dôvodu úpravy procesu
riešenia reklamácií na základe zmeny
zákona č. 492/2009 Z. z. o platob-
ných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov. Konkrétne sa upravili
lehoty pre riešenie reklamácií.
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reklamáciu prijať a rozhodnúť
o jej oprávnenosti v lehotách
určených v týchto VOP, práv-
nom predpise a/alebo rekla-
mačnom poriadku. V prípade
ich rozdielneho určenia platia
vždy kratšie lehoty. V prípade
podania reklamácie klienta
písomnou formou v pobočke,
banka ihneď písomne potvrdí
uplatnenie reklamácie. Inak
banka potvrdí uplatnenie
reklamácie najneskôr spolu 
s písomným potvrdením o vy-
bavení reklamácie.

3.8.2. Banka je povinná prijať rekla-
máciu vzťahujúcu sa na
poskytovanie platobných slu-
žieb v štátnom jazyku alebo 
v jazyku, v ktorom sú vyhoto-
vené tieto VOP, zmluva o jed-
norazovej platobnej službe
alebo zmluva o vydávaní elek-
tronických peňazí, alebo 
v jazyku, v ktorom obvykle
rokovala s klientom.

3.8.3. Reklamáciu transakcie usku-
točnenej platobnou kartou 
v zahraničí je klient povinný
podať vždy aj písomnou for-
mou v ktorejkoľvek pobočke
banky, a to na formulári urče-
nom pre tento účel, inak
banka nezodpovedá za
odmietnutie vybavenia rekla-
mácie bankou v zahraničí,
resp. odmietnutie vrátenia
alebo opravy transakcie 
z tohto dôvodu.

alebo opravy transakcie 
z tohto dôvodu. Banka je
povinná uplatnenú reklamá-
ciu prijať a rozhodnúť o jej
oprávnenosti v lehotách ur-
čených reklamačným poriad-
kom. O vybavení reklamácie
informuje banka klienta pí-
somne v potvrdení o vybavení
reklamácie, ktoré banka
doručuje bez zbytočného
odkladu na posledne známu
adresu klienta alebo iným
spôsobom dohodnutým 
s klientom pri jej preberaní.

3.8.2. Ak nie je v týchto obchod-
ných podmienkach alebo 
v reklamačnom poriadku ban-
ky uvedené inak, reklamácie,
ktoré klient uplatňuje voči
výpisom z účtu, dokladom 
o uzávierkach, dokladom 
o platobných operáciách 
a iným písomným dokladom
banky, musia byť banke doru-
čené písomne, a to v lehote
15 dní po doručení reklamo-
vaných písomností. V opač-
nom prípade sa tieto písom-
nosti považujú za klientom
odsúhlasené.

3.8.3. Klient je povinný oznámiť
banke nedostatky v zúčtova-
ní, prípadne nezúčtovaní plat-
ne vykonaných príkazov 
a uplatniť požiadavky na ich
odstránenie najneskôr do tri-
nástich mesiacov od ich vzni-
ku. Uplynutím tejto lehoty
zaniká jeho nárok na prípad-
nú náhradu škody, ktorý by
mu včasným uplatnením vzni-
kol.
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3.8.4. Banka ako poskytovateľ pla-
tobných služieb  pri reklamá-
cii platobnej služby rozhodne
o oprávnenosti reklamácie
bezodkladne, najneskôr však
do 15 pracovných dní odo
dňa doručenia reklamácie
podľa bodu 3.8.1. VOP.  Ak
je to odôvodnené a lehotu 15
pracovných dní nie je možné
dodržať, banka je povinná
poskytnúť klientovi predbež-
nú odpoveď s  uvedením
dôvodov oneskorenia odpo-
vede na reklamáciu a termín
konečnej odpovede. Lehota
na doručenie konečnej
odpovede nesmie presiahnuť
35 pracovných dní. V prípade
platobnej služby poskytnutej
v inej mene ako v mene EUR,
alebo v mene zmluvného štá-
tu Dohody o Európskom hos-
podárskom priestore v rámci
Európskeho hospodárskeho
priestoru, resp. v prípade pla-
tobnej služby v akejkoľvek
mene mimo Európskeho hos-
podárskeho priestoru v zloži-
tých prípadoch 6 mesiacov.    

3.8.5. Banka informuje klienta 
o vybavení reklamácie písom-
ne v potvrdení o vybavení
reklamácie, ktoré banka
doručuje bez zbytočného
odkladu na adresu elektro-
nickej pošty uvedenú v rekla-
mácii alebo na korešpon-
denčnú adresu evidovanú
bankou vrátane adresy elek-
tronickej pošty, inak na
poslednú známu adresu
klienta a to v tu uvedenom
poradí. Klient môže byť 
o vybavení reklamácie infor-
movaný aj iným spôsobom
alebo s osobitnou adresou

3.8.4. V prípade zistenia neautorizo-
vanej platobnej operácie
banka klientovi bez zbytočné-
ho odkladu vráti sumu tejto
neautorizovanej platobnej
operácie, ak príslušné práv-
ne predpisy neurčia inak, 
a ak to bude možné, docieli
taký stav na účte klienta,
ktorý by zodpovedal stavu,
keby sa neautorizovaná pla-
tobná operácia vôbec nevy-
konala. Zároveň má klient
nárok na náhradu ďalšej pre-
ukázanej škody v rozsahu prí-
slušných právnych predpisov
Slovenskej republiky.

3.8.5. Lehota na podanie žiadosti
klienta o vrátenie finančných
prostriedkov autorizovanej
platobnej operácie vykonanej
na základe platobného príka-
zu predloženého príjemcom
alebo prostredníctvom prí-
jemcu je osem týždňov odo
dňa odpísania finančných
prostriedkov z účtu klienta.
Lehota na podanie žiadosti
klienta o vrátenie finančných
prostriedkov neautorizovanej
platobnej operácie vykonanej
na základe platobného príka-
zu predloženého príjemcom
alebo prostredníctvom prí-
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pre doručenie, pokiaľ to bolo
s bankou dohodnuté pri
podaní reklamácie alebo je
reklamácii v plnej miere vyho-
vené a klient s takouto for-
mou vybavenia súhlasil.

3.8.6. Ak nie je v týchto obchod-
ných podmienkach alebo 
v reklamačnom poriadku
banky uvedená kratšia leho-
ta, reklamácie, ktoré klient
uplatňuje voči výpisom 
z účtu, dokladom o uzávier-
kach, dokladom o platob-
ných operáciách a iným
písomným dokladom banky,
musia byť uplatnené v lehote
15 dní po doručení reklamo-
vaných písomností.

3.8.7. Klient má nárok na nápravu
zo strany banky, ak banku
bez zbytočného odkladu odo
dňa zistenia neautorizovanej
alebo chybne vykonanej pla-
tobnej operácie, najneskôr
však do 13 mesiacov odo
dňa odpísania finančných
prostriedkov z  účtu alebo pri-
písania finančných prostried-
kov na účet informoval o tom,
že zistil neautorizovanú alebo
chybne vykonanú platobnú
operáciu, na základe ktorej
mu vzniká nárok na nápravu.

3.8.8. V prípade zistenia neautorizo-
vanej platobnej operácie
banka bezodkladne vráti
klientovi sumu tejto neautori-
zovanej platobnej operácie, 
a to najneskôr do konca

jemcu je trinásť mesiacov
odo dňa odpísania finanč-
ných prostriedkov z účtu
klienta. Banka vybaví takúto
žiadosť klienta zákonným
spôsobom v lehote 10 pra-
covných dní odo dňa prijatia
žiadosti.

3.8.6. V prípade neoprávnenej re-
klamácie uplatňovanej voči
poskytovaniu platobných slu-
žieb v mene nečlenského
štátu Európskej únie v rámci
EHP a/alebo v akejkoľvej
mene pri platobnej službe
poskytovanej mimo EHP má
banka nárok na náhradu
účelne vynaložených nákla-
dov spojených s vybavením
reklamácie.

3.8.7. Ak sa v priebehu zisťovania
oprávnenosti nároku klienta
preukáže zjavná nepravdivosť
klientom uvedených skutoč-
ností a táto spôsobuje zánik
práva klienta dožadovať sa
nápravy a/alebo iného proti-
plnenia zo strany banky for-
mou reklamácie, banka takú-
to reklamáciu pokladá za žia-
dost o poskytnutie dodatoc-
ných informácií a má nárok
na úhradu poplatkov a iných
nákladov účelne vynalože-
ných na zistenie dodatoč-
ných informácií pre klienta
nad rámec štandardnej infor-
mačnej povinnosti banky.
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nasledujúceho pracovného
dňa po tom, ako takúto neau-
torizovanú platobnú operáciu
zistila alebo bola o nej infor-
movaná, a to vrátane pripísa-
nia finančných prostriedkov
na účet platiteľa s dátumom
pripísania nie neskorším, ako
je dátum, kedy bola suma
neautorizovanej platobnej
operácie odpísaná z platob-
ného účtu platiteľa a ak to
bude možné, docieli taký stav
na účte klienta, ktorý by zod-
povedal stavu, akoby sa
neautorizovaná platobná ope-
rácia vôbec nevykonala.
Zároveň má klient nárok na
náhradu ďalšej preukázanej
škody v rozsahu príslušných
právnych predpisov Sloven-
skej republiky. Lehota podľa
prvej vety sa neuplatní, ak
banka  má dôvodné podozre-
nie, že platiteľ konal podvod-
ným spôsobom, pričom bez-
odkladne tieto dôvody písom-
ne oznámi Národnej banke.

3.8.9. Lehota na podanie žiadosti
klienta o vrátenie finančných
prostriedkov autorizovanej
platobnej operácie vykonanej
na základe platobného príka-
zu predloženého príjemcom
alebo prostredníctvom prí-
jemcu (t.j. žiadosti o vrátenie
podľa bodu 3.8.14 týchto
VOP) je osem týždňov odo
dňa odpísania finančných
prostriedkov z účtu klienta.
Banka vybaví takúto žiadosť
klienta zákonným spôsobom
v lehote 10 pracovných dní
odo dňa prijatia žiadosti.
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3.8.10. V prípade neoprávnenej re-
klamácie uplatňovanej voči
transakcii realizovanej v akej-
koľvek mene realizovanej
mimo EHP má banka nárok
na náhradu účelne vynalože-
ných nákladov spojených 
s vybavením reklamácie.

3.8.11. V prípade, ak je z podania
klienta zrejmé alebo banka
nad akúkoľvek pochybnosť
zistí, že sa nejedná o rekla-
máciu týkajúcu sa správnosti
kvality poskytovaných platob-
ných služieb (teda napr.
nedostatok v zúčtovaní, prí-
padne nezúčtovanie platne
prijatého príkazu, riešenie
neautorizovaných platobných
operácií a pod.) a/alebo sa
nejedná ani o uplatnenie zod-
povednosti banky za vady
iných produktov a služieb
banky, banka takéto podanie
pokladá za žiadosť o poskyt-
nutie dodatočných informácií
a má nárok na úhradu poplat-
kov a iných nákladov účelne
vynaložených na zistenie
dodatočných informácií pre
klienta nad rámec štandard-
nej informačnej povinnosti
banky.

3.8.12. V prípade, že klient nesúhlasí
so spôsobom vybavenia
reklamácie v odvolaní podľa
Reklamačného poriadku
banky je oprávnený v tej istej
veci podať výlučne podnet
adresovaný bankovému om-
budsmanovi: Rajská 15/A,
811 08 Bratislava 1 a/alebo
Národnej banke Slovenska,
Imricha Karvaša 1, 813 25
Bratislava.
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3.8.13. Pre uplatnenie práv klienta 
a osobitne klienta požívajúce-
ho ochranu spotrebiteľa je 
v prípade, že v reklamačnom
konaní nebude takéto právo
priznané alebo aj bez uplat-
nenia práva v reklamačnom
konaní, možné mimosúdne
riešenie sporu ohľadom
práva klienta prostredníctvom
Stáleho rozhodcovského
súdu slovenskej bankovej
asociácie, Rajská 15/A, 811
08 Bratislava 1 a/alebo pro-
stredníctvom mediácie podľa
zákona č. 420/2004 Z.z. 
o mediácii a doplnení niekto-
rých ďalších zákonov.
Zásada dobrovoľnosti media-
čného konania týmto nie je
dotknutá.

3.8.14. Klient má nárok na vrátenie
finančných prostriedkov pri
autorizovanej platobnej ope-
rácii vykonanej na základe
platobného príkazu predlože-
ného príjemcom alebo pro-
stredníctvom príjemcu, ak 
v čase autorizácie nebola
určená konkrétna suma pla-
tobnej operácie a suma pla-
tobnej operácie presahuje
sumu, ktorú by mohol platiteľ
odôvodnene očakávať vzhľa-
dom na jeho zvyčajné pred-
chádzajúce výdavky, pod-
mienky uvedené v zmluve 
s klientom a okolnosti súvisia-
ce s platobnou operáciou.

3.8.15. Klient nemá nárok na vrátenie
finančných prostriedkov pod-
ľa bodu 3.8.14, ak
a) udelil svoj súhlas s vykona-

ním platobnej operácie
priamo svojej banke a

b) informácie o konkrétnej
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sume budúcej platobnej
operácie sa platiteľovi
poskytli alebo sprístupnili
dohodnutým spôsobom
najmenej štyri týždne pred
dátumom odpísania sumy
platobnej operácie zo stra-
ny banky alebo príjemcu,
ak to bolo možné.
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4.2. Plnenie záväzkov

4.2.1. Banka a klient sa dohodli, že
banka má právo odpísať
finančné prostriedky z účtu
klienta aj bez predloženia pla-
tobného príkazu a tieto
finančné prostriedky klienta
vrátane finančných prostried-
kov na účte klienta a/alebo
vkladnej knižke použiť na
uspokojenie svojich pohľadá-
vok, ktoré má voči klientovi, 
a to bez ohľadu na to, či
pohľadávky banky vznikli 
v súvislosti s vedením účtu
a/alebo vkladnej knižky
alebo inak. Na úhradu pohľa-
dávok banky má banka právo
odpísať finančné prostriedky
bez predloženia platobného
príkazu aj z účtu dotknutého
klienta vedeného v Tatra
banke, a.s., odštepný závod
Raiffeisen banka. O odpísaní
finančných prostriedkov bu-
de banka klienta informovať
vo výpise z účtu alebo v oso-
bitnom oznámení.

4.2. Plnenie záväzkov

4.2.1. Banka a klient sa dohodli, že
banka má právo odpísať
finančné prostriedky z účtu
klienta aj bez predloženia pla-
tobného príkazu a tieto
finančné prostriedky klienta
vrátane finančných prostried-
kov na účte klienta a/alebo
vkladnej knižke použiť na
uspokojenie svojich pohľadá-
vok, ktoré má voči klientovi, 
a to bez ohľadu na to, či
pohľadávky banky vznikli 
v súvislosti s vedením účtu
a/alebo vkladnej knižky
alebo inak. O odpísaní finan-
čných prostriedkov bude
banka klienta informovať vo
výpise z účtu alebo v osobit-
nom oznámení.

4.2.1. Doplnenie v tomto bode
znamená len vysvetlenie, že právo
na odpísanie prostriedkov aj bez
predloženia platobného príkazu zo
strany klienta za účelom uspokojenia
pohľadávok banky sa vzťahuje aj na
účty vedené v rámci odštepného
závodu banky, ktorým je Tatra banka,
a.s., odštepný závod Raiffeisen
banka. 
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4.8. Bankové informácie, spracú-
vanie osobných údajov a sú-
hlasy s poskytovaním alebo
sprístupňovaním údajov do
príslušných registrov alebo
databáz a s overovaním úda-
jov v Sociálnej poisťovni

4.8.1. Klient súhlasí s tým, aby
banka poskytovala bankové
informácie a doklady v zmys-
le Zákona o bankách
a) osobám, ktoré majú majet-

kovú účasť na banke, 
b) osobám, na ktorých má

majetkovú účasť osoba
spĺňajúca podmienku uve-
denú v písm. a) tohto usta-
novenia, 

c) osobám, na ktorých má
banka majetkovú účasť, 

d) osobám, na ktorých má
majetkovú účasť osoba
spĺňajúca podmienku uve-
denú v písm. c) tohto usta-
novenia,

e) osobám, na ktorých má
majetkovú účasť osoba
spĺňajúca podmienku uve-
denú v písm. b) alebo d)
tohto ustanovenia,

f) osobám, s ktorými banka
spolupracuje pri získavaní
údajov a informácií potreb-
ných na vymáhanie pohľa-
dávky voči klientovi alebo
jej časti, osobám, s ktorý-
mi banka spolupracuje pri
vymáhaní pohľadávok voči
klientovi alebo ich častí
alebo osobám, ktorým
udelila plnú moc na vymá-
hanie svojej pohľadávky
voči klientovi alebo jej
časti,

g) osobám, ktorým banka
postúpi alebo má v úmysle
postúpiť svoju pohľadávku

4.8. Bankové informácie, spracú-
vanie osobných údajov a sú-
hlasy s poskytovaním alebo
sprístupňovaním údajov do
príslušných registrov alebo
databáz a s overovaním úda-
jov v Sociálnej poisťovni

4.8.1. Klient súhlasí s tým, aby
banka poskytovala bankové
informácie a doklady v zmys-
le Zákona o bankách 
a) osobám, ktoré majú majet-

kovú účasť na banke,
b) osobám, na ktorých má

majetkovú účasť osoba
spĺňajúca podmienku uve-
denú v písm. a) tohto usta-
novenia,

c) osobám, na ktorých má
banka majetkovú účasť,

d) osobám, na ktorých má
majetkovú účasť osoba
spĺňajúca podmienku uve-
denú v písm. c) tohto usta-
novenia,

e) osobám, na ktorých má
majetkovú účasť osoba
spĺňajúca podmienku uve-
denú v písm. b) alebo d)
tohto ustanovenia,

f) osobám, s ktorými banka
spolupracuje pri získavaní
údajov a informácií potreb-
ných na vymáhanie pohľa-
dávky voči klientovi alebo
jej časti, osobám, s ktorý-
mi banka spolupracuje pri
vymáhaní pohľadávok voči
klientovi alebo ich častí
alebo osobám, ktorým
udelila plnú moc na vymá-
hanie svojej pohľadávky
voči klientovi alebo jej
časti,

g) osobám, ktorým banka
postúpi alebo má v úmysle
postúpiť svoju pohľadávku

4.8.1. Doplnenie podmienky v bo-
de t) upravuje právo banky poskytnúť
bankové informácie a doklady aj tre-
tím stranám, ktoré klient bude využí-
vať pre prístup k svojmu účtu. 
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voči klientovi alebo jej časť
alebo osobám, ktorým
banka prevedie alebo má v
úmysle previesť svoje
právo voči klientovi alebo
jeho časť

h) osobám, ktoré prevezmú
alebo majú v úmysle pre-
vziať dlh klienta voči banke
alebo jeho časť, alebo
ktoré pristúpia alebo majú
v úmysle pristúpiť k záväz-
ku  klienta voči banke
alebo jeho časti,

i) osobám, ktoré splnia
alebo majú v úmysle splniť
dlh klienta voči banke
alebo jeho časť,

j) osobám, ktoré poskytli,
poskytujú alebo poskytnú
zabezpečenie pohľadávok
banky voči klientovi,

k) osobám, ktorých veci,
práva alebo majetkové
hodnoty z časti a/alebo
úplne slúžia na zabezpe-
čenie pohľadávok banky
voči klientovi,

l) osobe, na ktorej úver
poskytol, poskytuje alebo
poskytne zabezpečenie,

m)osobe, ktorá vedie register
záložných práv a jej čle-
nom a/alebo orgánu štát-
nej správy, ktorý vedie
osobitný register a/alebo
orgánu štátnej správy na
úseku katastra nehnuteľ-
ností,

n) osobám, s ktorými banka
spolupracuje pri výkone 
a pri zabezpečovaní výko-
nu svojich činností a/
alebo pri poskytovaní pro-
duktov alebo služieb alebo
pre ktoré vykonáva spro-
stredkovateľskú činnosť
a/alebo ktoré pre banku

voči klientovi alebo jej časť
alebo osobám, ktorým
banka prevedie alebo má v
úmysle previesť svoje
právo voči klientovi alebo
jeho časť,

h) osobám, ktoré prevezmú
alebo majú v úmysle pre-
vziať dlh klienta voči banke
alebo jeho časť, alebo
ktoré pristúpia alebo majú
v úmysle pristúpiť k záväz-
ku klienta voči banke
alebo jeho časti,

i) osobám, ktoré splnia
alebo majú v úmysle splniť
dlh klienta voči banke
alebo jeho časť,

j) osobám, ktoré poskytli,
poskytujú alebo poskytnú
zabezpečenie pohľadávok
banky voči klientovi,

k) osobám, ktorých veci,
práva alebo majetkové
hodnoty z časti a/alebo
úplne slúžia na zabezpe-
čenie pohľadávok banky
voči klientovi,

l) osobe, na ktorej úver
poskytol, poskytuje alebo
poskytne zabezpečenie,

m)osobe, ktorá vedie register
záložných práv a jej čle-
nom a/alebo orgánu štát-
nej správy, ktorý vedie
osobitný register a/alebo
orgánu štátnej správy na
úseku katastra nehnuteľ-
ností,

n) osobám, s ktorými banka
spolupracuje pri výkone 
a pri zabezpečovaní výko-
nu svojich činností a/
alebo pri poskytovaní pro-
duktov alebo služieb alebo
pre ktoré vykonáva spro-
stredkovateľskú činnosť
a/alebo ktoré pre banku
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vykonávajú sprostredkova-
teľskú činnosť (napr. oso-
bám, v ktorých prospech
banka realizuje inkaso 
z účtu klienta, Regional
Card Processing Center
s.r.o., kartové spoločnosti
a spoločnosti, s ktorými
banka spolupracuje v ob-
lasti platobných kariet 
a šekov, poisťovne, s kto-
rými banka spolupracuje,
osobám spolupracujúcim
s bankou v zmysle dohody
o dočasnom pridelení
uzatvorenej podľa Zákon-
níka práce a pod.),o) oso-
bám, s ktorými má banka
zmluvný vzťah, predmetom
ktorého je výkon banko-
vých činností (napr.
obchodníkom prijímajúcim
platobné karty a pod.),

p) osobám, s ktorými banka
konzultuje obchodný prí-
pad, resp. si vyžiada 
k nemu ich stanovisko
(napr. svojim audítorom,
externým právnym porad-
com, tlmočníkom), ak je to
potrebné,

q) dražobníkovi, ktorému po-
dala návrh na vykonanie
dražby,

r) pre účely akéhokoľvek
súdneho, rozhodcovské-
ho, správneho alebo iného
konania, ktorého je banka
účastníkom, a to v rozsahu
nevyhnutnom a obmedze-
nom len na takéto kona-
nie, 

s) ostatným bankám za úče-
lom realizácie bankových
obchodov (vrátane pobo-
čiek zahraničných bánk  
a bánk, ktoré nemajú sídlo
na území Slovenskej repu-

vykonávajú sprostredkova-
teľskú činnosť (napr. oso-
bám, v ktorých prospech
banka realizuje inkaso 
z účtu klienta, Regional
Card Processing Center
s.r.o., kartové spoločnosti
a spoločnosti, s ktorými
banka spolupracuje v ob-
lasti platobných kariet 
a šekov, poisťovne, s kto-
rými banka spolupracuje,
osobám spolupracujúcim
s bankou v zmysle dohody
o dočasnom pridelení uza-
tvorenej podľa Zákonníka
práce a pod.),

o) osobám, s ktorými má
banka zmluvný vzťah,
predmetom ktorého je
výkon bankových činností
(napr. obchodníkom prijí-
majúcim platobné karty 
a pod.),

p) osobám, s ktorými banka
konzultuje obchodný prí-
pad, resp. si vyžiada 
k nemu ich stanovisko
(napr. svojim audítorom,
externým právnym porad-
com, tlmočníkom), ak je to
potrebné,

q) dražobníkovi, ktorému
podala návrh na vykonanie
dražby,

r) pre účely akéhokoľvek
súdneho, rozhodcovské-
ho, správneho alebo iného
konania, ktorého je banka
účastníkom, a to v rozsahu
nevyhnutnom a obmedze-
nom len na takéto kona-
nie, 

s) ostatným bankám za úče-
lom realizácie bankových
obchodov (vrátane pobo-
čiek zahraničných bánk  
a bánk, ktoré nemajú sídlo
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bliky),
t) tretím stranám, ktorým

klient udelí príslušné
oprávnenie.

4.8.6. V zmysle § 91 ods. 1 Zákona
o bankách klient súhlasí 
s poskytovaním a sprístupňo-
vaním údajov o bankových
obchodoch uzatvorených 
s bankou (vrátane údajov
získaných bankou pri rokova-
ní o ich uzatvorení), ich
zabezpečení, platobnej dis-
ciplíne z hľadiska splácania
záväzkov, na účely posúdenia
schopnosti klienta splácať
úver v rozsahu a za podmie-
nok uvedenýchv § 92a
Zákona o bankách:
- prevádzkovateľovi spoloč-

ného registra bankových
informácií, ktorým je  spo-
ločnosť Slovak Banking
Credit Bureau, s.r.o., IČO:
35 869 810, so sídlom
Malý trh 2/A, Bratislava
(ďalej „SRBI“),  

- subjektom povereným spra-
cúvaním údajov v SRBI

- bankám a pobočkám
zahraničných bánk

- prostredníctvom Non-
Banking  Credit  Bureau,
záujmové združenie práv-
nických osôb, IČO: 42
053 404, so sídlom
Cintorínska 21, Bratislava
(ďalej „NRKI“) oprávneným
užívateľom NRKI,

a to na dobu 5 rokov odo dňa
ich poskytnutia a v prípade
uzatvorenia bankového ob-
chodu, na dobu stanovenú 
v § 92a Zákona o bankách.

na území Slovenskej repu-
bliky),

t) tretím stranám, ktorým
klient udelí príslušné
oprávnenie.

4.8.6. V zmysle ustanovenia § 91
ods. 1 Zákona o bankách
klient súhlasí s poskytovaním
a sprístupňovaním údajov 
o bankových obchodoch
uzatvorených s bankou (vrá-
tane údajov získaných ban-
kou pri rokovaní o ich uzatvo-
rení), ich zabezpečení, pla-
tobnej disciplíne z hľadiska
splácania záväzkov, na účely
posúdenia schopnosti klienta
splácať úver v rozsahu a za
podmienok uvedených v:
a) ustanovení § 92a Zákona

o bankách:
- prevádzkovateľovi spo-

ločného registra banko-
vých informácií, ktorým
je spoločnosť Slovak
Banking Credit Bureau,
s.r.o., IČO: 35 869 810,
so sídlom Malý trh 2/A,
Bratislava (ďalej „SRBI“),

- subjektom povereným
spracúvaním údajov 
v SRBI,

- bankám a pobočkám
zahraničných bánk,

- prostredníctvom Non-
Banking Credit Bureau,
záujmové združenie
právnických osôb, IČO:
42 053 404, so sídlom
Cintorínska 21, Bratisla-
va (ďalej „NRKI“) opráv-
neným užívateľom NRKI;

b) ustanovení § 7 zákona 
č. 129/2010 Z. z. o spot-
rebiteľských úveroch a o
iných úveroch a pôžičkách
pre spotrebiteľov (ďalej len

4.8.6. Zmena v tomto ustanovení
je z dôvodu legislatívnych úprav 
v oblasti spotrebiteľských úverov 
a úverov na bývanie.
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"Zákon o spotrebiteľských
úveroch"):
- veriteľom podľa § 20

ods. 1 písm. a) tohto
zákona, bankám, zahra-
ničným bankám a po-
bočkám zahraničných
bánk a príslušným regis-
trom, prostredníctvom
ktorých si tieto subjekty
plnia povinnosť posu-
dzovať schopnosť splá-
cať úver;

c) zákone o úveroch na býva-
nie (ďalej len "Zákon 
o úveroch na bývanie")
odo dňa jeho účinnosti:
- veriteľom podľa tohto

zákona a príslušným
registrom, prostredníc-
tvom ktorých si tieto sub-
jekty plnia povinnosť
posudzovať schopnosť
splácať úver; a to na
dobu 5 rokov odo dňa
ich poskytnutia a v prípa-
de uzatvorenia bankové-
ho obchodu na dobu
stanovenú v Zákone 
o bankách alebo 
v Zákone o spotrebiteľ-
ských úveroch, resp.
Zákone o úveroch na
bývanie.
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5.6. Zmluva k účtu spolu s prísluš-
nými podpisovými vzormi ako aj
tieto obchodné podmienky tvo-
ria spolu rámcovú zmluvu o pla-
tobných službách v zmysle prí-
slušných ustanovení zákona 
č. 492/2009 Z. z. o platob-
ných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.

5.7. Ku dňu účinnosti týchto VOP sa
rušia Všeobecné obchodné
podmienky Tatra banky, a.s.
účinné odo dňa 01.05.2016.

5.8. Táto časť VOP nadobúda plat-
nosť dňom zverejnenia v ob-
chodných priestoroch banky 
a účinnosť dňa 13.01.2018.

5.6. Ku dňu účinnosti týchto VOP sa
rušia Všeobecné obchodné pod-
mienky Tatra banky, a.s. účinné odo
dňa 01.01.2015.

5.7. Táto časť VOP nadobúda plat-
nosť dňom zverejnenia v obchod-
ných priestoroch banky a účinnosť
dňa 01.05.2016.

5.6. Doplnenie tohoto ustanovenia
definuje podmienky rámcovej zmluvy
o platobných službách.  

5.7. Zmena v tomto ustanovení upra-
vuje dátum, od ktorého sa rušia
predchádzajúce VOP.  

5.8. Zmena v tomto ustanovení upra-
vuje dátum, od ktorého sú tieto VOP
platné a účinné.
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