Obchodné podmienky Tatra banky, a. s., VIAMO
akTUálne znenie
oD 13. 9. 2019
osobitné obchodné podmienky Tatra banky, a. s., k Doplnkovej službe viaMo (ďalej len „oop“) upravujú právne
vzťahy Tatra banky, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, iČo: 00 686 930, zapísanej v obchodnom
registri okresného súdu Bratislava i, oddiel Sa, vložka č.
71/B, DiČ: 2020408522, iČ DpH Sk7020000944,
bankové povolenie udelené rozhodnutím národnej banky
Slovenska č. UBD-1788/1996 v spojitosti s rozhodnutiami č. UBD-22-1/2000, UBD-861-2/2000, UBD762/2002, UBD-404/2005, opk-1156/3-2008
a opk-11394/2-2008, elektronická adresa: www.tatrabanka.sk a tatrabanka@tatrabanka.sk (ďalej len „banka“),
jej klientov a ich oprávnených osôb pri poskytovaní Doplnkovej elektronickej služby viaMo. práva a povinnosti
banky, klienta a oprávnenej osoby neupravené týmito
oop sa spravujú obchodnými podmienkami Tatra banky,
a. s., k elektronickému bankovníctvu (ďalej len „opeB“).
Ustanovenia opeB upravujúce poskytovanie Doplnkových služieb typu internet banking pre mobilné zariadenia
sa použijú pre Doplnkovú službu definovanú týmito oop
v primeranom rozsahu. Banka je poskytovateľom platobných služieb v zmysle zákona o platobných službách
a nad jej činnosťou vykonáva dohľad národná banka Slovenska.

pôvoDné znenie

DôvoD úpravy

osobitné obchodné podmienky Tatra banky, a. s., k Doplnkovej službe viaMo (ďalej len „oop“) upravujú právne
vzťahy Tatra banky, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, iČo: 00 686 930, zapísanej v obchodnom
registri okresného súdu Bratislava i, oddiel Sa, vložka č.
71/B, DiČ: 2020408522 (ďalej len „banka“), jej klientov
a ich oprávnených osôb pri poskytovaní Doplnkovej elektronickej služby viaMo. práva a povinnosti banky, klienta
a oprávnenej osoby neupravené týmito oop sa spravujú
obchodnými podmienkami Tatra banky, a. s., k elektronickému bankovníctvu (ďalej len „opeB“). Ustanovenia
opeB upravujúce poskytovanie Doplnkových služieb
typu internet banking pre Mobilné zariadenia sa použijú
pre Doplnkovú službu definovanú týmito oop v primeranom rozsahu.

zmena ustanovenia znamená doplnenie iČ DpH banky
a špecifikáciu bankového povolenia, na základe ktorého
banka vykonáva svoju činnosť. Uvedená znena zároveň
znamená dodefinovanie subjektu vykonávajúceho dohľad
nad činnosťou banky.

akTUálne znenie
oD 13. 9. 2019

pôvoDné znenie

DôvoD úpravy

Špecifikácia služby a definície pojmov
Služba viaMo je Doplnkovou službou k internet bankingu
v zmysle definície Doplnkových služieb uvedenej
v opeB, ktorá je poskytovaná oprávnenej osobe, ktorá
je k danému účtu zároveň klientom (výlučne fyzická
osoba – nepodnikateľ/podnikateľ) a odo dňa určeného
jednostranne bankou a zverejneného v primeranej lehote
vopred prostredníctvom www.tatrabanka.sk aj oprávneným osobám k všetkým účtom klientov, fyzických osôb
– nepodnikateľov. Takejto oprávnenej osobe musí byť
poskytovaná služba internet banking v aktívnej forme
a ako iaap musí využívať iaap karta a čítačka. Ustanovenia Časti prvej oddiel ii ods. 5 opeB tým nie sú dotknuté. Doplnková služba viaMo (ďalej aj „Doplnková
služba“) poskytuje oprávnenej osobe informácie o platobných operáciách uskutočnených prostredníctvom Doplnkovej služby a umožňuje realizovať za podmienok
uvedených v týchto oop a opeB platobnú službu bezhotovostných platobných operácií – prevody finančných
prostriedkov prostredníctvom jednorazového platobného
príkazu. Doplnková služba viaMo poskytuje oprávnenej
osobe aj informácie o zostatku na účte, ak sa tak banka
a oprávnená osoba výslovne dohodnú, a to za podmienok stanovených bankou.

Služba viaMo je Doplnkovou službou k internet bankingu
v zmysle definície Doplnkových služieb uvedenej
v opeB, ktorá je poskytovaná výlučne oprávnenej
osobe, ktorá je zároveň klientom (výlučne fyzická osoba
– nepodnikateľ/podnikateľ). Doplnková služba viaMo
(ďalej aj „Doplnková služba“) poskytuje oprávnenej
osobe informácie o platobných operáciách uskutočnených prostredníctvom Doplnkovej služby a umožňuje realizovať za podmienok uvedených v týchto oop a opeB
platobnú službu bezhotovostných platobných operácií –
prevody finančných prostriedkov prostredníctvom jednorazového platobného príkazu.

Uvedená zmena znamená rozšírenie okruhu osôb, ktoré
budú môcť Doplnkovú službu viaMo využívať. rozšírenie
okruhu oprávnených osôb však nenastane dňom nadobudnutia účinnosti týchto oop, ale až dňom zverejnenia
príslušnej verzie danej mobilnej aplikácie a po vykonaní
potrebných technických zmien na strane banky. o rozšírení okruhu oprávnených osôb bude banka informovať
prostredníctvom www.tatrabanka.sk. Uvedená zmena zároveň znamená obohatenie Doplnkovej služby viaMo aj
o zobrazovanie zostatku na predmetnom účte, ku ktorému je Doplnková služby viaMo poskytovaná. podmienkou na využívanie tejto časti služby bude dohoda banky
a oprávnenej osoby.

Banka preto na účely uvedené v predchádzajúcej vete
prideľuje oprávnenej osobe identifikačný kód, ktorý je
tvorený telefónnym číslom oprávnenej osoby, a zároveň
akceptuje ako autentifikačný údaj oprávnenej osoby,
oprávnenou osobou definované heslo (za predpokladu,
že takéto heslo spĺňa formálne požiadavky uvedené na
viaMo portáli). na účely vykonávania úkonov platiteľa –
oprávnenej osoby, v privátnej zóne viaMo portálu, na
vykonávanie zmien vo viaMo profile, ako aj na aktiváciu
Mobilnej aplikácie Tatra banka viaMo v rámci konkrétneho Mobilného zariadenia prostredníctvom privátnej
zóny viaMo portálu pri využití Mobilnej aplikácie Tatra
banka použije oprávnená osoba – platiteľ na svoju iden-

Banka preto na účely uvedené v predchádzajúcej vete
prideľuje oprávnenej osobe identifikačný kód, ktorý je
tvorený telefónnym číslom oprávenej osoby, a zároveň
akceptuje ako autentifikačný údaj oprávnenej osoby,
oprávnenou osobou definované heslo (za predpokladu,
že takéto heslo spĺňa formálne požiadavky uvedené na
viaMo portáli).

Uvedená zmena znamená/je súčasťou vzájomne prepojených zmien, vedúcich k doplneniu spôsobov aktivácie
Doplnkovej služby viaMo a vytvorenia viaMo profilu. na
základe týchto zmien oop bude možné vytvoriť viamo
profil a aktivovať Doplnkovú službu viaMo aj prostredníctvom Mobilnej aplikácie Tatra banka.

akTUálne znenie
oD 13. 9. 2019

pôvoDné znenie

DôvoD úpravy

tifikáciu iaap oprávnenej osoby využívané pre Mobilnú
aplikáciu Tatra banka.
a)

Mobilná aplikácia Tatra banka viaMo: natívna Mobilná aplikácia banky, ktorá je sprístupnená prostredníctvom marketov s Mobilnými aplikáciami (napr.: app
Store, Google/obchod play) platiteľom a ktorá je
platiteľmi využívaná, prostredníctvom privátnej zóny,
ktorej je poskytovaná Doplnková služba viaMo. po
nainštalovaní aplikácie Tatra banka viaMo do Mobilného zariadenia je potrebná jej aktivácia prostredníctvom privátnej zóny viaMo portálu.

a) aplikácia Tatra banka viaMo: natívna mobilná aplikácia banky, ktorá je sprístupnená prostredníctvom
marketov s mobilnými aplikáciami (napr.: app Store,
Google/obchod play) platiteľom a ktorá je platiteľmi
využívaná, prostredníctvom ktorej je poskytovaná Doplnková služba viaMo. po nainštalovaní aplikácie
Tatra banka viaMo do Mobilného zariadenia je potrebná jej aktivácia prostredníctvom viaMo portálu.

Uvedená zmena znamená/je súčasťou vzájomne prepojených zmien, vedúcich k doplneniu spôsobov aktivácie
Doplnkovej služby viaMo a vytvorenia viaMo profilu. na
základe týchto zmien oop bude možné vytvoriť viamo
profil a aktivovať Doplnkovú službu viaMo aj prostredníctvom Mobilnej aplikácie Tatra banka.

b)

viaMo portál: elektronický portál, ktorý slúži na registráciu platiteľov a príjemcov a vstup do privátnej
zóny viaMo; prostredníctvom webových služieb aj
na definovanie čísla účtu určeného na jednorazový
príjem finančných prostriedkov. Súčasťou viaMo
portálu je aj zoznam príjemcov oprávnených na prijímanie platieb prostredníctvom platby firmám. privátna zóna viaMo je prostredie nachádzajúce sa na
viaMo portáli, do ktorého sa platiteľ alebo príjemca
prihlasuje a kde má možnosť vykonávať služby privátnej zóny viaMo alebo spravovať údaje svojho
viaMo profilu.

b) viaMo portál: webový portál, ktorý slúži na registráciu platiteľov a príjemcov a vstup do privátnej zóny
viaMo; ako aj na definovanie čísla účtu určeného na
jednorazový príjem finančných prostriedkov. Súčasťou viaMo portálu je aj zoznam príjemcov oprávnených na prijímanie platieb prostredníctvom platby
firmám. privátna zóna viaMo je prostredie nachádzajúce sa na viaMo portáli, do ktorého sa platiteľ
alebo príjemca prihlasuje a kde má možnosť vykonávať služby privátnej zóny viaMo alebo spravovať
údaje svojho viaMo profilu.

Uvedená zmena znamená/je súčasťou vzájomne prepojených zmien, vedúcich k doplneniu spôsobov aktivácie
Doplnkovej služby viaMo a vytvorenia viaMo profilu. na
základe týchto zmien oop bude možné vytvoriť viamo
profil a aktivovať Doplnkovú službu viaMo aj prostredníctvom Mobilnej aplikácie Tatra banka.

c)

viaMo profil: súbor údajov nevyhnutných na vykonávanie príkazov na platobné operácie prostredníctvom aplikácie Tatra banka viaMo a na príjem platby
(povinným údajom oprávnenej osoby je telefónne
číslo, číslo bankového účtu, e-mail, meno a priezvisko). Telefónne číslo je unikátne. vytvorenie
viaMo profilu sa uskutoční na viaMo portáli, a to
tak prostredníctvom webových služieb, ako aj Mobilnej aplikácie Tatra banka.

c) viaMo profil: súbor údajov nevyhnutných na vykonávanie príkazov na platobné operácie prostredníctvom
aplikácie Tatra banka viaMo a na príjem platby (povinným údajom oprávnenej osoby je telefónne číslo,
číslo bankového účtu, e-mail, meno a priezvisko). Telefónne číslo je unikátne.

Uvedená zmena znamená/je súčasťou vzájomne prepojených zmien, vedúcich k doplneniu spôsobov aktivácie
Doplnkovej služby viaMo a vytvorenia viaMo profilu. na
základe týchto zmien oop bude možné vytvoriť viamo
profil a aktivovať Doplnkovú službu viaMo aj prostredníctvom Mobilnej aplikácie Tatra banka.

e)

služby privátnej zóny portálu viaMo poskytované
platiteľom a príjemcom prostredníctvom webových
služieb: služby, ktoré môže využiť platiteľ alebo príjemca po prihlásení sa do privátnej zóny:

e) Služby privátnej zóny portálu viaMo poskytované
platiteľom a príjemcom: služby, ktoré môže využiť
platiteľ alebo príjemca po prihlásení sa do privátnej
zóny:

Uvedená zmena znamenuá/je súčasťou vzájomne prepojených zmien, vedúcich k doplneniu spôsobov aktivácie Doplnkovej služby viaMo a vytvorenia viaMo profilu.

akTUálne znenie
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pôvoDné znenie

DôvoD úpravy

na základe týchto zmien oop bude možné vytvoriť viamo
profil a aktivovať Doplnkovú službu viaMo aj prostredníctvom Mobilnej aplikácie Tatra banka.
Uvedená zmena znamená/je súčasťou vzájomne prepojených zmien, vedúcich k doplneniu spôsobov aktivácie
Doplnkovej služby viaMo a vytvorenia viaMo profilu. na
základe týchto zmien oop bude možné vytvoriť viamo
profil a aktivovať Doplnkovú službu viaMo aj prostredníctvom Mobilnej aplikácie Tatra banka.

Služby privátnej zóny portálu viaMo poskytované platiteľom prostredníctvom Mobilnej aplikácie Tatra banka:
platiteľ môže vykonať alebo iniciovať najmä: aktiváciu aplikácie Tatra banka viaMo, vo vybraných prípadoch odobratie bankového účtu na príjem, zrušenie Doplnkovej
služby a/alebo viaMo profilu. prostredníctvom Mobilnej
aplikácie Tatra banka je možné vytvoriť výlučne viaMo
profil osoby, ktorá ukončí proces tvorby viaMo profilu
ako platiteľ. vytvorenie viaMo profilu osoby, ktorá bude
mať záujem ukončiť proces tvorby viaMo profilu ako príjemca je možné prostredníctvom webových služieb.

n/a

i)

príjemca: osoba, ktorá má v systéme viaMo vytvorený viaMo profil so všetkými náležitosťami (meno
a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, heslo, bankový
účet). ak z kontextu týchto oop nevyplýva inak, za
príjemcu sa považuje aj osoba, ktorá prostredníctvom webových služieb viaMo portálu definuje číslo
účtu určené na jednorazový príjem finančných prostriedkov. príjemca môže mať bankový účet na príjem vedený v banke alebo v ktorejkoľvek inej banke,
alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike.

i)

o)

Mobilná aplikácia Tatra banka – natívna mobilná aplikácia banky, ktorá je sprístupnená prostredníctvom
marketov s Mobilnými aplikáciami (napr.: app Store,
Google/obchod play a je podmienkou na využívanie
Doplnkových služieb v zmysle § 1 až §3 a § 4 ods.1
oddiel iii Článok iii Časti prvej opeB.

n/a

Uvedená zmena znamená/je súčasťou vzájomne prepojených zmien, vedúcich k doplneniu spôsobov aktivácie
Doplnkovej služby viaMo a vytvorenia viaMo profilu. na
základe týchto zmien oop bude možné vytvoriť viamo
profil a aktivovať Doplnkovú službu viaMo aj prostredníctvom Mobilnej aplikácie Tatra banka.

p)

účet – účet tak, ako je definovaný v opeB.

n/a

Uvedená zmena znamená doplnenie definície účtu vo
vzťahu, ku ktorému môže byť Doplnková služba viaMo
poskytovaná.

príjemca: osoba, ktorá má v systéme viaMo vytvorený viaMo profil so všetkými náležitosťami (meno
a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, heslo, bankový
účet). ak z kontextu týchto oop nevyplýva inak, za
príjemcu sa považuje aj osoba, ktorá prostredníctvom viaMo portálu definuje číslo účtu určené na
jednorazový príjem finančných prostriedkov. príjemca môže mať bankový účet na príjem vedený
v banke alebo v ktorejkoľvek inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike.

Uvedená zmena znamená/je súčasťou vzájomne prepojených zmien, vedúcich k doplneniu spôsobov aktivácie
Doplnkovej služby viaMo a vytvorenia viaMo profilu. na
základe týchto zmien oop bude možné vytvoriť viamo
profil a aktivovať Doplnkovú službu viaMo aj prostredníctvom Mobilnej aplikácie Tatra banka.

akTUálne znenie
oD 13. 9. 2019
q)

informačné memorandum – dokument informačné
memorandum ochrany osobných údajov v znení zverejnenom na www.tatrabanka.sk

pôvoDné znenie

n/a

DôvoD úpravy

Uvedená zmena znamená doplnenie definície dokumentu informačné memorandum ochrany osobných údajov.

Spôsob aktivácie
Doplnková služba viaMo môže byť poskytovaná iba
oprávnenej osobe s aktívnou formou služby internet banking. Žiadosť o zriadenie Služby viamo predkladá oprávnená osoba prostredníctvom privátnej zóny viaMo
portálu. na prvotnú aktiváciu Doplnkovej služby je potrebné zadať piD, heslo pre internet banking a príslušné
autorizačné iaap, ktorých držiteľom je oprávnená osoba,
a to na stránke https://moja.tatrabanka.sk alebo iaap
využívané v rámci Mobilnej aplikácie Tatra banka, ak sa
prvotná aktivácia uskutočňuje prostredníctvom Mobilnej
aplikácie Tatra banka. podmienkou na poskytovanie Doplnkovej služby viaMo je existencia viaMo profilu.
oprávnená osoba si pri prvotnej aktivácii Doplnkovej
služby volí Bezpečnostný kľúč potrebný na využívanie Doplnkovej služby viaMo a je jej automaticky vygenerovaný
digitálny certifikát k jej digitálnemu podpisu slúžiaci na
podpisovanie a verifikáciu platobných pokynov/príkazov
platiteľa. Bližšia špecifikácia spôsobu aktivácie Doplnkovej služby viaMo a spôsobu využívania tejto Doplnkovej
služby je uvedená na www.tatrabanka.sk a na
www.viamo.sk a je pre klienta a oprávnenú osobu záväzná. Banka má právo jednostranne uvedené špecifikácie zmeniť.

Doplnková služba viaMo môže byť poskytovaná iba
oprávnenej osobe s aktívnou formou služby internet banking. Žiadosť o zriadenie Služby viamo predkladá oprávnená osoba prostredníctvom viaMo portálu. na prvotnú
aktiváciu Doplnkovej služby je potrebné zadať piD, heslo
pre internet banking a príslušný autorizačný iaap, ktorého
držiteľom je oprávnená osoba, a to na stránke
https://moja.tatrabanka.sk. podmienkou poskytovania
Doplnkovej služby viaMo je existencia viaMo profilu.
oprávnená osoba si pri prvotnej aktivácii Doplnkovej
služby volí Bezpečnostný kľúč potrebný na využívanie Doplnkovej služby viaMo a je jej automaticky vygenerovaný
digitálny certifikát k jej digitálnemu podpisu slúžiaci na
podpisovanie a verifikáciu platobných pokynov/príkazov
platiteľa. Bližšia špecifikácia spôsobu aktivácie Doplnkovej služby viaMo a spôsobu využívania tejto Doplnkovej
služby je uvedená na www.tatrabanka.sk a na
www.viamo.sk a je pre klienta a oprávnenú osobu záväzná. Banka má právo jednostranne uvedené špecifikácie zmeniť.

Uvedená zmena znamená/je súčasťou vzájomne prepojených zmien, vedúcich k doplneniu spôsobov aktivácie
Doplnkovej služby viaMo a vytvorenia viaMo profilu. na
základe týchto zmien oop bude možné vytvoriť viamo
profil a aktivovať Doplnkovú službu viaMo aj prostredníctvom Mobilnej aplikácie Tatra banka. Uvedená zmena zároveň zohľadňuje rozšírenie okruhu oprávnených osôb,
ktoré budú môcť Doplnkovú službu viaMo využívať.

Limity platieb – maximálne výdavkové limity pre Doplnkovú službu VIAMO
Uvedený limit je stanovený pre každú z oprávnených
osôb k účtu samostatne. v prípade, ak k danému účtu
využíva Doplnkovú službu viaMo viacero oprávnených
osôb, každá z nich osobitne bude oprávnená vykonávať
platby až do rozsahu limitov platieb – maximálnych výdavkových limitov uvedených v tomto článku.

n/a

Uvedená zmena znamená doplnenie/bližšiu špecifikáciu
týkajúcu sa limitu platieb/maximálneho výdavkového limitu pre prípady, ak by k jednému účtu bolo oprávnených
využívať Doplnkovú službu viaMo viacero oprávených
osôb.

akTUálne znenie
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pôvoDné znenie

DôvoD úpravy

Technické požiadavky na Smartfóny a Tablety a technické špecifiká Doplnkovej služby
1.

Technické požiadavky na Smartfóny a Tablety sú:
– Mobilné zariadenie s operačným systémom android alebo ioS,
– prístup na internet,
– používateľský účet na app Store alebo Google/
obchod play (ďalej len „aplikačný market“).

4. Súčasťou aplikácie Tatra banka viaMo môže byť aj
osobitá klávesnica podporujúca a zjednodušujúca
využívanie Doplnkovej služby. v prípade, ak je takáto
osobitná klávesnica bankou sprístupňovaná, platiteľ
je oprávnený, nie však povinný využívať ju. podmienkou na využívanie takejto klávesnice je jej aktivácia
zo strany platiteľa, ktorá je vykonávaná aktívnou voľbou príslušných nastavení Mobilného zariadenia.
Funkčnosť aplikácie Tatra banka viaMo je zachovaná aj v prípade, ak zo strany platiteľa nedôjde k aktivácii osobitnej klávesnice alebo ak platiteľ vykoná
jej deaktiváciu. prípadné získavanie a následné spracúvanie informácií a osobných údajov uskutočňované prostredníctvom predmetnej klávesnice bude
vykonávané v súlade s podmienkami spracúvania
osobných údajov stanovenými v informačnom memorande.

1. Technické požiadavky na Smartfóny a Tablety sú:
– Mobilné zariadenie s operačným systémom android, ioS a Windows phone,
– prístup na internet,
– používateľský účet na app Store, Google/obchod play, resp. Windows phone obchod (ďalej
len „ aplikačný market“).

Uvedená zmena znamená zavŕšenie procesu poskytovania Doplnkovej služby viaMo pri využití Mobilných zariadení s operačným systémom Windows phone.

n/a

Uvedená zmena znamená doplnenie podmienok na využívanie nových v budúcnosti implementovaných zmien
Doplnkovej služby viaMo. Tieto zmeny budú sprístupnené zverejnením príslušnej verzie mobilnej aplikácie
viaMo.

Pravidlá využívania Doplnkovej služby VIAMO
2. v rámci poskytovania Doplnkovej služby viaMo sú
oprávnené osoby a príjemcovia pri poskytovaní informácií o realizovaných platobných operáciách prostredníctvom Doplnkovej služby viaMo označovaní
ich menami uvedenými vo viaMo profiloch. pričom
platí, že s výnimkou platieb firmám banka nevykonáva verifikáciu takto zadaných údajov a nie je za ich
autenticitu zodpovedná. prostredníctvom Doplnkovej
služby viaMo môžu byť platiteľovi poskytované aj in-

2. v rámci poskytovania Doplnkovej služby viaMo sú
oprávnené osoby a príjemcovia pri poskytovaní informácií o realizovaných platobných operáciách prostredníctvom Doplnkovej služby viaMo označovaní
ich menami uvedenými vo viaMo profiloch. pričom
platí, že s výnimkou platieb firmám banka nevykonáva
verifikáciu takto zadaných údajov a nie je za ich autenticitu zodpovedná.

Uvedená zmena znamená obohatenie Doplnkovej služby
viaMo aj o zobrazovanie zostatku na predmetnom účte,
ku ktorému je Doplnková služby viaMo poskytovaná.
podmienkou na využívanie tejto časti služby bude dohoda
banky a oprávnenej osoby. rovnakým spôsobom a za
rovnakých podmienok môže byť oprávnenej osobe zobrazované aj číslo účtu, vo vzťahu ku ktorému je Doplnková služba viaMo využívaná.
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formácie o zostatku na účte a čísle účtu, ak banka
predmetné informácie prostredníctvom Doplnkovej
služby viaMo v danom čase poskytuje a ak sa tak
banka a platiteľ výslovne dohodnú. poskytovanie
uvedených informácií sa uskutočňuje za podmienok
stanovených bankou oznámených platiteľovi najneskôr pri uzatváraní dohody v zmysle predchádzajúcej
vety.

Osobitné ustanovenia o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s poskytovaním Doplnkovej služby VIAMO –
súhlas na spracúvanie osobných údajov Oprávnenej osoby
1.

v súvislosti s poskytovaním Doplnkovej služby
viaMo sa spracúvajú oosobné údaje klientov
a oprávnených osôb. Banka v tejto súvislosti poskytne osobné údaje oprávnenej osoby v rozsahu,
ako sú uvedené vo viaMo profile (telefónne číslo,
číslo bankového účtu, e-mail, meno a priezvisko)
a platobných pokynoch/príkazoch oprávnenej
osoby poskytovateľovi technických služieb na ich
spracúvanie v informačnom systéme poskytovateľa
technických služieb. Banka a poskytovateľ technických služieb pritom vystupujú ako samostatní prevádzkovatelia pri spracúvaní týchto osobných údajov.
účelom spracúvania osobných údajov oprávnenej
osoby poskytovateľom technických služieb je poskytovanie Doplnkovej služby viaMo ďalším oprávneným osobám, prípadne osobám, ktoré využívajú
bankovú službu obdobnú s Doplnkovou službou
viaMo, ktorú poskytuje iná banka alebo pobočka
zahraničnej banky v Slovenskej republike. účelom
spracúvania predmetných osobných údajov je aj organizovanie a spoluúčasť na organizovaní propagačných a obdobných súťaží či hier pre užívateľov
elektronických služieb. pri napĺňaní tohto účelu spracúvania sú osobné údaje oprávnenej osoby využívané na doplnenie platobného príkazu/pokynu inej
osoby, ktorá určila oprávnenú osobu ako príjemcu

1. oprávnená osoba udeľuje aktivovaním Doplnkovej
služby viaMo banke súhlas s poskytnutím osobných
údajov oprávnenej osoby v rozsahu, ako sú uvedené
vo viaMo profile (telefónne číslo, číslo bankového
účtu, e-mail, meno a priezvisko) a platobných pokynoch/príkazoch oprávnenej osoby poskytovateľovi
technických služieb na ich spracúvanie v informačnom systéme poskytovateľa technických služieb.
Súhlas sa udeľuje na dobu poskytovania Doplnkovej
služby viaMo dotknutej oprávnenej osoby, pričom
oprávnená osoba je oprávnená odvolať ho kedykoľvek zánikom zmluvného vzťahu, na základe ktorého
je poskytovaná Doplnková služba viaMo, a zrušením
viaMo profilu.
účelom spracúvania osobných údajov oprávnenej
osoby poskytovateľom technických služieb je poskytovanie Doplnkovej služby viaMo ďalším oprávnených osobám, prípadne osobám, ktoré využívajú
bankovú službu obdobnú Doplnkovej službe viaMo,
ktorú poskytuje iná banka alebo pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike. účelom spracúvania predmetných osobných údajov je aj
organizovanie a spoluúčasť na organizovaní propagačných a obdobných súťaží či hier pre užívateľov
elektronických služieb. pri napĺňaní tohto účelu spracúvania sú osobné údaje oprávnenej osoby využí-

Uvedená zmena znamená formálne zosúladenie znenia
oop s požiadavkami aktuálne platnej legislatívy v oblasti
ochrany osobných údajov. Uvedené ustanovenia sa stávaju súčasťou informácií určených pre oprávnenú
osobu/platiteľa týkajúcich sa ochrany osobných údajov
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a na poskytnutie informácií o uskutočnených platobných operáciách.

vané na doplnenie platobného príkazu/pokynu inej
osoby, ktorá určila oprávnenú osobu ako príjemcu
a na poskytnutie informácií o uskutočnených platobných operáciách.

2. informácie o spracúvaní osobných údajov klientov
a oprávnených osôb bankou sú uvedené v informačnom memorande.

2. oprávnená osoba zároveň aktivovaním Doplnkovej
služby viaMo udeľuje poskytovateľovi technických
služieb súhlas s poskytnutím osobných údajov
oprávnenej osoby, ktoré získa od banky v zmysle
bodu 1 vyššie, bankám a pobočkám zahraničných
bánk na území Slovenskej republiky, ktoré svojim
klientom poskytujú bankovú službu obdobnú s Doplnkovou službou viaMo, ako aj príjemcom, v prospech ktorých sa uskutočňujú platby firmám. Súhlas
sa udeľuje za rovnakých podmienok, pre rovnaký
rozsah osobných údajov a na rovnakú dobu ako súhlas uvedený v bode 1 vyššie.

Uvedená zmena znamená formálne zosúladenie znenia
oop s požiadavkami aktuálne platnej legislatívy v oblasti
ochrany osobných údajov. Uvedené ustanovenia sa stávaju súčasťou informácií určených pre oprávnenú
osobu/platiteľa týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

3. oprávnená osoba aktivovaním Doplnkovej služby
viaMo udeľuje Banke súhlas s poskytnutím informácií podliehajúcich ochrane bankového tajomstva,
a to poskytovateľovi technických služieb, bankám
a pobočkám zahraničných bánk na území Slovenskej republiky, ktoré svojim klientom poskytujú bankovú službu obdobnú s Doplnkovou službou viaMo,
ako aj príjemcom v prospech ktorých sa uskutočňujú
platby firmám, a to v rozsahu údajov uvedených vo
viaMo profile.

3. oprávnená osoba rovnako tak aktivovaním Doplnkovej služby viaMo udeľuje Banke súhlas s poskytnutím informácií podliehajúcim ochrane bankového
tajomstva, a to poskytovateľovi technických služieb,
bankám a pobočkám zahraničných bánk na území
Slovenskej republiky, ktoré svojim klientom poskytujú
bankovú službu obdobnú Doplnkovej službe viaMo,
ako aj príjemcom v prospech ktorých sa uskutočňujú
platby firmám, a to v rozsahu údajov uvedených vo
viaMo profile a na rovnakú dobu ako súhlas uvedený
v bode 1 vyššie.

Uvedená zmena znamená formálne zosúladenie znenia
oop s požiadavkami aktuálne platnej legislatívy v oblasti
ochrany osobných údajov. Uvedené ustanovenia sa stávaju súčasťou informácií určených pre oprávnenú
osobu/platiteľa týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Platnosť a právna záväznosť OOP a spôsob vykonávania ich zmien
3. Tieto oop nadobúdajú účinnosť a stávajú sa záväzné:
a) pre klientov a oprávnené osoby, ktoré s ich znením prejavili súhlas pri vykonávaní úkonov platiteľa – oprávnenej osoby v privátnej zóne viaMo
portálu, pri vykonávaní zmien vo viaMo profile
alebo pri aktivácií aplikácie Tatra banka viaMo

3. Tieto oop nadobúdajú platnosť, účinnosť a stávajú
sa pre klientov a oprávnené osoby záväzné dňom
28. 2. 2017.

Uvedená zmena znamená definovanie platnosti a účinnosti/právnej záväznosti oop.
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4. Tieto oop dňom nadobudnutia ich účinnosti/právnej
záväznosti nahrádzajú v celom rozsahu osobitné obchodné podmienky Tatra banky, a. s., k Doplnkovej
službe viaMo, ktoré boli zverejnené dňa 15. 8. 2014.

Uvedená zmena znamená definovanie platnosti a účinnosti/právnej záväznosti oop.

prostredníctvom privátnej zóny viaMo portálu pri
využití Mobilnej aplikácie Tatra banka dňom prejavenia súhlasu klienta/ oprávnenej osoby s ich
znením.
b) pre klientov a oprávnené osoby, neuvedené
v písm. a) tohto ustanovenia dňom 13. 9. 2019.
Bez ohľadu na vyššie uvedené Doplnková služba
viaMo nebude poskytovaná iným osobám ako
oprávnenej osobe, ktorá je k danému účtu zároveň
klientom (výlučne fyzická osoba – nepodnikateľ/
podnikateľ) skôr ako 13. 9. 2019.
4. Tieto oop dňom nadobudnutia ich účinnosti/právnej záväznosti nahrádzajú v celom rozsahu osobitné
obchodné podmienky Tatra banky, a. s., k Doplnkovej službe viaMo, ktoré nadobudli účinnosť a stali
sa pre klientov záväznými dňa 28. 2. 2017.

