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PÔVODNÉ ZNENIEAKTUÁLNE ZNENIE DRUH ZMENY

OBCHODNÉ PODMIENKY Tatra banky, a.s. 
k službe One banking

(zmeny účinné od 28. 3. 2021) 

Obchodné podmienky Tatra banky, 
a.s. k službe One banking (ďalej aj 
„OP“) upravujú právne vzťahy medzi 
Bankou a jej Klientom pri poskyto-
vaní služby One banking v prostredí 
Internet banking-u a v prostredí Ban-
kou definovaného zabezpečeného 
rozhrania medzi elektronickým pros-
tredím Banky a elektronickým pros-
tredím tretej osoby určenej Klientom 
(ďalej len „API rozhranie“), ktoré sú 
založené Zmluvou o poskytovaní služ-
by One banking.  Banka je poskytova-
teľom platobných služieb v zmysle Zá-
kona o platobných službách. Služba 
One banking umožňuje Klientovi Ban-
ky využívať za podmienok definova-
ných v predmetnej zmluve, týchto OP 
a OPEB nasledovné platobné služby: 
 
-   Platobná služba informovania  

o platobnom účte v zmysle usta-
novenia § 2 ods. 1 písm.  h) Záko-
na o platobných službách; 

-   Platobná iniciačná služba v zmysle 
ustanovenia § 2 ods. 1 písm. g) 
Zákona o platobných službách. 

Obchodné podmienky Tatra banky, 
a. s., k službe One banking (ďalej aj 
„OP“) upravujú právne vzťahy medzi 
bankou a jej klientmi pri poskytovaní 
služby One banking v prostredí in-
ternetbankingu. Banka je poskyto-
vateľom platobných služieb v zmysle 
zákona o platobných službách. Služ-
ba One banking je klientom posky-
tovaná na základe zmluvného vzťahu  
s bankou a umožňuje klientom ban-
ky realizovať za podmienok defino-
vaných v predmetnej zmluve týchto 
OP a OPEB nasledujúce platobné 
služby:
–  Platobná služba informovania  

o Platobnom účte v zmysle § 2 
ods. 1 písm. h) zákona o platob-
ných službách,

–  Platobná iniciačná služba v zmysle 
§ 2 ods. 1 písm. g) zákona o pla-
tobných službách.

doplnenie elektronického prostredia, 
v ktorom je služba poskytovaná

Preambula
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Pojmy a definície

obchodné podmienky Tatra ban-
ky, a.s. k službe One banking (ďa-
lej aj „OP“) upravujú právne vzťahy 
medzi Bankou a jej Klientom pri 
poskytovaní služby One banking 
v prostredí Internet banking-u  
a v prostredí Bankou definované-
ho zabezpečeného rozhrania me-
dzi 

Zmluva o poskytovaní služby One 
banking - Zmluva o poskytovaní 
služby One banking uzavretá medzi 
Bankou a Klientom v prostredí Inter-
net bankingu alebo v prostredí API 
rozhrania.

API rozhranie – Bankou definované 
zabezpečené rozhranie medzi elek-
tronickým prostredím Banky a elek-
tronickým prostredím tretej osoby 
určenej Klientom a odsúhlasenej 
Bankou slúžiace na bezpečnú výme-
nu bankových informácií/údajov. 

2.  Banka poskytuje Klientovi službu 
One banking prostredníctvom In-
ternet banking-u, prípadne, aj pro-
stredníctvom API rozhrania, a to 
spôsobom stanoveným Zmluvou 
o poskytovaní služby One ban-
king, týmito OP, OPEB a VOP. Ak 
je služba One banking využívaná 
výlučne prostredníctvom API roz-
hrania, sú na základe osobitného 
súhlasu Klienta informácie o Pla-
tobnom účte v plnom rozsahu 
sprístupňované v elektronickom 
prostredí tretej osoby tretej osobe 
určenej Klientom, pričom Klientovi 
sú mimo prostredia Internet ban-
king-u zobrazované len v obme-
dzenom rozsahu.

Klient - fyzická osoba, ktorá uzatvo-
rila s bankou zmluvu o IAAP a zmluvu  
o poskytovaní služby One banking. 
Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak 
alebo z kontextu OP nevyplýva niečo 
iné, rozumie sa klientom aj osoba, 
ktorá s bankou rokuje o uzatvore-
ní zmluvy o poskytovaní služby One 
banking;

Zmluva o poskytovaní služby One 
banking – zmluva o poskytovaní 
služby One banking uzatvorená me-
dzi bankou a klientom v prostredí in-
ternetbankingu.

2.   Banka poskytuje klientom služ-
bu One banking prostredníctvom 
internetbankingu spôsobom sta-
noveným zmluvou o poskytovaní 
služby One banking, týmito OP, 
OPEB a VOP.

spresnenie definície

spresnenie definície

nová úprava v súvislosti s poskytova-
ním služby v prostredí API rozhrania

doplnenie úpravy v súvislosti s posky-
tovaním služby v prostredí API rozhra-
nia



- 3 -

PÔVODNÉ ZNENIEAKTUÁLNE ZNENIE DRUH ZMENY

II. Špecifikácia služby One banking a podmienok jej poskytovania 

1.  Služba One banking je posky-
tovaná prostredníctvom Internet 
bankingu, všetkým Klientom, ktorí 
uzavreli s Bankou v prostredí Inter-
net bankingu alebo v prostredí API 
rozhrania Zmluvu o poskytovaní 
služby One banking. Vo vzťahu ku 
konkrétnym Platobným účtom je 
služba One banking poskytovaná 
na základe súhlasu s poskytova-
ním/využívaním Platobnej služby 
informovania o platobnom účte, 
resp. Platobnej iniciačnej služby 
k predmetnému Platobnému účtu. 

2.  V prípade uzavretia Zmluvy o po-
skytovaní služby One banking 
v prostredí API rozhrania Klient 
berie na vedomie, že pre zobrazo-
vanie bankových informácií o Pla-
tobnom účte, priamo Klientovi, 
v plnom rozsahu prostredníctvom 
Platobnej služby informovania 
o platobnom účte podľa časti II. 
A) týchto OP a pre iniciovanie bez-
hotovostných platobných operácií 
na základe Platobnej iniciačnej 
služby podľa časti II. B) týchto OP 
je nevyhnutný prístup do prostre-
dia Internet banking. Za účelom 
využívania a spravovania služby 
One banking bez obmedzení Ban-
ka Klientovi odporúča uzavretie 
Zmluvy o IAAP.

1.  Služba One banking je posky-
tovaná prostredníctvom inter-
netbankingu všetkým klientom, 
ktorí uzatvorili s bankou v pro-
stredí internetbankingu zmluvu  
o poskytovaní služby One ban-
king. Vo vzťahu ku konkrétnym 
Platobným účtom je služba One 
banking poskytovaná na základe 
súhlasu s poskytovaním/využíva-
ním Platobnej služby informovania 
o Platobnom účte, resp. Platobnej 
iniciačnej služby k predmetnému 
Platobnému účtu.

doplnenie úpravy v súvislosti s posky-
tovaním služby v prostredí API rozhra-
nia

nová úprava v súvislosti s poskytova-
ním služby v prostredí API rozhrania
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Informovanie o Platobnom účte

1.  Platobná služba informovania o pla-
tobnom účte poskytovaná v rám-
ci služby One banking umožňuje 
Klientovi získavať v prostredí Inter-
net banking-u alebo v prostredí API 
rozhrania informácie o Platobnom 
účte vedenom Iným poskytovate-
ľom platobných služieb.

7.  Tieto Obchodné podmienky na-
dobúdajú platnosť a účinnosť: 
a)  pre Klienta, ktorý so znením 

OP prejavil súhlas vykonaním 
úkonov v prostredí Internet 
banking-u alebo v prostredí 
API rozhrania, dňom prejavenia 
súhlasu so znením OP,

 b)  pre Klienta, ktorý nespĺňa 
kritéria uvedené v písm. a) tohto 
odseku, dňom 28.3.2021 “

Platobná služba informovania o Pla-
tobnom účte poskytovaná v rámci 
služby One banking umožňuje klien-
tovi získavať v prostredí internetban-
kingu informácie o Platobnom účte 
vedenom Iným poskytovateľom pla-
tobných služieb.

7.  Tieto obchodné podmienky na-
dobúdajú platnosť a účinnosť 
dňom 20. 9. 2019 a pre klienta sa 
stávajú záväznými dňom uzatvore-
nia zmluvy o poskytovaní služby 
One banking.

doplnenie úpravy v súvislosti s posky-
tovaním služby v prostredí API rozhra-
nia

nová úprava účinnosti Obchodných 
podmienok v súvislosti s ich zmenami

Záverečné ustanovenia


