
OBCHODNÉ PODMIENKY Tatra banky, a.s. k elektronickému bankovníctvu
(zmeny účinné od 1.4.2023)

VIAMO – bezhotovostné platobné operácie – prevody 
fi nančných prostriedkov prostredníctvom jednorazového 
alebo trvalého platobného príkazu.

Mobilná aplikácia – mobilná aplikácia banky, prostred-
níctvom ktorej môže byť poskytovaná ktorákoľvek z Do-
plnkových služieb v zmysle Časti prvej, Článok III. Oddielu 
III., § 1 až § 3 a Časti prvej, Článok III. Oddielu III., § 4 
bod 1. týchto OP,

Zmluva o EKM – Zmluva o poskytovaní bankových služieb 
k účtu prostredníctvom elektronických komunikačných 
médií, prípadne dojednanie podmienok o EKM v Zmluve 
o bežnom účte fyzickej osoby a poskytovaní ďalších pro-
duktov a služieb k tomuto účtu alebo v Zmluve o bežnom 
účte právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, 
a poskytovaní ďalších produktov a služieb k tomuto účtu, 
Zmluve o bežnom účte fyzickej osoby, prípadne Zmluve 
o bežnom účte právnickej osoby alebo fyzickej osoby – 

VIAMO – bezhotovostné platobné operácie – prevody 
fi nančných prostriedkov prostredníctvom jednorazového 
platobného príkazu.

Zmluva o EKM – Zmluva o poskytovaní bankových slu-
žieb k účtu prostredníctvom elektronických komunikač-
ných médií, prípadne dojednanie podmienok o EKM 
v Zmluve o bežnom účte fyzickej osoby a poskytovaní 
ďalších produktov a služieb k tomuto účtu alebo v Zmlu-
ve o bežnom účte právnickej osoby alebo fyzickej osoby 
– podnikateľa, a poskytovaní ďalších produktov a služieb 
k tomuto účtu, Zmluve o bežnom účte fyzickej osoby, 
prípadne Zmluve o bežnom účte právnickej osoby alebo 

Uvedená zmena refl ektuje na rozšírenie okruhu platob-
ných operácií o trvalé platobné príkazy. 

Uvedená zmena znamená doplnenie defi nície pojmu 
„Mobilná aplikácia“ s cieľom sprehľadniť vybrané ustano-
venia Obchodných podmienok.

Uvedená zmena znamená spresnenie defi nície pojmu 
„Zmluva o EKM“.

Preambula

ČASŤ PRVÁ
Poskytovanie vybraných bankových služieb prostredníctvom elektronických komunikačných médií

Oddiel I.
 Úvodné ustanovenia, defi nície pojmov a použitých skratiek

AKTUÁLNE ZNENIE 
OD 1.4.2023 DÔVOD A OBSAH ÚPRAVYPÔVODNÉ ZNENIE



podnikateľa, uzatvorená medzi bankou a klientom ako aj 
každá iná dohoda uzatvorená medzi bankou a klientom 
napĺňajúca rovnaký účel ako tie vyššie uvedené. Zmluvou 
o EKM je aj iná osobitná zmluva uzatvorená medzi bankou 
a klientom, ak sa tak banka a klient v predmetnej zmluve 
výslovne dohodnú,

AKTUÁLNE ZNENIE 
OD 1.4.2023 DÔVOD A OBSAH ÚPRAVYPÔVODNÉ ZNENIE

fyzickej osoby – podnikateľa, uzatvorená medzi bankou 
a klientom. Zmluvou o EKM je aj iná osobitná zmluva
uzatvorená medzi bankou a klientom, ak sa tak banka 
a klient v predmetnej zmluve výslovne dohodnú,

bod 1. Oprávnená osoba používa na svoju identifi káciu 
a autentifi káciu pri komunikácii s bankou prostredníctvom 
EKM, pri právnych úkonoch vykonávaných prostredníc-
tvom EKM, ako aj na autorizáciu príkazov doručovaných 
prostredníctvom EKM, IAAP, ktoré Oprávnenej osobe 
pridelí banka na základe Zmluvy o IAAP alebo v súvislosti 
s ňou, alebo ktoré sú vzájomne dohodnuté medzi Opráv-
nenou osobou a bankou Zmluvou o IAAP, na jej základe 
alebo v súvislosti s ňou. Banka si vyhradzuje právo identi-
fi kovať Oprávnenú osobu výlučne prostredníctvom IAAP.

bod 3. písm. c) Karta a čítačka – druh IAAP, ktorý je zalo-
žený na princípe generovania dynamického číselného kódu 
použitím čipovej platobnej karty vydanej bankou s CAP/
DPA funkcionalitou, ktorej je Oprávnená osoba držiteľom, 
a čítačky čipových platobných kariet poskytnutej Oprávne-
nej osobe bankou. Za IAAP Karta a čítačka sa považuje aj 
IAAP ČítačkaTB, tak ako je defi novaný na www.tatrabanka.sk,

bod 3. písm. e) Biometrická charakteristika tváre – au-
tentifi kačný a autorizačný prostriedok založený na porov-
návaní biometrických charakteristík tváre získavaných zo 
statického záznamu/zobrazenia alebo dynamického vide-
ozáznamu či fotografi í s biometrickými charakteristikami 
tváre získavanými z autorizovaného zdroja informácií. Za-
čiatok a spôsob používania tohto autentifi kačného a auto-
rizačného prostriedku spolu s ním súvisiacimi výdavkový-

bod 1. Oprávnená osoba používa na svoju identifi káciu a au-
tentifi káciu pri komunikácii s bankou prostredníctvom EKM, 
pri právnych úkonoch vykonávaných prostredníctvom EKM, 
ako aj na autorizáciu príkazov doručovaných prostredníc-
tvom EKM, IAAP, ktoré Oprávnenej osobe pridelí banka na 
základe Zmluvy o IAAP alebo v súvislosti s ňou, alebo ktoré 
sú vzájomne dohodnuté medzi Oprávnenou osobou a ban-
kou Zmluvou o IAAP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou. 
Banka je povinná identifi kovať Oprávnenú osobu výlučne 
prostredníctvom IAAP.výlučne prostredníctvom IAAP.

bod 3. písm. c) Grid karta – statický IAAP na nosiči zlo-
žený zo sériového čísla a z alfanumerickej matice alebo 
numerickej matice,

bod 3 písm. e) Karta a čítačka – druh IAAP, ktorý je za-
ložený na princípe generovania dynamického číselného 
kódu použitím čipovej platobnej karty vydanej bankou 
s CAP/DPA funkcionalitou, ktorej je Oprávnená osoba 
držiteľom, a čítačky čipových platobných kariet poskyt-
nutej Oprávnenej osobe bankou. Za IAAP Karta a čítač-
ka sa považuje aj IAAP ČítačkaTB, tak ako je defi novaný 
na www.tatrabanka.sk,

Uvedená zmena znamená spresnenie doterajšej formu-
lácie.

Uvedená zmena refl ektuje na zrušenie autorizačného ná-
stroja Grid karta. 

Uvedená zmena refl ektuje na zvažované rozšírenie okru-
hu Identifi kačných, autentifi kačných a autorizačných pro-
striedkov o prostriedok založený na využívaní biometrickej 
charakteristiky tváre.

Oddiel II. 
 IAAP



mi limitmi budú stanovené vzájomnou osobitnou dohodou 
Banky a Oprávnenej osoby.

bod 3. písm. g) Biometrická charakteristika hlasu spolu 
s alternatívnymi identifi kačnými prostriedkami – identifi -
kačný, autentifi kačný a autorizačný prostriedok založený 
na overovaní hlasovej biometrie Oprávnenej osoby tak, 
ako je defi novaný v ods. 7 tohto oddielu OP, a alternatív-
ne identifi kačné prostriedky, tak ako sú defi nované v uve-
denom ustanovení,

bod 3. písm. h) PIN kód pre Internet banking – autentifi -
kačný a autorizačný prostriedok v zmysle ods. 13 tohto 
oddielu OP,

bod 3. písm. i) zjednodušené autentifi kačné prostriedky 
výslovne defi nované konkrétnou Zmluvou o IAAP, urče-
né na autentifi káciu Oprávnenej osoby pri komunikácii 
Oprávnenej osoby s bankou prostredníctvom služby DIA-
LOG Live a využívaní vybraných čiastkových služieb služ-
by DIALOG Live

bod 3. písm. j) autentifi kačný a autorizačný prostriedok, 
určený na autentifi káciu Oprávnenej osoby pomocou Mo-
bilnej aplikácie pri komunikácii Oprávnenej osoby s ban-
kou ako aj pri vykonávaní právnych úkonov prostredníc-
tvom služby DIALOG Live

Heslo v zmysle písm. b) tohto odseku banka prvotne do-
hodne s Oprávnenou osobou v rámci procesu uzatvárania 

AKTUÁLNE ZNENIE 
OD 1.4.2023 DÔVOD A OBSAH ÚPRAVYPÔVODNÉ ZNENIE

bod 3. písm. g) DDA kód – druh IAAP využívaný pri posky-
tovaní Doplnkových služieb v pasívnej forme prostredníc-
tvom Mobilného zariadenia s NFC funkcionalitou, ktorý je 
generovaný v súčinnosti platobnej karty s bezkontaktnou 
funkcionalitou a Mobilným zariadením s NFC funkciona-
litou,

bod 3. písm. h) Biometrická charakteristika hlasu spolu 
s alternatívnymi identifi kačnými prostriedkami – identifi -
kačný, autentifi kačný a autorizačný prostriedok založený 
na overovaní hlasovej biometrie Oprávnenej osoby tak, 
ako je defi novaný v ods. 7 tohto oddielu OP, a alternatív-
ne identifi kačné prostriedky, tak ako sú defi nované v uve-
denom ustanovení,

bod 3. písm. i) PIN kód pre Internet banking – autentifi -
kačný a autorizačný prostriedok v zmysle ods. 13 tohto 
oddielu OP

bod 3. písm. j) zjednodušené autentifi kačné prostriedky vý-
slovne defi nované konkrétnou Zmluvou o IAAP, určené na 
autentifi káciu Oprávnenej osoby pri komunikácii Oprávnenej 
osoby s bankou prostredníctvom služby DIALOG Live a vy-
užívaní vybraných čiastkových služieb služby DIALOG Live

Heslo v zmysle písm. b) tohto odseku banka prvotne pri-
deľuje Oprávnenej osobe v rámci procesu uzatvárania 

Uvedená zmena refl ektuje na zrušenie autorizačného ná-
stroja DDA kód a zmenu číslovania. 

Uvedená zmena refl ektuje na zrušenie autorizačného ná-
stroja DDA kód a zmenu číslovania. 

Uvedená zmena refl ektuje na zrušenie autorizačného ná-
stroja DDA kód a zmenu číslovania. 

Uvedená zmena refl ektuje na rozšírenie okruhu identifi -
kačných a autentifi kačných prostriedkov, ktoré je možno 
využívať v rámci služby DIALOG Live.

Uvedená zmena refl ektuje na zmenu spôsobu nastavenia 
hesla k službám elektronického bankovníctva. 



Zmluvy o IAAP alebo následne po ňom, prostredníctvom 
EKM alebo Business Banking-u.

bod 5. Oprávnená osoba bude využívať IAAP Karta a čí-
tačka v bezlimitnej forme, ak v týchto OP nie je výslovne 
stanovené inak, na všetkých Účtoch, ku ktorým je Opráv-
nenej osobe umožnený prístup prostredníctvom EKM, pri 
ktorých tak určí klient prostredníctvom Zmluvy o EKM. 
Rozsah oprávnenia disponovať fi nančnými prostriedkami 
na týchto Účtoch prostredníctvom služby Internet banking 
a Doplnkových službách Internet banking pre iOS, Inter-
net banking pre Android, Internet banking pre Huawei®, 
je totožný s rozsahom oprávnení disponovať fi nančnými 
prostriedkami prostredníctvom pobočiek banky v zmysle 
Podpisových vzorov Oprávnenej osoby k príslušným Úč-
tom. Platí pritom však, že používanie ostatných IAAP ako 
autorizačných nástrojov k službe Internet banking k Účtu, 
poskytovanie služby Internet banking k Účtu v aktívnej for-
me bez dodatočnej autorizácie, prípadne poskytovanie 
Doplnkových služieb k Internet bankingu prostredníctvom 
internetu v aktívnej forme k Účtom, ku ktorým je Opráv-
nenej osobe umožnený prístup prostredníctvom EKM, je 
možné iba v prípade, ak má Oprávnená osoba v zmysle 
Podpisových vzorov na predmetnom Účte právo dispono-
vať fi nančnými prostriedkami samostatne.

bod 12. Limity platieb – maximálne výdavkové limity, ak 
sa banka a Oprávnená osoba/klient výslovne individu-
álne nedohodnú inak alebo ak pre konkrétny platobný 
prostriedok či špecifi cké platobné operácie nie je výslov-
ne stanovené inak, sú: a) žiadna dodatočná autorizácia 
platieb/limity platieb – obchodov: 500 EUR/platobná 
operácia; 3 000 EUR/účtovný deň a 30 000 EUR/me-
siac, b) dodatočná autorizácia iným IAAP ako Karta a čí-
tačka/limity platieb – obchodov: 3 000 EUR/účtovný deň

AKTUÁLNE ZNENIE 
OD 1.4.2023 DÔVOD A OBSAH ÚPRAVYPÔVODNÉ ZNENIE

Zmluvy o IAAP alebo následne po ňom, prostredníctvom 
EKM alebo Business Banking-u.

bod 5. Oprávnená osoba bude využívať IAAP Karta a čí-
tačka v bezlimitnej forme, ak v týchto OP nie je výslovne 
stanovené inak, na všetkých Účtoch, ku ktorým je Opráv-
nenej osobe umožnený prístup prostredníctvom EKM, pri 
ktorých tak určí klient prostredníctvom Zmluvy o EKM. 
Rozsah oprávnenia disponovať fi nančnými prostriedkami 
na týchto Účtoch prostredníctvom služby Internet banking 
a Doplnkových službách Internet banking pre iOS, Inter-
net banking pre Android, Internet banking pre Huawei za 
predpokladu, že Oprávnená osoba používa aplikáciu po-
trebnú na využívanie predmetných Doplnkových služieb 
vo verzii vyššej ako 2.15, je totožný s rozsahom oprávne-
ní disponovať fi nančnými prostriedkami prostredníctvom 
pobočiek banky v zmysle Podpisových vzorov Opráv-
nenej osoby k príslušným Účtom. Používanie ostatných 
IAAP ako autorizačných nástrojov k službe Internet ban-
king k Účtu, poskytovanie služby Internet banking k Účtu 
v aktívnej forme bez dodatočnej autorizácie, prípadne 
poskytovanie Doplnkových služieb k Internet bankingu 
prostredníctvom internetu v aktívnej forme k Účtom, ku 
ktorým je Oprávnenej osobe umožnený prístup prostred-
níctvom EKM, je možné iba v prípade, ak má Oprávnená 
osoba v zmysle Podpisových vzorov na predmetnom Účte 
právo disponovať fi nančnými prostriedkami samostatne.

bod 12. Limity platieb – maximálne výdavkové limity, ak 
sa banka a Oprávnená osoba/klient výslovne individuálne 
nedohodnú inak alebo ak pre konkrétny platobný prostrie-
dok či špecifi cké platobné operácie nie je výslovne stano-
vené inak, sú: a) žiadna dodatočná autorizácia platieb/
limity platieb – obchodov: 500 EUR/platobná operácia;
3 000 EUR/účtovný deň a 30 000 EUR/mesiac, b) doda-
točná autorizácia Grid kartou/limity platieb – obchodov:
3 000 EUR/účtovný deň a 30 000 EUR/ mesiac, c) 

Uvedená zmena znamená spresnenie doterajšej formu-
lácie.

Uvedená zmena refl ektuje na zrušenie autorizačného ná-
stroja Grid karta. 



a 30 000 EUR/ mesiac, c) dodatočná autorizácia Kartou 
a čítačkou/limity platieb – obchodov: 30 000 EUR/účtov-
ný deň a 300 000 EUR/mesiac, d) dodatočná autorizácia 
Kartou a čítačkou v bezlimitnej forme (bezlimitné platby).

bod 12. Pre platobný prostriedok DIALOG Live sú stano-
vené nasledovné limity platieb – maximálne výdavkové 
limity: 0 EUR/účtovný deň a 0 EUR/ mesiac. Uvedené 
limity platieb – maximálne výdavkové limity sa neaplikujú 
na trvalé platobné príkazy. Dodatočná autorizácia platob-
ných operácií nie je vyžadovaná. Limity platieb – maximál-
ne výdavkové limity platobného prostriedku DIALOG Live 
sa započítavajú do denných/mesačných limitov platobné-
ho prostriedku Internet banking, a to v celom rozsahu.

bod 12. Limit platný pre zadávanie trvalých platobných 
príkazov prostredníctvom všetkých platobných prostried-
kov spolu vrátane DIALOG Live cez EKM a bez ohľadu na 
nastavenú dodatočnú autorizáciu je 3 000 EUR/dátum 
prvej platby a zároveň zvolený dátum úhrady a bude vždy, 
s výnimkou platobného prostriedku DIALOG Live, vyžado-
vaná ich dodatočná autorizácia bez ohľadu na ich sumu.

bod 12. Vyššie uvedené denné a mesačné limity sa nevzťa-
hujú na: (i) transakcie v rámci služby i:deal a služby ktorou 
bude služba i:deal prípadne nahradená, (ii) platby s doda-
točnou autorizáciou Kartou a čítačkou v bezlimitnej forme, 
(iii) platby/obchody v rámci účtov jedného klienta právnic-
kej či fyzickej osoby, kde je možné vykonávať transakcie 
v neobmedzenej výške, a na (iv) platby a transakcie, pri kto-
rých bol limit platby – maximálny výdavkový limit výslovne, 
individuálne dohodnutý inak ako je defi novaný v prvej vete 
tohto odseku alebo ak bol limit platby – maximálny výdav-
kový limit výslovne dohodnutý v osobitnej zmluve uzavretej 
medzi bankou a klientom, pričom sa uvedené transakcie 
nezapočítavajú do denných/mesačných limitov.

AKTUÁLNE ZNENIE 
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dodatočná autorizácia Kartou a čítačkou/limity platieb – 
obchodov: 30 000 EUR/účtovný deň a 300 000 EUR/
mesiac, d) dodatočná autorizácia Kartou a čítačkou 
v bezlimitnej forme (bezlimitné platby).

bod 12. Pre platobný prostriedok DIALOG Live sú stano-
vené nasledovné limity platieb – maximálne výdavkové li-
mity: 3 000 EUR/účtovný deň a 30 000 EUR/ mesiac. 
Dodatočná autorizácia platobných operácií nie je vyžado-
vaná. Limity platieb – maximálne výdavkové limity platob-
ného prostriedku DIALOG Live sa započítavajú do den-
ných/mesačných limitov platobného prostriedku Internet 
banking, a to v celom rozsahu.

bod 12. Limit platný pre zadávanie trvalých platobných prí-
kazov prostredníctvom všetkých platobných prostriedkov 
spolu cez EKM a bez ohľadu na nastavenú dodatočnú 
autorizáciu je 3 000 EUR/dátum prvej platby a zároveň 
zvolený dátum úhrady a bude vždy, s výnimkou platobné-
ho prostriedku DIALOG Live, vyžadovaná ich dodatočná 
autorizácia bez ohľadu na ich sumu.

bod 12. Vyššie uvedené denné a mesačné limity sa ne-
vzťahujú na: (i) transakcie v rámci služby i:deal, (ii) platby 
s dodatočnou autorizáciou Kartou a čítačkou v bezlimitnej 
forme, (iii) platby/obchody v rámci účtov jedného klienta 
právnickej či fyzickej osoby, kde je možné vykonávať tran-
sakcie v neobmedzenej výške, a na (iv) platby a transak-
cie, pri ktorých bol limit platby – maximálny výdavkový li-
mit výslovne, individuálne dohodnutý inak ako defi nované 
v prvej vete tohto odseku, pričom sa uvedené transakcie 
nezapočítavajú do denných/mesačných limitov.

Uvedená zmena refl ektuje na obmedzenie možnosti rea-
lizácie platobných operácií v rámci služby DIALOG Live.

Uvedená zmena refl ektuje na obmedzenie možnosti rea-
lizácie platobných operácií v rámci služby DIALOG Live a 
predstavuje spresnenie formulácie.

Uvedená zmena predstavuje spresnenie doterajšej for-
mulácie.



bod 13. PIN kód pre Internet banking je identifi kačným, 
autentifi kačným a autorizačným prostriedkom vzájomne 
dohodnutým medzi bankou a Oprávnenou osobou. Do-
hoda o pridelení PIN kódu pre Internet banking sa usku-
toční v prostredí Internet bankingu po riadnom prihlásení 
sa Oprávnenej osoby do Internet bankingu a po potvrdení 
tejto dohody IAAP Karta a čítačka Oprávnenej osoby. PIN 
kód pre Internet banking je numerický reťazec najmenej 4 
znakov stanovených Oprávnenou osobou v Internet ban-
kingu. Používanie PIN kódu pre Internet banking je sta-
novované samostatne pre každé zariadenie, resp. inter-
netový prehliadač, ktorý používa daná Oprávnená osoba. 
Platí pritom, že každé ďalšie prihlásenie sa do Internet 
bankingu prostredníctvom rovnakého zariadenia a rovna-
kého internetového prehliadača sa uskutoční, ak Banka 
neurčí inak, len s využitím PIN kódu pre Internet banking. 
Oprávnená osoba si môže ako PIN kód pre Internet ban-
king stanoviť v každom využívanom internetovom pre-
hliadači odlišný numerický reťazec. Banka je oprávnená 
jednostranne stanoviť najvyšší možný počet internetových 
prehliadačov využívaných Oprávnenou osobou, prostred-
níctvom ktorých sa Oprávnená osoba prihlasuje do Inter-
net bankingu pri využití PIN kódu pre Internet banking. 
V čase nadobudnutia platnosti a účinnosti týchto OP je 
takto stanovený počet 4. Dohodou Banky a Oprávnenej 
osoby o pridelení IAAP PIN kódu pre Internet banking ne-
dochádza k zmene limitov platieb/maximálnych výdavko-
vých limitov jednotlivých platobných prostriedkov tak, ako 
sú defi nované Zmluvou o IAAP a týmito OP. Oprávnená 
osoba bude oprávnená využívať na prihlásenie sa do In-
ternet bankingu IAAP PID, heslo a IAAP Karta a čítačka 
(prípadne iné Oprávnenou osobou na to už využívané 
IAAP) aj po pridelení PIN kódu pre Internet banking, a to 
aj pre internetový prehliadač, pre ktorý bol pridelený PIN 
kód pre Internet banking. Oprávnená osoba môže požia-
dať o zrušenie PIN kódu pre Internet banking prostredníc-
tvom Internet bankingu a služby DIALOG Live, prípadne 
v ktorejkoľvek pobočke Banky. V prípade zrušenia PIN 

AKTUÁLNE ZNENIE 
OD 1.4.2023 DÔVOD A OBSAH ÚPRAVYPÔVODNÉ ZNENIE

bod 13. PIN kód pre Internet banking je identifi kačným, 
autentifi kačným a autorizačným prostriedkom vzájomne 
dohodnutým medzi bankou a Oprávnenou osobou. Do-
hoda o pridelení PIN kódu pre Internet banking sa usku-
toční v prostredí Internet bankingu po riadnom prihlásení 
sa Oprávnenej osoby do Internet bankingu a po potvrdení 
tejto dohody IAAP Karta a čítačka Oprávnenej osoby. PIN 
kód pre Internet banking je numerický reťazec najmenej 4 
znakov stanovených Oprávnenou osobou v Internet ban-
kingu. Používanie PIN kódu pre Internet banking je sta-
novované samostatne pre každé zariadenie, resp. inter-
netový prehliadač, ktorý používa daná Oprávnená osoba. 
Platí pritom, že každé ďalšie prihlásenie sa do Internet 
bankingu prostredníctvom rovnakého zariadenia a rovna-
kého internetového prehliadača sa uskutoční, ak Banka 
neurčí inak, len s využitím PIN kódu pre Internet banking. 
Oprávnená osoba si môže ako PIN kód pre Internet ban-
king stanoviť v každom využívanom internetovom pre-
hliadači odlišný numerický reťazec. Banka je oprávnená 
jednostranne stanoviť najvyšší možný počet internetových 
prehliadačov využívaných Oprávnenou osobou, prostred-
níctvom ktorých sa Oprávnená osoba prihlasuje do Inter-
net bankingu pri využití PIN kódu pre Internet banking. 
V čase nadobudnutia platnosti a účinnosti týchto OP je 
takto stanovený počet 4. Dohodou Banky a Oprávnenej 
osoby o pridelení IAAP PIN kódu pre Internet banking ne-
dochádza k zmene limitov platieb/maximálnych výdavko-
vých limitov jednotlivých platobných prostriedkov tak, ako 
sú defi nované Zmluvou o IAAP a príslušnými ustanovenia-
mi OPEB (Časť prvá, Oddiel II., ods. 12 OPEB). Opráv-
nená osoba bude oprávnená využívať na prihlásenie sa do 
Internet bankingu IAAP PID, heslo a IAAP Karta a čítač-
ka (prípadne iné Oprávnenou osobou na to už využívané 
IAAP) aj po pridelení PIN kódu pre Internet banking, a to 
aj pre internetový prehliadač, pre ktorý bol pridelený PIN 
kód pre Internet banking. Oprávnená osoba môže požia-
dať o zrušenie PIN kódu pre Internet banking prostredníc-
tvom Internet bankingu a služby DIALOG Live, prípadne 

Uvedená zmena znamená spresnenie doterajšej formu-
lácie.



kódu pre Internet banking bude Oprávnená osoba ďalej 
využívať IAAP PID, heslo a IAAP Karta a čítačka (prípad-
ne iné Oprávnenou osobou na to už využívané IAAP), a to 
pre každý internetový prehliadač a zariadenie, pre ktoré si 
zrušila PIN kód pre Internet banking. Po zániku PIN kódu 
pre Internet banking je možné o jeho pridelenie kedykoľ-
vek opätovne požiadať, a to i opakovane. K zániku PIN 
kódu pre Internet banking však nedôjde, ak Oprávnená 
osoba požiada len o blokovanie alebo zmenu iných IAAP.

AKTUÁLNE ZNENIE 
OD 1.4.2023 DÔVOD A OBSAH ÚPRAVYPÔVODNÉ ZNENIE

v ktorejkoľvek pobočke Banky. V prípade zrušenia PIN 
kódu pre Internet banking bude Oprávnená osoba ďalej 
využívať IAAP PID, heslo a IAAP Karta a čítačka (prípad-
ne iné Oprávnenou osobou na to už využívané IAAP), a to 
pre každý internetový prehliadač a zariadenie, pre ktoré si 
zrušila PIN kód pre Internet banking. Po zániku PIN kódu 
pre Internet banking je možné o jeho pridelenie kedykoľ-
vek opätovne požiadať, a to i opakovane. K zániku PIN 
kódu pre Internet banking však nedôjde, ak Oprávnená 
osoba požiada len o blokovanie alebo zmenu iných IAAP.

bod 3. O skutočnosti, že klient stanovil konkrétnu osobu 
za Oprávnenú osobu k danému Účtu, a o druhu, forme 
a rozsahu služieb k danému Účtu informuje Oprávne-
nú osobu klient, a to v primeranej lehote vopred. Ak má 
Oprávnená osoba využívať službu Internet banking k Účtu 
v aktívnej forme bez limitu, jej oprávnenie disponovať fi -
nančnými prostriedkami na Účte prostredníctvom služby 
Internet banking bude zhodné s oprávnením uvedeným 
v Podpisovom vzore Oprávnenej osoby k Účtu. Klient je 
povinný upraviť Podpisový vzor tak, aby rozsah oprávne-
nia Oprávnenej osoby disponovať fi nančnými prostried-
kami na Účte bol: disponovanie fi nančnými prostriedkami 
samostatne alebo disponovanie fi nančnými prostriedkami 
spoločne spolu s osobami skupiny A alebo B. Ak tak ne-
urobí, banka má právo do doby vykonania úpravy Podpi-
sového vzoru neposkytovať Oprávnenej osobe bankové 
služby k Účtu prostredníctvom služby Internet banking. 
Ustanovenia druhej a tretej vety tohto odseku vrátane po-
vinnosti upraviť Podpisový vzor sa nevzťahujú na grafi cké 
prvky Podpisového vzoru a jednotlivých podpisov (napr. 
povinnosť pripojiť odtlačok pečiatky, osobité grafi cké vy-
obrazenie podpisu, uvedené funkcie podpisujúcej oso-

bod 3. O skutočnosti, že klient stanovil konkrétnu osobu 
za Oprávnenú osobu k danému Účtu, a o druhu, forme 
a rozsahu služieb k danému Účtu informuje Oprávnenú 
osobu klient. Ak má Oprávnená osoba využívať službu 
Internet banking k Účtu v aktívnej forme bez limitu, jej 
oprávnenie disponovať fi nančnými prostriedkami na Účte 
prostredníctvom služby Internet banking bude zhodné 
s oprávnením uvedeným v Podpisovom vzore Oprávne-
nej osoby k Účtu. Klient je povinný upraviť Podpisový vzor 
tak, aby rozsah oprávnenia Oprávnenej osoby dispono-
vať fi nančnými prostriedkami na Účte bol: disponovanie 
fi nančnými prostriedkami samostatne alebo disponova-
nie fi nančnými prostriedkami spoločne spolu s osobami 
skupiny A alebo B. Ak tak neurobí, banka má právo do 
doby vykonania úpravy Podpisového vzoru neposkytovať 
Oprávnenej osobe bankové služby k Účtu prostredníc-
tvom služby Internet banking. Ustanovenia druhej a tretej 
vety tohto odseku vrátane povinnosti upraviť Podpisový 
vzor sa nevzťahujú na grafi cké prvky Podpisového vzoru 
a jednotlivých podpisov (napr. povinnosť pripojiť odtlačok 
pečiatky, osobité grafi cké vyobrazenie podpisu, uvedené 
funkcie podpisujúcej osoby). Na existenciu takýchto gra-

Oddiel III. 
Služby k Účtu poskytované prostredníctvom EKM 

Článok I.
Oprávnená osoba k účtu

Uvedená zmena znamená spesnenie doterajšej formulá-
cie.



by). Na existenciu takýchto grafi ckých prvkov sa pri po-
skytovaní služby Internet banking k Účtu v aktívnej forme 
bez limitu nebude prihliadať.

bod 4. Banka si vyhradzuje právo identifi kovať Oprávnenú 
osobu výlučne prostredníctvom IAAP.

bod 5. Každá z Oprávnených osôb k Účtu je oprávnená 
udeliť prostredníctvom EKM súhlas so sprístupnením ale-
bo poskytnutím informácií týkajúcich sa Účtu a všetkých 
informácií s ním spojených chránených ako bankové 
tajomstvo tretím osobám vrátane Tretích strán v zmysle 
časti druhej a časti tretej týchto OP, ako aj udeliť banke 
pokyn, ktorého následkom je takéto sprístupnenie alebo 
poskytnutie. Rozhodnutie Oprávnenej osoby o využívaní 
služieb Tretích strán v zmysle časti druhej a časti tretej 
týchto OP k Účtu nie je závislé od úkonov banky. Rozhod-
nutie Oprávnenej osoby, a teda aj sprístupňovanie alebo 
poskytovanie informácií týkajúcich sa Účtov a všetkých 
informácií s ním spojených, sa pritom môže týkať ktorého-
koľvek, ako aj všetkých Účtov.

bod 4. Všetky zmeny druhu a formy Základných služieb, 
ak v týchto OP nie je výslovne uvedené inak, je oprávnený 
vykonať iba klient, a to v príslušnej pobočke banky. Banka 
je však oprávnená umožniť klientovi, a to aj prostredníc-
tvom Oprávnenej osoby, vykonanie aktivácie a vykonanie 
zmeny druhu a formy Základných služieb aj iným vhod-
ným spôsobom. Konkrétne Doplnkové služby sú Opráv-
nenej osobe sprístupňované a pre Oprávnenú osobu ru-

AKTUÁLNE ZNENIE 
OD 1.4.2023 DÔVOD A OBSAH ÚPRAVYPÔVODNÉ ZNENIE

fi ckých prvkov sa pri poskytovaní služby Internet banking 
k Účtu v aktívnej forme bez limitu nebude prihliadať.

bod 4. Banka je povinná identifi kovať Oprávnenú osobu 
výlučne prostredníctvom IAAP.

bod 5. Každá z Oprávnených osôb k Účtu je oprávnená 
udeliť prostredníctvom EKM súhlas so sprístupnením alebo
poskytnutím informácií týkajúcich sa Účtu a všetkých in-
formácií s ním spojených chránených ako bankové tajom-
stvo tretím osobám, ako aj udeliť banke pokyn, ktorého 
následkom je takéto sprístupnenie alebo poskytnutie.

bod 4. Všetky zmeny druhu a formy Základných služieb, 
ak v týchto OP nie je výslovne uvedené inak, je oprávne-
ný vykonať iba klient, a to v príslušnej pobočke banky. 
Banka je však oprávnená umožniť klientovi, a to aj pro-
stredníctvom Oprávnenej osoby, vykonanie zmeny druhu 
a formy Základných služieb aj iným vhodným spôsobom. 
Konkrétne Doplnkové služby sú Oprávnenej osobe sprí-
stupňované a pre Oprávnenú osobu rušené na základe 

Uvedená zmena predstavuje spresnenie doterajšej for-
mulácie.

Uvedená zmena predstavuje spresnenie doterajšej for-
mulácie a konkretizuje existujúce znenie.

Uvedená zmena znamená spresnenie doterajšej formulá-
cie a konkretizáciu práv a povinností klienta/Oprávnenej 
osoby.

Oddiel III. 
Služby k Účtu poskytované prostredníctvom EKM 

Článok II.
Služby poskytované k Účtu prostredníctvom EKM



šené na základe jej žiadosti, ktorú je Oprávnená osoba 
oprávnená doručiť banke výlučne prostredníctvom EKM. 
Oprávnená osoba je povinná o týchto úkonoch informo-
vať klienta, a to v primeranej lehote pred ich uskutočne-
ním. Klient Zmluvou o EKM oprávňuje banku na vykona-
nie všetkých potrebných úkonov na realizáciu bankou 
akceptovaných žiadostí, pokynov a príkazov Oprávnenej 
osoby vykonaných prostredníctvom EKM. Banka nie je 
povinná informovať klienta o skutočnosti, že Oprávnená 
osoba požiadala o aktivovanie, zmenu alebo zánik ktorej-
koľvek z Doplnkových služieb ani o prijatí alebo zamietnutí 
takýchto žiadostí.

bod 8. Platobné príkazy v mene EUR v rámci Sloven-
skej republiky zadané prostredníctvom platobného pro-
striedku Internet banking k Účtu, Internet banking pre 
iOS, Internet banking pre Android, Internet banking pre 
Huawei®, s dátumom splatnosti neskorším, ako je dátum 
ich zadania, je banka oprávnená zrealizovať kedykoľvek 
počas dňa splatnosti a to aj bezprostredne po jeho za-
čiatku. V prípade nedostatku fi nančných prostriedkov 
na Účte môže banka opakovať realizáciu príkazu počas 
dňa splatnosti za predpokladu, že klient prostredníctvom 
Oprávnenej osoby o takéto opakovanie realizácie požia-
dal pri zadaní platobného príkazu.

§ 1 Internet banking pre iOS
bod 2. Spôsob aktivácie
Doplnková služba Internet banking pre iOS môže byť po-
skytovaná iba Oprávnenej osobe s aspoň pasívnou for-
mou služby Internet banking. Pre prvotnú aktiváciu Do-

AKTUÁLNE ZNENIE 
OD 1.4.2023 DÔVOD A OBSAH ÚPRAVYPÔVODNÉ ZNENIE

jej žiadosti, ktorú je Oprávnená osoba oprávnená doru-
čiť banke výlučne prostredníctvom EKM. Klient Zmluvou 
o EKM oprávňuje banku na vykonanie všetkých potreb-
ných úkonov na realizáciu bankou akceptovaných žia-
dostí, pokynov a príkazov Oprávnenej osoby vykonaných 
prostredníctvom EKM.

bod 8. Platobné príkazy v mene EUR v rámci Slovenskej 
republiky zadané prostredníctvom platobného prostried-
ku Internet banking k Účtu s dátumom splatnosti neskor-
ším, ako je dátum ich zadania, banka zrealizuje v skorých 
ranných hodinách dňa splatnosti. V prípade nedostatku fi -
nančných prostriedkov na Účte môže banka opakovať re-
alizáciu príkazu počas dňa splatnosti za predpokladu, že 
klient prostredníctvom Oprávnenej osoby o takéto opako-
vanie realizácie požiadal pri zadaní platobného príkazu.

§ 1 Internet banking pre iOS
bod 2. Spôsob aktivácie
Doplnková služba Internet banking pre iOS môže byť 
poskytovaná iba Oprávnenej osobe s aspoň pasívnou 
formou služby Internet banking, ktorá ako IAAP využíva 

Uvedená zmena znamená spresnenie doterajšej formu-
lácie.

Uvedená zmena predstavuje spresnenie doterajšej for-
mulácie.

Oddiel III. 
Služby k Účtu poskytované prostredníctvom EKM

Článok III.
Niektoré druhy Doplnkových služieb



plnkovej služby je potrebné zadať PID, heslo pre Internet 
banking a kód vygenerovaný IAAP Karta a čítačka, ktoré-
ho držiteľom je Oprávnená osoba. Banka je oprávnená 
pre osoby, ktorým v čase začiatku aktivácie Doplnkovej 
služby Internet banking pre iOS neboli pridelené potreb-
né IAAP, stanoviť a poskytnúť odlišný spôsob jej aktivácie 
a podmienky poskytovania. Oprávnená osoba si pri prvot-
nej aktivácii Doplnkovej služby Internet banking pre iOS 
volí Bezpečnostný kľúč iOS potrebný na prístup k Dopln-
kovej službe Internet banking pre iOS. Bližšia špecifi kácia 
spôsobov aktivácie Doplnkovej služby Internet banking 
pre iOS a spôsobu využívania tejto Doplnkovej služby je 
uvedená na www.tatrabanka.sk a je pre klienta a Opráv-
nenú osobu záväzná. Banka má právo jednostranne uve-
dené špecifi kácie zmeniť.

§ 2 Internet banking pre Android
bod 2. Spôsob aktivácie
Doplnková služba Internet banking pre Android môže byť 
poskytovaná iba Oprávnenej osobe s aspoň pasívnou for-
mou služby Internet banking. Pre prvotnú aktiváciu Do-
plnkovej služby je potrebné zadať PID, heslo pre Internet 
banking a kód vygenerovaný IAAP Karta a čítačka, ktoré-
ho držiteľom je Oprávnená osoba. Banka je oprávnená 
pre osoby, ktorým v čase začiatku aktivácie Doplnkovej 
služby Internet banking pre Android neboli pridelené po-
trebné IAAP, stanoviť a poskytnúť odlišný spôsob jej ak-
tivácie a podmienky poskytovania. Oprávnená osoba si 
pri prvotnej aktivácii Doplnkovej služby pre Android volí 
Bezpečnostný kľúč pre Android potrebný na prístup 
k Doplnkovej službe Internet banking pre Android. Bliž-
šia špecifi kácia spôsobov aktivácie Doplnkovej služby 
Internet banking pre Android a spôsobu využívania tejto 
Doplnkovej služby je uvedená na www.tatrabanka.sk a je 
pre klienta a Oprávnenú osobu záväzná. Banka má právo 
jednostranne uvedené špecifi kácie zmeniť.

AKTUÁLNE ZNENIE 
OD 1.4.2023 DÔVOD A OBSAH ÚPRAVYPÔVODNÉ ZNENIE

Kartu a čítačku. Pre prvotnú aktiváciu Doplnkovej služby 
je potrebné zadať PID, heslo pre Internet banking a kód 
vygenerovaný IAAP Karta a čítačka, ktorého držiteľom je 
Oprávnená osoba. Banka je oprávnená pre osoby, kto-
rým v čase začiatku aktivácie Doplnkovej služby Internet 
banking pre iOS neboli pridelené potrebné IAAP, stano-
viť a poskytnúť odlišný spôsob jej aktivácie a podmienky 
poskytovania. Oprávnená osoba si pri prvotnej aktivácii 
Doplnkovej služby pre iOS volí Bezpečnostný kľúč iOS 
potrebný na prístup k Doplnkovej službe Internet banking 
pre iOS. Bližšia špecifi kácia spôsobov aktivácie Doplnko-
vej služby Internet banking pre iOS a spôsobu využívania 
tejto Doplnkovej služby je uvedená na www.tatrabanka.sk 
a je pre klienta a Oprávnenú osobu záväzná. Banka má 
právo jednostranne uvedené špecifi kácie zmeniť.

§ 2 Internet banking pre Android
bod 2. Spôsob aktivácie
Doplnková služba Internet banking pre Android môže byť 
poskytovaná iba Oprávnenej osobe s aspoň pasívnou 
formou služby Internet banking, ktorá ako IAAP využíva 
Kartu a čítačku. Pre prvotnú aktiváciu Doplnkovej služby 
je potrebné zadať PID, heslo pre Internet banking a kód 
vygenerovaný IAAP Karta a čítačka, ktorého držiteľom je 
Oprávnená osoba. Banka je oprávnená pre osoby, kto-
rým v čase začiatku aktivácie Doplnkovej služby Internet 
banking pre Android neboli pridelené potrebné IAAP, sta-
noviť a poskytnúť odlišný spôsob jej aktivácie a podmien-
ky poskytovania. Oprávnená osoba si pri prvotnej aktivácii 
Doplnkovej služby pre Android volí Bezpečnostný kľúč 
pre Android potrebný na prístup k Doplnkovej službe In-
ternet banking pre Android. Bližšia špecifi kácia spôsobov 
aktivácie Doplnkovej služby Internet banking pre Android 
a spôsobu využívania tejto Doplnkovej služby je uvedená 
na www.tatrabanka.sk a je pre klienta a Oprávnenú osobu 
záväzná. Banka má právo jednostranne uvedené špecifi -
kácie zmeniť.

Uvedená zmena predstavuje spresnenie doterajšej for-
mulácie.



§ 2 Internet banking pre Android
bod 3. Technické požiadavky pre Smartfóny a tablety:
- operačný systém Android,
- používateľský účet na Google Play (Obchod Play),
- prístup na internet (ďalej len „Mobilné zariadenie“).

§ 3 Internet banking pre Huawei®

bod 2. Spôsob aktivácie
Doplnková služba Internet banking pre Huawei® môže byť 
poskytovaná iba Oprávnenej osobe s aspoň pasívnou for-
mou služby Internet banking. Pre prvotnú aktiváciu Do-
plnkovej služby je potrebné zadať PID, heslo pre Internet 
banking a kód vygenerovaný IAAP Karta a čítačka, ktoré-
ho držiteľom je Oprávnená osoba. Banka je oprávnená 
pre osoby, ktorým v čase začiatku aktivácie Doplnkovej 
služby Internet banking pre Huawei® neboli pridelené po-
trebné IAAP, stanoviť a poskytnúť odlišný spôsob jej akti-
vácie a podmienky poskytovania. Oprávnená osoba si pri 
prvotnej aktivácii Doplnkovej služby pre Internet banking 
pre Huawei® volí Bezpečnostný kľúč pre Huawei® potreb-
ný na prístup k Doplnkovej službe Internet banking pre Hu-
awei®. Bližšia špecifi kácia spôsobov aktivácie Doplnkovej 
služby Internet banking pre Huawei® a spôsobu využívania 
tejto Doplnkovej služby je uvedená na www.tatrabanka.sk 
a je pre klienta a Oprávnenú osobu záväzná. Banka má 
právo jednostranne uvedené špecifi kácie zmeniť.

§ 3 Internet banking pre Huawei®

bod 3. Technické požiadavky pre Smartfóny a tablety:
- operačný systém Android,
- používateľský účet v App Gallery obchode
- prístup na internet (ďalej len „Mobilné zariadenie“).

AKTUÁLNE ZNENIE 
OD 1.4.2023 DÔVOD A OBSAH ÚPRAVYPÔVODNÉ ZNENIE

§ 2 Internet banking pre Android
bod 3. Technické požiadavky pre Smartfóny a tablety:
- operačný systém Android,
- Smartfón alebo tablet sú uvedené v zozname podporo-
vaných zariadení, ktorý je publikovaný na podstránkach 
stránky www.google.com,
- používateľský účet na Google Play (Obchod Play),
- prístup na internet (ďalej len „Mobilné zariadenie“).

§ 3 Internet banking pre Huawei®

bod 2. Spôsob aktivácie
Doplnková služba Internet banking pre Huawei® môže byť po-
skytovaná iba Oprávnenej osobe s aspoň pasívnou formou 
služby Internet banking, ktorá ako IAAP využíva Kartu a čí-
tačku. Pre prvotnú aktiváciu Doplnkovej služby je potrebné 
zadať PID, heslo pre Internet banking a kód vygenerovaný 
IAAP Karta a čítačka, ktorého držiteľom je Oprávnená oso-
ba. Banka je oprávnená pre osoby, ktorým v čase začiatku 
aktivácie Doplnkovej služby Internet banking pre Huawei® 
neboli pridelené potrebné IAAP, stanoviť a poskytnúť odlišný 
spôsob jej aktivácie a podmienky poskytovania. Oprávnená 
osoba si pri prvotnej aktivácii Doplnkovej služby pre Internet 
banking pre Huawei® volí Bezpečnostný kľúč pre Huawei® 
potrebný na prístup k Doplnkovej službe Internet banking pre 
Huawei®. Bližšia špecifi kácia spôsobov aktivácie Doplnkovej 
služby Internet banking pre Huawei® a spôsobu využívania 
tejto Doplnkovej služby je uvedená na www.tatrabanka.sk 
a je pre klienta a Oprávnenú osobu záväzná. Banka má právo 
jednostranne uvedené špecifi kácie zmeniť.

§ 3 Internet banking pre Huawei®

bod 3. Technické požiadavky pre Smartfóny a tablety
- mobilné zariadenie s operačným systémom Android 5.0 
a vyšším
- používateľský účet v App Gallery obchode
- prístup na internet (ďalej len „Mobilné zariadenie“).

Uvedená zmena predstavuje zjednodušenie technických 
požiadaviek a refl ektuje na zmeny stavu techniky. 

Uvedená zmena predstavuje spresnenie doterajšej for-
mulácie. 

Uvedená zmena predstavuje zjednodušenie technických 
požiadaviek a refl ektuje na zmeny stavu techniky.



§ 4 Internet banking pre ostatné druhy mobilných zariade-
ní a spoločné ustanovenia k § 1 až § 5
bod 4. písm. b) dodatočná autorizácia iným IAAP ako Karta 
a čítačka bez ohľadu na IAAP, ktorým sa uskutočnila iden-
tifi kácia a autentifi kácia Oprávnenej osoby/limity platieb 
– obchodov: 3 000 EUR/účtovný deň a 30 000 EUR/ 
mesiac,

§ 6 i:deposit
Doplnková služba i:deposit je formou vkladu v zmysle usta-
novení Občianskeho zákonníka. Ustanovenia VOP o vkla-
dových účtoch okrem nižšie výslovne uvedených výnimiek 
nebudú použité. I:deposit sa považuje za vklad podľa
§ 3 ods. 1 zákona číslo 118/1996 Z. z. o ochrane vkla-
dov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. I:deposit 
je vklad v EUR na dohodnutú dobu viazanosti, ktorá môže 
byť 1, 3, 6, 12, 24 alebo 36 mesiacov, alebo na inú dobu, 
dohodnutú pri uzatváraní i:depositu, pričom je ho možné 
aktivovať bez obnovy alebo s obnovou.V prípade i:depo-
situ s obnovou sa lehota viazanosti vkladu automaticky 
obnovuje vždy o rovnakú lehotu, a to v deň, keď uplynula 
lehota viazanosti (ďalej len „deň obnovy“). Deň obnovy 
je dňom, v ktorom je umožnené disponovať istinou (jej 
zvýšenie či zníženie), ako aj úrokmi, a to buď ich pripí-
saním k istine, alebo prevodom na Účet. Zvýšenie istiny 
mimo dňa obnovy je možné formou dcérskych vkladov.
I: deposit je úročený úrokovými sadzbami zverejnenými 
na www.tatrabanka.sk v závislosti od výšky vkladu a leho-
ty viazanosti. Úroková sadzba platná v deň zúčtovania vkla-
du sa počas dohodnutej lehoty viazanosti vkladu nemení 
a je aktualizovaná až v deň obnovy. Dcérske vklady sú úro-
čené samostatne úrokovou sadzbou, ktorá je stanovená 
ako nižšia úroková sadzba z úrokových sadzieb pre dve 
najbližšie štandardné lehoty viazanosti i:depositu, medzi 
ktorými sa lehota viazanosti dcérskeho vkladu nachádza. 
Disponovanie vkladom pred ukončením dohodnutej leho-
ty viazanosti je možné, avšak nevzniká nárok na úrokový 
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§ 4 Internet banking pre ostatné druhy mobilných zariade-
ní a spoločné ustanovenia k § 1 až § 5
bod 4. písm. b) dodatočná autorizácia prostredníctvom 
bezpečnostného kľúča príslušnej Doplnkovej služby bez 
ohľadu na IAAP, ktorým sa uskutočnila identifi kácia a au-
tentifi kácia Oprávnenej osoby/limity platieb – obchodov: 
3 000 EUR/účtovný deň a 30 000 EUR/mesiac,

§ 6 i:deposit
bod 1. Doplnková služba i:deposit je formou vkladu 
v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Ustanove-
nia VOP o vkladových účtoch okrem nižšie výslovne uve-
dených výnimiek nebudú použité. I:deposit sa považuje 
za vklad podľa § 3 ods. 1 zákona číslo 118/1996 Z. z. 
o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov. I:deposit je vklad v EUR na dohodnutú dobu via-
zanosti, ktorá môže byť 1, 3, 6, 12 alebo 24 mesiacov, 
alebo na inú dobu, dohodnutú pri uzatváraní i:depositu, 
pričom je ho možné aktivovať bez obnovy alebo s obno-
vou. V prípade i:depositu s obnovou sa lehota viazanos-
ti vkladu automaticky obnovuje vždy o rovnakú lehotu, 
a to v deň, keď uplynula lehota viazanosti (ďalej len „deň 
obnovy“). Deň obnovy je dňom, v ktorom je umožnené 
disponovať istinou (jej zvýšenie či zníženie), ako aj úrok-
mi, a to buď ich pripísaním k istine, alebo prevodom na 
Účet. Zvýšenie istiny mimo dňa obnovy je možné formou 
dcérskych vkladov. I: deposit je úročený úrokovými sa-
dzbami zverejnenými na www.tatrabanka.sk v závislosti 
od výšky vkladu a lehoty viazanosti. Úroková sadzba plat-
ná v deň zúčtovania vkladu sa počas dohodnutej lehoty 
viazanosti vkladu nemení a je aktualizovaná až v deň ob-
novy. Dcérske vklady sú úročené samostatne úrokovou 
sadzbou, ktorá je stanovená ako nižšia úroková sadzba 
z úrokových sadzieb pre dve najbližšie štandardné lehoty 
viazanosti i:depositu, medzi ktorými sa lehota viazanosti 
dcérskeho vkladu nachádza. Disponovanie vkladom pred 
ukončením dohodnutej lehoty viazanosti je možné, avšak 

Uvedená zmena znamená spresnenie doterajšej formulá-
cie.  

Uvedená zmena predstavuje spresnenie doterajších for-
mulácií a dopĺňa potenciálnu možnosť využívať doplnkovú 
službu i:deposit aj prostredníctvom Mobilnej aplikácie – 
avšak výlučne v prípadoch, ak tak určí banka.  



výnos, a to spätne od aktivácie i:depositu, resp. v prípa-
de i:depositu s obnovou nevzniká nárok na úroky spätne 
odo dňa predchádzajúcej obnovy. Čiastočné predčasné 
výbery nie sú dovolené, ak sa banka a Oprávnená osoba 
nedohodnú pre konkrétny prípad inak, ustanovenia pred-
chádzajúcej vety o znížení úrokového výnosu sa v takom 
prípade budú aplikovať v primeranom rozsahu. Ak deň ob-
novy pripadne na deň pracovného voľna, ukončenie i:de-
positu bez zníženia nároku na úrok je možný v nasledujúci 
pracovný deň po dni obnovy. Pre ďalšiu úpravu úrokových 
sadzieb platia príslušné ustanovenia VOP. Aktivovanie Do-
plnkovej služby i:deposit a prvý vklad sa realizujú jedným 
úkonom Oprávnenej osoby prostredníctvom služby Inter-
net banking k Účtu alebo, ak tak určí banka, prostredníc-
tvom Mobilnej aplikácie alebo služby DIALOG Live. Prvý 
vklad nie je započítavaný do denných limitov Oprávnenej 
osoby a realizuje sa z Účtu, ku ktorému je Oprávnenej oso-
be poskytovaná základná služba v zmysle Článku II. ods. 
2 tohto oddielu, prostredníctvom ktorej bol i:deposit akti-
vovaný v aktívnej forme. Účet, z ktorého bol vykonaný prvý 
vklad pri aktivovaní i:depositu, je aj Účtom, na ktorý budú 
poukazované istina a úroky i:depositu. Vklady na i:deposit 
je možné uskutočniť prevodom cez Internet banking alebo 
v pobočke banky a ak tak určí banka, aj prostredníctvom 
služby DIALOG Live alebo Mobilnej aplikácie. Oprávnené 
osoby, ktoré neaktivovali i:deposit a je im poskytovaná 
služba Internet banking k Účtu alebo, ak tak určí ban-
ka, služba DIALOG Live k danému Účtu alebo niektorá 
z Doplnkových služieb Internet banking pre iOS, Internet 
banking pre Android alebo Internet banking pre Huawei®, 
budú mať automaticky prístupové práva aj pre i:deposit, 
a to v rovnakej forme (aktívna alebo pasívna). Každá novo 
určená Oprávnená osoba k Účtu automaticky získa prístu-
pové práva aj na príslušný i:deposit. Žiadosť o predčasné 
ukončenie i:depositu môže podať ktorákoľvek Oprávne-
ná osoba, ktorej je poskytovaná služba Internet banking 
v aktívnej forme alebo, ak tak určí banka, služba DIALOG 
Live k Účtu v aktívnej forme. Oprávnená osoba má právo 
požiadať banku o vyhotovovanie papierových výpisov i:de-
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nevzniká nárok na úrokový výnos, a to spätne od aktivácie 
i:depositu, resp. v prípade i:depositu s obnovou nevzniká 
nárok na úroky spätne odo dňa predchádzajúcej obnovy. 
Čiastočné predčasné výbery nie sú dovolené, ak sa ban-
ka a Oprávnená osoba nedohodnú pre konkrétny prípad 
inak, ustanovenia predchádzajúcej vety o znížení úroko-
vého výnosu sa v takom prípade budú aplikovať v prime-
ranom rozsahu. Ak deň obnovy pripadne na deň pracov-
ného voľna, ukončenie i:depositu bez zníženia nároku na 
úrok je možný v nasledujúci pracovný deň po dni obno-
vy. Pre ďalšiu úpravu úrokových sadzieb platia príslušné 
ustanovenia VOP. Aktivovanie Doplnkovej služby i:deposit 
a prvý vklad sa realizujú jedným úkonom Oprávnenej oso-
by prostredníctvom služby Internet banking k Účtu alebo, 
ak tak určí banka, prostredníctvom služby DIALOG Live. 
Prvý vklad nie je započítavaný do denných limitov Opráv-
nenej osoby a realizuje sa z Účtu, ku ktorému je Oprávne-
nej osobe poskytovaná základná služba v zmysle Článku II. 
ods. 2 tohto oddielu, prostredníctvom ktorej bol i:deposit 
aktivovaný v aktívnej forme. Účet, z ktorého bol vykonaný 
prvý vklad pri aktivovaní i:depositu, je aj Účtom, na ktorý 
budú poukazované istina a úroky i:depositu. Vklady na i:de-
posit je možné uskutočniť prevodom cez Internet banking 
alebo v pobočke banky a ak tak určí banka, aj prostredníc-
tvom služby DIALOG Live. Oprávnené osoby, ktoré neak-
tivovali i:deposit a je im poskytovaná služba Internet ban-
king k Účtu alebo, ak tak určí banka, služba DIALOG Live 
k danému Účtu, budú mať automaticky prístupové práva aj 
pre i:deposit, a to v rovnakej forme (aktívna alebo pasívna). 
Každá novo určená Oprávnená osoba k Účtu automatic-
ky získa prístupové práva aj na príslušný i:deposit. Žiadosť 
o predčasné ukončenie i:depositu môže podať ktorákoľvek 
Oprávnená osoba, ktorej je poskytovaná služba Internet 
banking v aktívnej forme alebo, ak tak určí banka, služba 
DIALOG Live k Účtu v aktívnej forme. Oprávnená osoba má 
právo požiadať banku o vyhotovovanie papierových výpisov 
i:depositu. Výpisy, ak o to Oprávnená osoba požiada, budú 
klientovi zasielané poštou. Na i:deposite sa môžu realizo-
vať nasledovné zmeny počas lehoty viazanosti:



positu. Výpisy, ak o to Oprávnená osoba požiada, budú 
klientovi zasielané poštou. Na i:deposite sa môžu realizo-
vať nasledovné zmeny počas lehoty viazanosti:
• Automatická obnova – zadanie/zrušenie, najneskôr 
však v posledný pracovný deň pred dňom obnovy,
• Dispozícia s úrokom v deň obnovy – pripísať k istine/
previesť na Účet,
• Kód jazyka pre výpisy – k dispozícii je slovenský, an-
glický, nemecký. V prípade zániku všetkých Zmlúv o EKM 
k Účtu pred koncom doby splatnosti i:depositu bude isti-
na spolu s úrokmi automaticky prevedená na Účet, a to, 
ak nebude určené inak, v deň zániku poslednej zo Zmlúv 
o EKM k Účtu.

§ 7 SEPA inkaso /mandáty
Doplnková služba SEPA inkaso umožňuje Oprávneným 
osobám prostredníctvom služby DIALOG Live, príslušné-
ho formulára v Internet bankingu alebo prostredníctvom 
Doplnkových služieb Internet banking pre iOS, Internet 
banking pre Android, Internet banking pre Huawei® ude-
ľovať, meniť a rušiť súhlasy s inkasom/mandáty na ťarchu 
Účtu. Doplnková služba SEPA inkaso zároveň umožňuje 
všetkým Oprávneným osobám, ktorým je k Účtu posky-
tovaná najmenej jedna základná služba aspoň v pasívnej 
forme, získavať informácie o všetkých súhlasoch s in-
kasom/mandátoch pre SEPA inkaso udelených k Účtu. 
Presná špecifi kácia, podmienky a obmedzenia a limity 
poskytovania Doplnkovej služby SEPA inkaso sú zverej-
nené na www.tatrabanka.sk a sú pre klienta a Oprávnené 
osoby záväzné.

§ 9 Zmena nepodstatných zmluvných náležitostí prostred-
níctvom EKM
Osobitným druhom Doplnkovej služby poskytovanej vý-
lučne Oprávnenej osobe, ktorá je zároveň klientom (vý-
lučne fyzická osoba – nepodnikateľ) je zmena nepod-
statných náležitostí zmluvy, ktorou bol klientovi zriadený 
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• Automatická obnova – zadanie/zrušenie, najneskôr 
však v posledný pracovný deň pred dňom obnovy,
• Dispozícia s úrokom v deň obnovy – pripísať k istine/
previesť na Účet,
• Kód jazyka pre výpisy – k dispozícii je slovenský, an-
glický, nemecký. V prípade zániku všetkých Zmlúv o EKM 
k Účtu pred koncom doby splatnosti i:depositu bude isti-
na spolu s úrokmi automaticky prevedená na Účet, a to, 
ak nebude určené inak, v deň zániku poslednej zo Zmlúv 
o EKM k Účtu.

§ 7 SEPA inkaso /mandáty
Doplnková služba SEPA inkaso umožňuje Oprávneným 
osobám prostredníctvom služby DIALOG Live, prípadne 
príslušného formulára v Internet bankingu a prípadne aj 
prostredníctvom Doplnkových služieb Internet banking 
pre iOS, Internet banking pre Android, Internet banking 
pre Huawei udeľovať, meniť a rušiť súhlasy s inkasom/
mandáty na ťarchu Účtu. Doplnková služba SEPA inkaso 
zároveň umožňuje všetkým Oprávneným osobám, ktorým 
je k Účtu poskytovaná najmenej jedna základná služba 
aspoň v pasívnej forme, získavať informácie o všetkých 
súhlasoch s inkasom/mandátoch pre SEPA inkaso ude-
lených k Účtu. Presná špecifi kácia, podmienky a obme-
dzenia a limity poskytovania Doplnkovej služby SEPA in-
kaso sú zverejnené na www.tatrabanka.sk a sú pre klienta 
a Oprávnené osoby záväzné.

§ 9 Zmena nepodstatných zmluvných náležitostí prostred-
níctvom EKM
Osobitným druhom Doplnkovej služby poskytovanej vý-
lučne Oprávnenej osobe, ktorá je zároveň klientom (vý-
lučne fyzická osoba – nepodnikateľ) je zmena nepod-
statných náležitostí zmluvy, ktorou bol klientovi zriadený 

Uvedená zmena znamená spresnenie doterajšej formu-
lácie.

Uvedená zmena znamená spresnenie doterajšej formulá-
cie a doplnenie možnosti vykonať zmeny aj prostredníc-
tvom Mobilnej aplikácie.



Účet, a zmlúv s ňou súvisiacich, a to prostredníctvom služ-
by DIALOG Live, prípadne príslušného formulára v Internet 
bankingu alebo Mobilnej aplikácií. Aktuálny rozsah konkrét-
nych nepodstatných náležitostí je na účely poskytovania 
tejto Doplnkovej služby zverejnený na www.tatrabanka.sk. 
Zmena je účinná a bude bankou vykonaná najneskôr do 
dvoch bankových pracovných dní po doručení žiadosti o jej 
vykonanie banke.
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Účet, a zmlúv s ňou súvisiacich, a to prostredníctvom služ-
by DIALOG Live, prípadne príslušného formulára v Internet 
bankingu. Aktuálny rozsah konkrétnych nepodstatných 
náležitostí je na účely poskytovania tejto Doplnkovej služ-
by zverejnený na www.tatrabanka.sk. Zmena je účinná 
a bude bankou vykonaná najneskôr do dvoch bankových 
pracovných dní po doručení žiadosti o jej vykonanie banke.

Oddiel IV.
Investovanie do podielových fondov spoločnosti Tatra Asset Management, správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť

bod 1. Oprávnená osoba má právo na základe osobitnej 
zmluvy uzatvorenej medzi bankou a spoločnosťou Tatra 
Asset Management, správcovská spoločnosť, akciová 
spoločnosť (ďalej len „TAM“), vykonávať v prostredí Inter-
net bankingu, Mobilnej aplikácie a prostredníctvom služ-
by DIALOG Live aj právne úkony voči TAM-u smerujúce 
k vzniku, zmene a/alebo zániku vzájomných práv, povin-
ností a záväzkových vzťahov Oprávnenej osoby a TAM-u. 
Banka si pritom vyhradzuje právo vykonať identifi káciu 
Oprávnenej osoby výlučne prostredníctvom IAAP. Banka 
tieto úkony Oprávnenej osoby vykonané voči TAM-u pre-
berie, zabezpečí ich formálnu kontrolu a postúpi ich 
TAM-u. Z takto vykonaných úkonov voči TAM-u vznikajú 
práva a povinnosti priamo medzi Oprávnenou osobou 
a TAM-om.

bod 2. Oprávnená osoba je uvedenými úkonmi viazaná 
a sú pre ňu záväzné. Záväzkový vzťah, ktorý vznikne medzi 
Oprávnenou osobou a TAM-om, sa riadi príslušnou zmluvou 
uzatvorenou medzi Oprávnenou osobou a TAM-om v pro-
stredí Internet bankingu, Mobilnej aplikácie alebo prostred-
níctvom služby DIALOG Live, príslušným štatútom podielo-
vého fondu, príslušným predajným prospektom, príslušným 
dokumentom s kľúčovými informáciami, Spoločným pre-

bod 1. Oprávnená osoba má právo na základe osobitnej 
zmluvy uzatvorenej medzi bankou a spoločnosťou Tatra 
Asset Management, správcovská spoločnosť, akciová 
spoločnosť (ďalej len „TAM“), vykonávať v prostredí In-
ternet bankingu a prostredníctvom služby DIALOG Live 
aj právne úkony voči TAM-u smerujúce k vzniku, zmene 
a/alebo zániku vzájomných práv, povinností a záväzko-
vých vzťahov Oprávnenej osoby a TAM-u. Banka je pritom 
povinná vykonať identifi káciu Oprávnenej osoby výlučne 
prostredníctvom IAAP. Banka tieto úkony Oprávnenej 
osoby vykonané voči TAM-u preberie, zabezpečí ich for-
málnu kontrolu a postúpi ich TAM-u. Z takto vykonaných 
úkonov voči TAM-u vznikajú práva a povinnosti priamo me-
dzi Oprávnenou osobou a TAM-om.

bod 2. Oprávnená osoba je uvedenými úkonmi viazaná 
a sú pre ňu záväzné. Záväzkový vzťah, ktorý vznikne me-
dzi Oprávnenou osobou a TAM-om, sa riadi príslušnou 
zmluvou uzatvorenou medzi Oprávnenou osobou a TAM-
om v prostredí Internet bankingu alebo prostredníctvom 
služby DIALOG Live, príslušným štatútom podielového 
fondu, príslušným predajným prospektom, príslušnými 
kľúčovými informáciami pre investorov, Spoločným pre-

Uvedená zmena znamená rozšírenie doterajšej formulá-
cie a refl ektuje na doplnenie možnosti využívať predmet-
né služby aj prostredníctvom Mobilnej aplikácie. 

Uvedená zmena znamená rozšírenie doterajšej formulá-
cie a refl ektuje na doplnenie možnosti využívať predmet-
né služby aj prostredníctvom Mobilnej aplikácie. 



vádzkovým poriadkom TAM-u a banky, Obchodnými pod-
mienkami a Osobitnými podmienkami TAM-u a týmito OP.

bod 3. Presná špecifi kácia podmienok a obmedzení pri 
vykonávaní obchodov s TAM-om prostredníctvom Inter-
net bankingu, Mobilnej aplikácie a služby DIALOG Live 
je uvedená na www.tatrabanka.sk a je pre Oprávnenú 
osobu záväzná. Banka má právo jednostranne na zákla-
de oznámenia Oprávnenej osobe túto špecifi káciu meniť 
alebo dopĺňať, pričom táto zmena alebo doplnenie je pre 
Oprávnenú osobu záväzné.

bod 1. písm. k) neprihlasovať sa do Internet bankingu ani 
k Doplnkovým službám v zmysle § 1 až § 4 Článku III. 
Oddiel III. tejto časti OP prostredníctvom odkazu v SMS, 
e-maili alebo ak nie je v Časti II. alebo
Časti III. týchto OP uvedené inak prostredníctvom iných 
webových stránok (s výnimkou webových stránok Tatra 
banky, napr. Tatra Pay),

bod 1. písm. o) skontrolovať pri inštalácii príslušnej apliká-
cie (napr. Tatra banka pre iOS, Tatra banka pre Android, 
ČítačkaTB), ako aj jej aktualizácii vydavateľa aplikácie, kto-
rým musí byť Tatra banka, a. s.,

bod 1. písm. x) pred požiadaním banky o možnosť vyu-
žívať IAAP autentifi kačný kľúč a pred začatím používania 
mobilnej aplikácie ČítačkaTB znemožniť tretím osobám pri-
hlasovanie sa do Mobilného zariadenia či akýkoľvek spô-
sob identifi kácie, či autentifi kácie v rámci využívania Mo-
bilného zariadenia prostredníctvom biometrických údajov 
a odstrániť z Mobilného zariadenia biometrické údaje tre-

AKTUÁLNE ZNENIE 
OD 1.4.2023 DÔVOD A OBSAH ÚPRAVYPÔVODNÉ ZNENIE

vádzkovým poriadkom TAM-u a banky, Obchodnými pod-
mienkami a Osobitnými podmienkami TAM-u a týmito OP.

bod 3. Presná špecifi kácia podmienok a obmedzení 
pri vykonávaní obchodov s TAM-om prostredníctvom 
Internet bankingu a služby DIALOG Live je uvedená na 
www.tatrabanka.sk a je pre Oprávnenú osobu záväzná. 
Banka má právo jednostranne na základe oznámenia 
Oprávnenej osobe túto špecifi káciu meniť alebo dopĺ-
ňať, pričom táto zmena alebo doplnenie je pre Opráv-
nenú osobu záväzné.

bod 1. písm. k) neprihlasovať Doplnkovým službám 
v zmysle § 1 až § 4 Článku III. Oddiel III. tejto časti OP
prostredníctvom odkazu v e-maile alebo ak nie je v Čas-
ti II. alebo k Časti III. týchto sa do Internet bankingu ani 
k OP uvedené inak prostredníctvom iných webových strá-
nok (s výnimkou webových stránok Tatra banky, napr. Tat-
ra Pay),

bod 1. písm. o) skontrolovať pri inštalácii príslušnej apliká-
cie (napr. Tatra banka pre iOS, Tatra banka pre Android), 
ako aj jej aktualizácii vydavateľa aplikácie, ktorým musí 
byť Tatra banka, a. s.,

bod 1. písm. x) pred požiadaním banky o možnosť 
využívať IAAP autentifi kačný kľúč znemožniť tre-
tím osobám prihlasovanie sa do Mobilného zaria-
denia či akýkoľvek spôsob identifi kácie, či auten-
tifi kácie v rámci využívania Mobilného zariadenia
prostredníctvom biometrických údajov a odstrániť z Mo-
bilného zariadenia biometrické údaje tretích osôb (najme-

Uvedená zmena znamená rozšírenie doterajšej formulá-
cie a refl ektuje na doplnenie možnosti využívať predmet-
né služby aj prostredníctvom Mobilnej aplikácie.

Uvedená zmena znamená spresnenie doterajšej formulá-
cie a refl ektuje na hrozbu tzv. smishingových útokov.

Uvedená zmena znamená spresnenie doterajšej formu-
lácie. 

Uvedená zmena znamená spresnenie doterajšej formu-
lácie. 

Oddiel V. 
Bezpečné používanie platobných prostriedkov, ich blokácia a zodpovednosť za platobné operácie



tích osôb (najmenej v rozsahu, v akom Oprávnená osoba 
využíva vlastné biometrické údaje na prihlasovanie sa do 
Mobilného zariadenia či akúkoľvek formu identifi kácie/
autentifi kácie),

bod 1. písm. y) požiadať o možnosť využívať IAAP au-
tentifi kačný kľúč a využívať mobilnej aplikácie ČítačkaTB 
výlučne prostredníctvom Mobilného zariadenia, ktorého 
bezpečné úložisko dostatočne chráni a uchováva citlivé 
údaje Oprávnenej osoby. Banka má právo neumožniť 
alebo jednostranne zrušiť možnosť využívania IAAP au-
tentifi kačného kľúča alebo mobilnej aplikácie ČítačkaTB na 
vybraných Mobilných zariadeniach

bod 1. písm. z) nezdieľať alebo nesprístupňovať obrazovku 
počítača v čase využívanie služby Internet banking vrátane 
prihlasovacej obrazovky do Internet banking-u ani obsah 
Mobilnej aplikácie prostredníctvom aplikácií tretích strán. 
Vykonať kontrolu nastavení programového vybavenia ur-
čeného na zdieľanie obrazovky a elektronického obsahu 
v počítači resp. v Mobilnom zariadení. Zmeniť oprávnenia 
v uvedenom programovom vybavení a Mobilnom zaria-
dení tak aby bolo znemožnené zdieľanie Internet ban-
king-u a obsahu Mobilnej aplikácie.

bod 1. Zadávať platobné príkazy pri využití platobných 
iniciačných služieb poskytovaných Tretími stranami (TPP) 
budú oprávnené všetky Oprávnené osoby v zmysle tých-
to OP oprávnené využívať základnú službu k Účtu – In-
ternet banking k Účtu a to bez ohľadu na skutočnosť, či 
je daná Oprávnená osoba zároveň majiteľom Účtu alebo 
nie. Na platobné príkazy zadávané pri využití platobných 

AKTUÁLNE ZNENIE 
OD 1.4.2023 DÔVOD A OBSAH ÚPRAVYPÔVODNÉ ZNENIE

nej v rozsahu, v akom Oprávnená osoba využíva vlastné 
biometrické údaje na prihlasovanie sa do Mobilného za-
riadenia či akúkoľvek formu identifi kácie/autentifi kácie),

bod 1. písm. y) požiadať o možnosť využívať a IAAP au-
tentifi kačný kľúč výlučne prostredníctvom Mobilného za-
riadenia, ktorého bezpečné úložisko dostatočne chráni 
a uchováva citlivé údaje Oprávnenej osoby. Banka má 
právo neumožniť alebo jednostranne zrušiť možnosť vyu-
žívania IAAP autentifi kačného kľúča na vybraných Mobil-
ných zariadeniach.

bod 1. Zadávať platobné príkazy pri využití platobných 
inicializačných služieb poskytovaných Tretími stranami 
(TPP) budú oprávnené všetky Oprávnené osoby v zmysle 
týchto OP oprávnené využívať základnú službu k Účtu – 
Internet banking k Účtu. Na platobné príkazy zadávané 
pri využití platobných inicializačných služieb TPP sa budú 
aplikovať limity platieb/ maximálne výdavkové limity stano-

Uvedená zmena znamená spresnenie doterajšej formu-
lácie. 

Uvedená zmena znamená rozšírenie doterajších ustano-
vení o druh hrozby založený na zdieľaní obrazovky alebo 
zariadenia aj prostredníctvom softwérových nástrojov.

Uvedená zmena znamená doplnenie doterajšej formulá-
cie.

ČASŤ DRUHÁ
Platobná iniciačná služba poskytovaná Tretími stranami (TPP alebo aj PISP)



iniciačných služieb TPP sa budú aplikovať limity platieb/ 
maximálne výdavkové limity stanovené v časti Prvej, Od-
diel II ods. 12 týchto OP. V prípade, ak daná Oprávnená 
osoba využíva IAAP Karta a čítačka v bezlimitnej forme, 
bude oprávnená zadávať platobné príkazy pri využití pla-
tobných iniciačných služieb poskytovaných Tretími stra-
nami (TPP) iba v prípade, ak má v zmysle Podpisových 
vzorov na predmetnom Účte právo disponovať fi nančnými 
prostriedkami samostatne.

bod 3. Aktuálna špecifi kácia oprávnení Oprávnenej 
osoby, rozsahu konkrétnych platobných služieb, resp. 
rozsahu možných platobných operácií, ktoré bude mož-
né využívať v prípade platobných inicializačných služieb 
TPP, je uvedená v prostredí Internet bankingu a na 
www.tatrabanka.sk.

bod 5. Na platobné služby poskytované TPP sa budú 
aplikovať pravidlá osobitne dohodnuté medzi klientom/ 
Oprávnenou osobou a TPP, pričom banka nie je účast-
níkom daného zmluvného vzťahu. Na platobné operácie 
vykonávané na Účte iniciované z prostredia TPP sa budú 
aplikovať nielen pravidlá stanovené Zmluvou o EKM, 
Zmluvou o IAAP, týmito OP a ďalšími zmluvnými doku-
mentmi a dohodami medzi bankou a klientom/Oprávne-
nou osobou, či na ich základe stanovené jednostranne 
bankou, ale aj pravidlá osobitne dohodnuté medzi klien-
tom/ Oprávnenou osobou a TPP. Banka nezodpovedá za 
odlišnú zmluvnú úpravu alebo odlišné technické riešenia 
potrebné na vykonávanie platobnej služby na strane TPP. 
Banka nezodpovedá za prípadný nesúlad medzi všeobec-
ne záväznými právnymi predpismi a pravidlami stanovený-
mi TPP, resp. dohodnutými medzi TPP a klientom/Opráv-
nenou osobou.

AKTUÁLNE ZNENIE 
OD 1.4.2023 DÔVOD A OBSAH ÚPRAVYPÔVODNÉ ZNENIE

vené v časti Prvej, Oddiel II ods. 12 týchto OP pre platob-
né operácie – jednorazové platobné príkazy vykonávané 
prostredníctvom Internet bankingu. V prípade, ak daná 
Oprávnená osoba využíva IAAP Karta a čítačka v bezlimit-
nej forme, bude oprávnená zadávať platobné príkazy pri 
využití platobných inicializačných služieb poskytovaných 
Tretími stranami (TPP) iba v prípade, ak má v zmysle Pod-
pisových vzorov na predmetnom Účte právo disponovať 
fi nančnými prostriedkami samostatne.

bod 3. Presná špecifi kácia oprávnení Oprávnenej osoby, 
rozsahu konkrétnych platobných služieb, resp. rozsahu 
možných platobných operácií, ktoré bude možné využívať 
v prípade platobných inicializačných služieb TPP, je uvede-
ná v prostredí Internet bankingu a na www.tatrabanka.sk 
a je pre klienta a Oprávnenú osobu záväzná. Banka má 
právo jednostranne zmeniť takúto špecifi káciu.

bod 5. Na platobné služby poskytované TPP a platobné 
služby poskytované bankou v súčinnosti s TPP sa budú 
aplikovať nielen pravidlá stanovené Zmluvou o EKM, Zmlu-
vou o IAAP, týmito OP a ďalšími zmluvnými dokumentmi 
a dohodami medzi bankou a klientom/Oprávnenou oso-
bou, či na ich základe stanovené jednostranne bankou, 
ale aj pravidlá osobitne dohodnuté medzi klientom a TPP. 
Banka nezodpovedá za odlišnú zmluvnú úpravu ale-
bo odlišné technické riešenia potrebné na vykonávanie 
platobnej služby na strane TPP. Banka nezodpovedá za 
prípadný nesúlad medzi všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a pravidlami stanovenými TPP, resp. dohodnu-
tými medzi TPP a klientom/Oprávnenou osobou.

Uvedená zmena znamená spresnenie doterajšej formu-
lácie. 

Uvedená zmena znamená spresnenie doterajšej formu-
lácie.



bod 2. Aktuálna špecifi kácia oprávnení Oprávnenej 
osoby, rozsahu platobných služieb, platobných operá-
cií, resp. rozsahu informácií, ktoré bude možné využívať 
v prípade Služby informovania o platobnom účte posky-
tovanej TPP, je uvedená v prostredí Internet bankingu 
a na www.tatrabanka.sk.

bod 3. Oprávnená osoba je povinná vopred informo-
vať majiteľa dotknutého Účtu o svojom zámere využívať 
Služby informovania o platobnom účte poskytované TPP. 
Oprávnená osoba je povinná poskytnúť majiteľovi Účtu 
informácie o všetkých TPP, ktorých služby Oprávnená 
osoba využíva vo vzťahu k predmetnému Účtu, a to bez-
odkladne po začiatku využívania takejto služby.

bod 5. Pre Službu informovania o platobnom účte po-
skytovanú prostredníctvom TPP sa budú aplikovať pra-
vidlá osobitne dohodnuté medzi klientom/ Oprávnenou 
osobou a TPP, pričom banka nie je účastníkom daného 
zmluvného vzťahu. Pre informácie týkajúce sa Účtu a pla-
tobných operácií vykonávaných na Účte, ktoré sú sprí-
stupňované prostredníctvom TPP sa budú aplikovať nie-
len pravidlá stanovené Zmluvou o EKM, Zmluvou o IAAP, 
týmito OP a ďalšími zmluvnými dokumentmi a dohodami 
medzi bankou a klientom/Oprávnenou osobou, či na 
ich základe stanovené jednostranne bankou, ale aj pra-
vidlá osobitne dohodnuté medzi klientom/Oprávnenou 
osobou a TPP. Banka nezodpovedá za odlišnú zmluvnú 
úpravu alebo odlišné technické riešenia potrebné na 

AKTUÁLNE ZNENIE 
OD 1.4.2023 DÔVOD A OBSAH ÚPRAVYPÔVODNÉ ZNENIE

bod 2. Presná špecifi kácia oprávnení Oprávnenej osoby, 
rozsahu platobných služieb, platobných operácií, resp. roz-
sahu informácií, ktoré bude možné využívať v prípade Služ-
by informovania o platobnom účte poskytovanej TPP, je uve-
dená v prostredí Internet bankingu a na www.tatrabanka.sk 
a je pre klienta a Oprávnenú osobu záväzná. Banka má 
právo jednostranne zmeniť takúto špecifi káciu

bod 3. Oprávnená osoba je povinná vopred informo-
vať majiteľa dotknutého Účtu o svojom zámere využívať 
Služby informovania o platobnom účte poskytované TPP. 
Oprávnená osoba pritom je oprávnená predmetnú službu 
aktivovať výlučne na základe predchádzajúceho súhlasu 
majiteľa Účtu. Oprávnená osoba je povinná poskytnúť 
majiteľovi Účtu informácie o všetkých TPP, ktorých služby 
Oprávnená osoba využíva vo vzťahu k predmetnému Účtu, 
a to bezodkladne po začiatku využívania takejto služby.

bod 5. Pre Službu informovania o platobnom účte posky-
tovanú prostredníctvom TPP sa budú aplikovať nielen pra-
vidlá stanovené Zmluvou o EKM, Zmluvou o IAAP, týmito 
OP a ďalšími zmluvnými dokumentmi a dohodami medzi 
bankou a klientom/Oprávnenou osobou, či na ich zákla-
de stanovené jednostranne bankou, ale aj pravidlá oso-
bitne dohodnuté medzi klientom/Oprávnenou osobou 
a TPP. Banka nezodpovedá za odlišnú zmluvnú úpravu 
alebo odlišné technické riešenia potrebné na vykonáva-
nie platobnej služby dané zo strany TPP. Banka nezod-
povedá za prípadný nesúlad medzi všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a pravidlami stanovenými TPP, resp. 
dohodnutými medzi TPP a klientom/ Oprávnenou oso-
bou. Banka vynaloží primerané úsilie, ktoré je možné od 

Uvedená zmena znamená spresnenie doterajšej formu-
lácie.

Uvedená zmena znamená spresnenie doterajšej formu-
lácie. 

Uvedená zmena znamená spresnenie doterajšej formu-
lácie. 

ČASŤ TRETIA
Služba informovania o platobnom účte poskytovaná Tretími stranami (TPP alebo aj AISP)



vykonávanie platobnej služby dané zo strany TPP ani za 
prípadné rozdiely medzi informáciami týkajúcimi sa Účtu 
a platobných operácií vykonávaných na Účte, ktoré sú 
sprístupňované prostredníctvom TPP a takýmito informá-
ciami sprístupňovanými priamo prostredníctvom služby 
Internet banking, ak nie sú spôsobené pochybením na 
strane banky. Banka nezodpovedá za prípadný nesúlad 
medzi všeobecne záväznými právnymi predpismi a pra-
vidlami stanovenými TPP, resp. dohodnutými medzi TPP 
a klientom/ Oprávnenou osobou.

AKTUÁLNE ZNENIE 
OD 1.4.2023 DÔVOD A OBSAH ÚPRAVYPÔVODNÉ ZNENIE

nej požadovať, aby na tieto odlišnosti Oprávnenú osobu 
vopred upozornila.

ČASŤ ŠIESTA 
Záverečné ustanovenia

bod 8. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 
a účinnosť dňom 1. 4. 2023. Tieto OP odo dňa nado-
budnutia svojej účinnosti nahradia Obchodné podmienky 
Tatra banky, a. s., k elektronickému bankovníctvu, ktoré 
nadobudli platnosť a účinnosť dňa 20. 4. 2021.

bod 8. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 
a účinnosť dňom 20. 4. 2021. Tieto OP odo dňa nado-
budnutia svojej účinnosti nahradia Obchodné podmienky 
Tatra banky, a. s. k elektronickému bankovníctvu, ktoré 
nadobudli platnosť a účinnosť dňa 13. 9. 2019 a Osobit-
né obchodné podmienky Tatra banky, a.s. k doplnkovej 
službe Internet banking pre Huawei.

Zmena tohto ustanovenia znamená nové nadefi novanie 
platnosti a účinnosti Obchodných podmienok Tatra ban-
ky, a. s.
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