
Obchodné podmienky Tatra banky, a. s.  
pre bezpečnostné schránky 

Obchodné podmienky Tatra banky, a. s. (ďalej aj „OP“) 
pre bezpečnostné schránky upravujú právne vzťahy Tatra 
banky, a. s. (ďalej aj „banka“) a jej klientov pri prenajímaní 
bezpečnostných schránok.

I. Úvodné ustanovenia

Banka prenajíma klientom, ktorí majú zriadený bežný účet 
vedený v mene EUR, bezpečnostné schránky na zákla-
de zmluvy o nájme bezpečnostných schránok (ďalej len 
„zmluva“), uzatvorenej medzi bankou ako prenajímateľom 
a klientom ako nájomcom (ďalej len „klient“). Predmetom 
nájmu je odplatné užívanie bezpečnostnej schránky klien-
tom, za účelom uloženia hnuteľných veci a listín vhodných 
na ich umiestnenie do bezpečnostnej schránky. 

II. Ustanovenia o obchodných podmienkach

1.   V zmluve o nájme bezpečnostnej schránky potvr-
dí klient prevzatie dvoch kľúčov od bezpečnostnej 
schránky. Banka si neponechá žiaden vzor kľúčov 
od bezpečnostnej schránky odovzdaných kliento-
vi. Banka umožní otvorenie a prístup k bezpečnost-
nej schránke počas prevádzkových hodín poboč-
ky, v ktorej je bezpečnostná schránka umiestnená. 
Banka má právo v prípade zrušenia pobočky alebo 
z iných vážnych organizačných zmien premiestniť 
uzamknutú bezpečnostnú schránku na inú vhodnú 
pobočku, o čom klienta bezodkladne písomne infor-
muje. Bezpečnostnú schránku je možné otvoriť za 
súčasného použitia dvoch kľúčov, z ktorých jeden má 
klient a druhý má banka. Klient môže bezpečnostnú 
schránku otvárať výlučne spolu s pracovníkom banky. 
S vecami uloženými v schránke ďalej klient manipulu-
je samostatne.

2.   Klient nie je oprávnený užívať bezpečnostnú schrán-
ku na uloženie nasledujúcich predmetov: peniaze, 
ľahko zápalné látky, chemikálie, výbušniny, strelné 
zbrane, predmety podliehajúce skaze, životunebez-
pečné a zdraviu škodiace látky, a to najmä omamné 
a psychotropné látky, jedy, prekurzory, rádioaktívny 
a jadrový materiál, vysoko rizikové chemické látky, 
zariadenia schopné nahrávať zvuk, predmety po-
chádzajúcich z trestnej činnosti, predmety, ktorých 
úschova by bola v rozpore s platnými všeobecne zá-
väznými právnymi predpismi a pod. Klient je povinný 
umožniť banke na vyzvanie, za jeho prítomnosti kon-
trolu týchto obmedzení. 

3.   Klient platí za nájom bezpečnostnej schránky nájom-
né štvrťročne za obdobie predchádzajúcich troch 
mesiacov. Banka je oprávnená odpísať z účtu klien-
ta sumu zodpovedajúcu výške nájomného (vrátane 
príplatku).  Banka zodpovedá za veci uložené v bez-
pečnostnej schránke v prípade krádeže a lúpeže, 
požiaru, živelnej pohromy a škody spôsobenej vodou 
z vodovodných zariadení do výšky maximálnej hod-
noty vecí, ktoré sa zaviazal klient ukladať do bezpeč-
nostnej schránky v zmysle zmluvy.  

4.   Na vstup k bezpečnostným schránkam a manipulá-
ciu s vecami uloženými v bezpečnostnej schránke 
sú okrem klienta oprávnené len osoby uvedené v Zo-
zname oprávnených osôb, ktorý je súčasťou Zmluvy 
o nájme bezpečnostnej schránky. O každom vstupe 
do bezpečnostnej schránky bude vyhotovený záznam 
vo forme tlačiva Registrácia vstupu k bezpečnostným 
schránkam. Potvrdenie o vstupoch do bezpečnost-
nej schránky vydá banka nájomcovi na základe jeho 
písomnej žiadosti.

5.   V prípade, ak klient oznámi banke stratu kľúča od 
bezpečnostnej schránky, vstup do bezpečnostnej 
schránky banka inému ako klientovi neumožní.

6.   Ak sa banka dozvie, že klient zomrel, neumožní vstup 
do bezpečnostnej schránky tretej osobe. Banka 
umožní disponovanie s bezpečnostnou schránkou, 
vrátane prevzatia uložených hodnôt, podľa výsledku 
dedičského konania alebo podľa pokynov súdu alebo 
iného orgánu, ktorý  vedie dedičské konanie. Ak ná-
jomca zomrie, prípadný nedoplatok ceny za prenájom 
a ďalších nákladov a pohľadávok spojených s prenáj-
mom, je povinný zaplatiť dedič, ktorý zodpovedá za 
dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedič-
stva.

7.   Po ukončení nájmu je klient povinný odovzdať banke 
prázdnu bezpečnostnú schránku spolu s kľúčmi, kto-
ré prevzal. Ak termín ukončenia nájmu pripadne na 
deň pracovného voľna, považuje sa za termín ukon-
čenia nájmu prvý najbližší pracovný deň. V odôvod-
nených prípadoch je banka oprávnená po ukončení 
nájmu vyzvať na vrátenie prázdnej bezpečnostnej 
schránky spolu s kľúčmi aj osobu uvedenú v Zozna-
me oprávnených osôb, prípadne príbuzných alebo 
iné blízke osoby klienta a za týmto účelom je banka 
oprávnená poskytnúť im informácie o zániku zmluvné-
ho vzťahu medzi bankou a klientom. 
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III. Osobitné ustanovenia

1.   Stratu kľúčov klient ihneď oznámi banke a zaväzuje 
sa banke nahradiť spôsobenú škodu v plnom rozsa-
hu, najmä náklady spojené s výmenou zámky bez-
pečnostnej schránky. V prípade, ak klient neuhradí 
náklady spojené s výmenou zámky banke v hotovosti, 
je banka oprávnená na započítanie týchto nákladov 
použiť peňažné prostriedky na účte klienta vedeného 
v banke.

2.   V prípade poškodenia bezpečnostnej schránky ne-
odbornou manipuláciou klienta, zodpovedá klient za 
škodu v plnom rozsahu a je povinný ju nahradiť.

3.   Ak klient neodovzdá po ukončení nájmu bezpečnost-
nú schránku spolu s kľúčmi, účtuje banka  zmluvnú 
pokutu za každý deň omeškania vo výške dvojnásob-
ku ceny nájmu dohodnutej v zmluve.

4.   Ak klient nevyzdvihne uložené veci do 14 kalendár-
nych dní od zániku nájomného vzťahu, zašle banka 
klientovi upomienku. Ak klient ani do 1 mesiaca odo 
dňa odoslania upomienky neodovzdá banke prázdnu 
bezpečnostnú schránku so všetkými kľúčmi od nej, 
je banka oprávnená bezpečnostnú schránku komi-
sionálne otvoriť pričom nájomca znáša náklady na 
otvorenie bezpečnostnej schránky a výmeny zám-
kov s novými kľúčmi, teda je povinný nahradiť banke 
všetky náklady, ktoré v tej súvislosti vzniknú. Banka 
je oprávnená uspokojiť svoju takto vzniknutú pohľa-
dávku, rovnako ako aj akúkoľvek inú pohľadávku, kto-
rá vzniká banke uhradením nákladov, ktoré v zmysle 
zmluvy alebo OP má znášať klient (ďalej len „Pohľa-
dávka“), aj odpísaním z účtu klienta vedeného v ban-
ke. Na zabezpečenie Pohľadávky sa týmto zriaďuje 
záložné právo k veciam v bezpečnostnej schránke, 
ktoré je oprávnený vykonať po komisionálnom otvo-
rení bezpečnostnej schránky. Komisionálnym otvore-
ním bezpečnostnej schránky sa rozumie sprístupne-
nie obsahu bezpečnostnej schránky bez prítomnosti 
klienta a bez jeho kľúča, pričom komisia tvorená as-
poň dvoma pracovníkmi banky spíše o otvorení bez-
pečnostnej schránky a jej obsahu písomný záznam. 
Banka je oprávnená použiť na otvorenie bezpeč-
nostnej schránky tretiu osobu, ktorá spĺňa potrebné 
odborné predpoklady, podľa výberu banky. Banka 
je oprávnená, nie však povinná, na náklady klienta 
prizvať ku komisionálnemu otvoreniu bezpečnostnej 
schránky notára za účelom spísania notárskej zápis-
nice.

5.   Zmluva o nájme bezpečnostnej schránky zaniká do-
hodou alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo 
zmluvných strán bez udania dôvodu so 14-dňovou 
výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť odo dňa jej 
doručenia druhej zmluvnej strane.

6.   Banka je oprávnená na náklady klienta sprístupniť 
bezpečnostnú schránku súdnemu exekútorovi, alebo 
inému orgánu, ktorý vedie exekučné konanie na ma-
jetok klienta (konanie o výkon rozhodnutia) a zároveň 
im za týmto účelom poskytnúť všetky informácie týka-
júce sa bezpečnostnej schránky; a to aj v prípade ak 
je za týmto účelom nevyhnutné komisionálne otvore-
nie bezpečnostnej schránky.

7.   Banka je oprávnená vydať súdnemu exekútorovi, 
alebo inému orgánu, ktorý vedie exekučné konanie 
na majetok klienta (konanie o výkon rozhodnutia) na 
ich žiadosť, veci ktoré tvoria obsah bezpečnostnej 
schránky. O odovzdaní a prevzatí vecí sa spíše písom-
ný záznam.

8.   Ak pri komisionálnom otvorení bezpečnostnej schrán-
ky dôjde k výmene zámky, banka odovzdá klientovi 
nový kľúč od bezpečnostnej schránky na požiadanie 
v pobočke banky, v ktorej je bezpečnostná schránky 
vedená, pričom klient je oprávnený otvoriť bezpeč-
nostnú schránku až po prevzatí nového kľúča. Klient 
je povinný banke bezodkladne vrátiť pôvodný kľúč. 

9.   Banka je oprávnená po uplynutí lehoty 4 roky od ko-
misionálneho otvorenia bezpečnostnej schránky, za 
predpokladu, že si oprávnená osoba neprevzala veci, 
ktoré boli obsahom bezpečnostnej schránky, pristú-
piť k likvidácii týchto vecí, vrátane ich speňaženia ale-
bo znehodnotenia. Klient súhlasí s tým, aby sa tretie 
osoby, ktorým budú odovzdané veci pri speňažení, 
oboznámili s predmetom bankového tajomstva, ktoré 
je spojené s týmito vecami.  

IV. Záverečné ustanovenia

1.   Banka si vyhradzuje právo meniť jednostranne 
zmluvné podmienky zmluvy na dobu neurčitú. Ban-
ka sa zaväzuje písomne informovať klienta o zmene 
a o možnosti z tohto dôvodu vypovedať zmluvu, kto-
rej podmienky sa menia, najmenej 2 mesiace pred 
účinnosťou zmeny. Klient je oprávnený po oznámení 
o zmene zmluvných podmienok bezplatne a s okam-
žitou účinnosťou vypovedať zmluvu, ktorej podmien-
ky sa takto menia. Ak klient pred navrhovaným dňom 
nadobudnutia účinnosti zmien nevypovie zmluvu, pla-
tí, že tieto zmeny prijal. V prípade zmien v prospech 
klienta banka informuje o zmene najneskôr bez zby-
točného odkladu po uskutočnení zmeny, pričom ta-
káto zmena klientovi nezakladá právo na ukončenie 
zmluvného vzťahu.

2.   Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť zve-
rejnením v obchodných priestoroch banky a účinnosť 
dňa 19. 10. 2021 a riadia sa nimi zmluvné vzťahy na 
základe zmlúv uzatvorených po ich účinnosti.


