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Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930, IČ DPH: SK2020408522, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B
* Na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 35 742 968, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo 1689/B

ČL. I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1.

Obchodné podmienky pre Podielový Investičný Program so
životným poistením (ďalej len „OP pre Program“, Podielový
investičný program so životným poistením ďalej len „Program“)
upravujú vznik, trvanie, zmenu a zánik právnych vzťahov
v rámci Programu.

1.2. Práva a povinnosti osôb zúčastnených na Programe sa riadia
Zmluvou o Programe, príslušnými Zmluvnými dojednaniami,
týmito OP pre Program, Spoločným prevádzkovým poriadkom
vydaným Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. a Tatra
bankou, a.s., príslušným predajným prospektom otvoreného
podielového fondu spravovaného Tatra Asset Management,
správ. spol., a. s., ktorého súčasťou je aj jeho štatút, ustanoveniami zjednodušeného predajného prospektu príslušného
otvoreného podielového fondu a obchodnými podmienkami
vydanými Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len
„TAM“ pre Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. a „príslušná dokumentácia TAM“ pre horeuvedené dokumenty
upravujúce investovanie do podielových fondov spravovaných
TAM), poistnými podmienkami UNIQA poisťovne, a. s., a to
Všeobecnými poistnými podmienkami pre životné poistenie –
2003/1 (ďalej len „VPP ŽP“), Poistnými podmienkami pre
životné poistenie – poistenie pre prípad oslobodenia od platenia bežného Poistného v prípade úplnej invalidity – 2003/1
(ďalej len „PP ŽP- OPP“), Všeobecnými poistnými podmienkami pre úrazové poistenie – 2003/1 (VPP ÚP), Poistnými podmienkami pre životné poistenie – poistenie kritických chorôb
– 2007/1 (ďalej len „PP ŽP-KCH“) priloženými pri uzatváraní
Zmluvy o Programe, príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a iných všeobecne záväzných predpisov.
1.3. Tieto OP pre Program sú v častiach, ktoré upravujú
Investovanie do podielových listov a vzťahy s tým spojené
osobitnými podmienkami v zmysle OP TAM. Právne vzťahy
spojené s Investovaním do vybraných otvorených podielových
fondov spravovaných spoločnosťou TAM (ďalej len „Fond“)
neupravené týmito OP pre Program sa riadia príslušnou dokumentáciou TAM.

2.4. Poistiteľ – UNIQA poisťovňa, a.s., sídlo: Lazaretská 15, 820
07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 00 653 501, IČ
DPH: SK2021906242, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 843/B
2.5. Hlavné poistenie – obligatórne poistenie v Programe.
Hlavným poistením je rizikové životné poistenie pre prípad
smrti s oslobodením od platenia Poistného v prípade úplnej
invalidity.
2.6. Pripoistenie – doplnkové poistenie k Hlavnému poisteniu,
ktoré je Investor oprávnený určiť v Návrhu na uzatvorenie
Zmluvy o Programe.
2.7.

Investor – je fyzická osoba, podávajúca Návrh na uzatvorenie
Zmluvy o Programe vo svoj vlastný prospech. Pre účely poistnej zmluvy je Investor poisteným a zároveň aj poistníkom. Pre
účely investovania do podielových listov Fondov je Investor
zároveň podielnikom, resp. Investorom v zmysle príslušnej
dokumentácie TAM.

2.8. Mesačná platba – suma peňažných prostriedkov, ktorú sa
Investor zaviazal platiť v Návrhu na uzatvorenie Zmluvy
o Programe ako pravidelnú platbu, ktorá sa skladá z Investície,
Poistného a Poplatku za vedenie investično – poistného účtu.
2.9. Investícia – časť Mesačnej platby použitá na nákup podielových listov podielových fondov, a to priamo alebo prostredníctvom investičných balíkov. Výška minimálnej investície je individuálne stanovená Bankou a musí byť v súlade s hodnotiacim
modelom Banky, minimálne však 16,60 EUR (500,00 SKK)*.
2.10. Poistné – časť Mesačnej platby použitá na úhradu poskytnutého poistenia.
2.11. Hodnota Konta – hodnota podielových listov nadobudnutých
Investorom v rámci Programu.
2.12. Minimálna Hodnota Konta – minimálna zostatková Hodnota
Konta.

ČL. II.
VÝKLAD POJMOV
Pre účely OP pre Program a právne vzťahy v rámci Programu platia
nasledovné definície:
2.1.

Podielový Investičný program so životným poistením –
produkt, ktorý spája pravidelné investovanie peňažných prostriedkov do Fondov TAM so životným poistením,s možnosťou
Pripoistenia trvalých následkov úrazu a kritických chorôb.

2.2. Banka – Tatra banka, a.s., sídlo: Hodžovo nám. 3, 811 06
Bratislava 1, IČO: 00 686 930, IČ DPH: SK2020408522,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo 71/B
2.3. TAM – Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., sídlo:

2.13. Začiatok Programu – dátum určený Investorom v Návrhu,
ktorý sa pre účely poistnej zmluvy považuje za začiatok poistenia.
2.14. Ukončenie Programu – dátum určený Investorom v Návrhu,
ktorý sa pre účely poistnej zmluvy považuje za koniec poistenia.
2.15. Doba trvania Programu – doba ohraničená dňom Začiatku
Programu a dňom Ukončenia Programu, ktorá sa pre účely
poistnej zmluvy považuje za poistnú dobu.
2.16. Deň splatnosti – deň, do ktorého je Investor povinný zaplatiť
Mesačnú platbu. Dňom splatnosti je každý 10. deň kalendárneho mesiaca, pričom prvý Deň splatnosti je najbližší nasledujúci 10. deň kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po
mesiaci, pre ktorý bol dohodnutý Začiatok Programu.

Obchodné podmienky pre Podielový Investičný Program so životným poistením
2.17. Deň úhrady – je deň, v ktorom Banka použije Investíciu na
nakúp podielových listov podielových fondov v TAM a uhradí
Poistné Poistiteľovi. Dňom úhrady je vždy 15. deň v kalendárnom mesiaci. Ak tento deň nie je pracovným dňom, dňom
úhrady je najbližší nasledujúci pracovný deň.
2.18. Návrh – formulár, ktorý je návrhom Investora na uzatvorenie
Zmluvy o Programe.
2.19. Konfirmácia – potvrdenie o uzatvorení Zmluvy o Programe,
ktoré zasiela Banka Investorovi po prijatí Investora Poistiteľom
do poistenia. Konfirmácia je súčasne poistkou.
Ostatné pojmy, tu neuvedené, sa riadia definíciami upravenými v príslušnej dokumentácii TAM, VPP ŽP, PP ŽP-OPP, VPP ÚP, PP ŽPKCH a v Zmluvných dojednaniach uvedených v Návrhu.

ČL. III.
ZAČIATOK PROGRAMU
3.1.

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o Programe je súčasne návrhom
na uzatvorenie mandátnej zmluvy medzi Investorom a Bankou,
na základe ktorej Banka Investorovi obstará nákup podielových listov Fondu alebo Redemáciu podielových listov nadobudnutých v rámci Programu.

3.2. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o Programe je súčasne pokyn
daný Investorom pre Banku na pravidelný mesačný nákup
podielových listov Fondov.
3.3. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o Programe je súčasne žiadosťou o otvorenie osobitného konta v TAM na účely evidencie
podielových listov nadobudnutých v rámci Programu, ktoré
TAM Investorovi otvorí po doručení tejto žiadosti. TAM si vyhradzuje právo túto žiadosť neakceptovať.
3.4. Prevzatím a podpisom Návrhu na uzatvorenie Zmluvy o Programe osobou oprávnenou konať za Banku sa mandátna zmluva stáva platnou a účinnou.
3.5. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o Programe je zároveň návrhom
na uzavretie poistnej zmluvy životného poistenia medzi
Investorom a Poistiteľom.
3.6. Prevzatím a podpisom Návrhu osobou oprávnenou konať za
Banku, a za splnenia ostatných nevyhnutných podmienok pre
poskytnutie Predbežného poistenia, poskytuje Poistiteľ dňom
uvedeným v Návrhu ako Začiatok Programu, najskôr však odo
dňa prevzatia Návrhu Bankou, Predbežné poistenie tak, ako je
uvedené v Zmluvných dojednaniach.
3.7.

Poistná zmluva je uzavretá riadne až okamihom, keď je
Investorovi doručená Konfirmácia, a to za predpokladu splnenia podmienok uvedených v Návrhu, alebo momentom, keď
Investor prijme Protinávrh tak, ako je uvedené v Zmluvných
dojednaniach.

3.8. Po začatí Programu Banka vykonáva všetky činnosti v zmysle
Zmluvy o Programe a na základe týchto OP pre Program otvorí Investorovi investično-poistný účet. Banka má nárok účtovať
Investorovi Poplatok za vedenie investično-poistného účtu
v zmysle Čl. VII.
3.9. V prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o Programe, vráti
Banka Investorovi zaplatené Mesačné platby v pôvodnej výške
na účet uvedený v Návrhu alebo na účet, z ktorého boli poukázané alebo na akýkoľvek účet, ktorý je Banke známy.
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ČL. IV.
TRVANIE A ZMENY PROGRAMU
4.1. Podielové listy
4.1.1.
Investovanie v rámci Programu začína najbližším Dňom
úhrady nasledujúcim po Dni splatnosti, po zaplatení prvej
Mesačnej platby.
4.1.2.
Podielové listy nadobudnuté v rámci Programu sú vedené
spoločnosťou TAM na osobitnom konte Investora určeného
len pre evidenciu podielových listov nadobudnutých
v rámci Programu. Zvyšovanie počtu podielových listov
nadobudnutých v rámci Programu ako aj Redemácia týchto
podielových listov sa uskutočňuje vždy v rámci tohto osobitného konta Investora.
4.1.3.
Investor je oprávnený nakladať s podielovými listami nadobudnutými prostredníctvom Programu len prostredníctvom
Banky.
4.1.4.
Pre podielové listy nadobudnuté v rámci Programu neplatia
ustanovenia príslušnej dokumentácie TAM ohľadne udelenia dispozičného práva resp. plnej moci na nakladanie
s týmito podielovými listami inou osobou ako Investor, t.j.
s týmito podielovými listami je oprávnený nakladať výlučne
Investor. Udelenie dispozičných práv na disponovanie
s podielovými listami nadobudnutými v rámci Programu,
a to ani prostredníctvom správne vyplneného formulára
Dispozičné právo - Plnomocenstvo nebude Banka ani TAM
pri nakladaní s týmito podielovými listami akceptovať.
4.1.5.
Ustanovenia týchto OP pre Program sa vzťahujú výlučne na
podielové listy, ktoré Investor nadobudol na základe uzatvorenej Zmluvy o Programe.
4.2. Zmeny (Práva a povinnosti)
Investor je oprávnený požiadať o zmenu poistenia a/alebo
investovania. Jednotlivé zmeny musia byť vždy realizované
v súlade so Zmluvnými dojednaniami, príslušnými VPP a PP,
príslušnou dokumentáciou TAM a obmedzeniami uvedenými
v Čl. VIII. Počas trvania Programu je Investor povinný bezprostredne nahlasovať aj všetky zmeny týkajúce sa jeho osobných
údajov, ako aj údajov o kontaktnej adrese, adrese trvalého
bydliska, e-mailovej adrese, telefónnom čísle, čísle bankového účtu, prípadne iné údaje uvedené v Zmluve o Programe.
Zmeny týkajúce sa Zmluvy o Programe, ktoré Banka spoplatňuje podľa Sadzobníka poplatkov sú uvedené v Čl. VII.
4.2.1.
Zmeny poistenia
4.2.1.1.
Investor je oprávnený nakladať s poistením dojednávaným v rámci Programu len prostredníctvom Banky.
4.2.1.2.
Investor je oprávnený písomne požiadať o výpoveď ktoréhokoľvek Pripoistenia, resp. Pripoistení. V súlade
s ustanovením § 800, ods.1 Občianskeho zákonníka sa
dojednáva, že poistenie s bežne plateným poistným
zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho
uplynutím.
4.2.1.3.
Poistiteľ je oprávnený vypovedať Pripoistenie trvalých
následkov úrazu aj samostatne. Toto poistenie zanikne
ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď sa musí
doručiť najmenej 6 týždňov pred jeho uplynutím.
Poistiteľ má nárok na Poistné za Pripoistenie trvalých
následkov úrazu za celú dobu trvania tohto Pripoistenia.
4.2.1.4.
Ak vzniknú preplatky/nedoplatky Poistného v dôsledku
zmeny týkajúcej sa poistenia, Banka zúčtuje takéto
vzniknuté rozdiely v prospech/neprospech Investície
a upraví o ich výšku nasledujúce Investície.
4.2.2.
Zmeny Investovania
4.2.2.1.
Investor je oprávnený písomne požiadať o zvýšenie
alebo zníženie Mesačnej platby. Zníženie Mesačnej
platby podlieha pravidlu v zmysle Čl. VIII., bod 8.1.
Zmena Mesačnej platby je účinná k druhému nasledujúcemu Dňu splatnosti odo dňa podania písomnej žiadosti o zmenu Mesačnej platby, ak sa Banka a Investor
nedohodnú inak.
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4.2.2.2.

4.2.2.3.

4.2.2.4.
4.2.2.5.

4.2.2.6.

Investor je oprávnený písomne požiadať o presun
podielových listov nadobudnutých v rámci Programu
medzi Fondmi za podmienok uvedených v príslušnej
dokumentácii TAM. Podielové listy vydané Investorovi
pri presune podielových listov nadobudnutých v rámci
Programu medzi Fondmi sa taktiež považujú za podielové listy nadobudnuté v rámci Programu.
Investor je oprávnený písomne požiadať o čiastočnú
Redemáciu podielových listov nadobudnutých v rámci
Programu, pričom Hodnota Konta po tejto Redemácii
nesmie byť nižšia ako Minimálna Hodnota Konta.
Minimálna hodnota čiastočnej Redemácie podielových
listov nadobudnutých v rámci Programu je 150 EUR
(4518,90 Sk)* pre každý fond. Čiastočná Redemácia
podielových listov nadobudnutých v rámci Programu je
spojená s osobitným poplatkom za Redemáciu uvedeným Čl. VII.
Minimálna Hodnota Konta je stanovená na 650,00 EUR
(19 581,90 SKK)*.
Redemácia podielových listov nadobudnutých v rámci
Programu nad podmienky stanovené v bode 4.2.2.3 je
zo strany Investora súčasne výpoveďou Programu
a Poistenia, pri ktorej je Banka oprávnená konať za
Investora v zmysle plnej moci udelenej v Návrhu, a pri
ktorej má Banka nárok na Poplatok za Redemáciu
podielových listov nadobudnutých v rámci Programu,
a Poplatok za predčasné Ukončenie Programu podľa
Čl. VII. a Poistiteľ má nárok na prípadné dlžné Poistné.
Banka poukazuje všetky peňažné prostriedky, na ktoré
má Investor nárok z Redemácie podielových listov
nadobudnutých v rámci Programu na účet uvedený
v Zmluve o Programe alebo na účet, z ktorého boli
poukázané alebo na akýkoľvek iný účet Investora, ktorý
je Banke známy.

4.3. Poistná udalosť
4.3.1.
Úplná invalidita
V prípade poistnej udalosti Investora podľa PP ŽP-OPP je
Investor v súlade s PP ŽP-OPP oslobodený od platenia
Poistného Hlavného poistenia a uzatvorených Pripoistení
s výnimkou Pripoistenia trvalých následkov úrazu, ktoré
zaniká. Investor je oprávnený Redemovať podielové listy
bez Poplatku za Redemáciu podľa Čl. VII, až do výšky
Minimálnej hodnoty konta a
- uhrádzať Mesačnú platbu v pôvodnej výške, pričom
Investícia sa zvýši o časť pôvodne pripadajúcu na
Poistné, alebo
- znížiť Mesačnú platbu bez Poplatku za zníženie
Mesačnej platby podľa Čl. VII až na výšku Minimálnej
Investície zvýšenej o minimálnu výšku Poplatku za vedenie investično - poistného účtu, alebo
- prestať uhrádzať Mesačnú platbu po dobu úplnej invalidity Investora
4.3.2. Trvalé následky úrazu
Ak je dojednané Pripoistenie trvalých následkov úrazu, tak
v prípade poistnej udalosti Investora podľa OPP ÚP vyplatí
Poistiteľ Investorovi príslušné percento z poistnej sumy pre
prípad trvalých následkov v zmysle Zmluvných dojednaní.
Program pokračuje ďalej, pričom Investor je povinný platiť
Mesačnú platbu bezo zmeny s výnimkou prípadov, ak rozsah trvalých následkov na zdraví Investora z jednej poistnej
udalosti, stanovený Poistiteľom, je vyšší ako 40%. V takomto prípade je Investor oprávnený znížiť Mesačnú platbu bez
Poplatku za zníženie Mesačnej platby podľa Čl. VII. až na
výšku Minimálnej Investície spolu s Poistným a Poplatkom
za vedenie investično-poistného účtu podľa Čl. VII. alebo je
oprávnený úplne znížiť Mesačnú platbu bez Poplatku za
zníženie Mesačnej platby podľa Čl. VII. tak, že bude uhrádzať len Poistné a minimálnu výšku Poplatku za vedenie
investično-poistného účtu podľa Čl. VII.

4.3.3.

4.3.4.
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Kritické choroby
Ak je dojednané Pripoistenie kritických chorôb, tak v prípade poistnej udalosti Investora podľa PPŽP - KCH vyplatí
Poistiteľ Investorovi poistnú sumu pre prípad kritických
chorôb v zmysle Zmluvných dojednaní a toto Pripoistenie
zaniká. Investor je oprávnený:
- uhrádzať Mesačnú platbu v nezmenenej výške, pričom
o časť, pôvodne pripadajúcu na Poistné za poistenie kritických chorôb sa zvýši Investícia, alebo
- znížiť Mesačnú platbu bez Poplatku za zníženie
Mesačnej platby podľa Čl. VII. až na výšku Minimálnej
Investície spolu s Poistným a minimálnou výškou
Poplatku za vedenie investično-poistného účtu podľa
Čl. VII. alebo je oprávnený úplne znížiť Mesačnú platbu
bez Poplatku za zníženie Mesačnej platby podľa Čl. VII.
tak, že bude uhrádzať len Poistné a minimálnu výšku
Poplatku za vedenie investično-poistného účtu podľa
Čl. VII., pričom súčasne platí tretia odrážka
- znížiť Mesačnú platbu bez Poplatku za zníženie
Mesačnej platby podľa Čl. VII. o výšku Poistného za
poistenie kritických chorôb
Smrť Investora
V prípade úmrtia Investora podľa VPP - ŽP vyplatí Poistiteľ
osobe, ktorá má nárok na Poistné plnenie poistnú sumu
pre prípad smrti v zmysle Zmluvných dojednaní a Hlavné
poistenie vrátane všetkých Pripoistení zaniká.
Podielové listy nadobudnuté v rámci Programu v prípade
smrti Investora vstupujú do dedičského konania. Po prechode týchto podielových listov sa tieto podielové listy ďalej
nepovažujú za podielové listy nadobudnuté v rámci
Programu. Prechod podielových listov vo vzťahu k TAM sa
riadi ustanoveniami príslušnej dokumentácie TAM a je spoplatňovaný zo strany TAM poplatkami uvedenými v Sadzobníku poplatkov TAM.

ČL. V.
ZÁNIK A UKONČENIE PROGRAMU
5.1.

Zmluva o Programe (a zároveň poistenie) zaniká:
a. uplynutím Doby trvania Programu
b. neuhradením prvej Mesačnej platby Investorom podľa
bodu 5.4
c. neuhradením následnej dlžnej sumy Investorom podľa
bodu 5.5
d. z dôvodu poistnej udalosti – smrti Investora
e. výpoveďou Investora
f. z dôvodov uvedených nižšie.

5.2. Poistiteľ má nárok na prípadné dlžné Poistné.
5.3. V prípade ukončenia Zmluvy o Programe z dôvodu uplynutia
Doby trvania Programu podá Banka pokyn na Redemáciu
podielových listov nadobudnutých v rámci Programu a poukáže peňažné prostriedky na účet podľa bodu 4.2.2.6, pričom
Banka v takomto prípade neúčtuje žiadne poplatky. Investor je
oprávnený požiadať písomnou formou najneskôr 10 dní pred
ukončením Programu podľa bodu 5.1. písm. a. o ponechanie
podielových listov nadobudnutých v rámci Programu, pričom
momentom ukončenia Programu bude zrušené osobitné
konto na účely evidencie podielových listov nadobudnutých
v rámci Programu a tieto podielové listy budú od tohto momentu spolu s podielovými listami Investora nadobudnutými mimo
Programu evidované na konte Investora otvorenom Investorovi
v TAM na základe jeho Žiadosti o otvorenie konta podľa ustanovení príslušnej dokumentácie TAM. Ak Investor takéto konto
do momentu ukončenia Programu otvorené v TAM nemá, je
povinný do tohto momentu o otvorenie tohto konta požiadať
TAM podľa ustanovení príslušnej dokumentácie TAM, inak
dôjde k Redemácii podielových listov nadobudnutých v rámci
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Programu podľa prvej vety tohto bodu. Momentom ukončenia
Programu s ponechaním podielových listov nadobudnutých v
rámci Programu po ukončení Programu sa práva a povinnosti
Investora už ďalej neriadia Zmluvou o Programe ani týmito OP
pre Program a ponechané podielové listy nadobudnuté
v rámci Programu sa považujú za podielové listy nadobudnuté
na základe jednorazovej investície v zmysle príslušnej dokumentácie TAM, a to aj napriek skutočnosti, že by pri ich nadobudnutí nebola splnená podmienka minimálnej jednorazovej
investície. Právne vzťahy Investora a TAM pri vydávaní
a Redemácii podielových listov ako aj ďalších činnostiach
v procese investovania do Fondov sa budú ďalej riadiť už len
podmienkami ustanovenými v príslušnej dokumentácii TAM, ak
sa Banka a Investor nedohodnú inak.
5.4. V prípade, ak Investor nezaplatí prvú Mesačnú platbu do troch
mesiacov od Dňa splatnosti, Zmluva o Programe zanikne po
uplynutí tejto trojmesačnej lehoty.
5.5. V prípade, ak Investor neuhradí dlžnú sumu následných
Mesačných platieb vo výške a v lehote uvedenej vo Výzve na
zaplatenie, Zmluva o Programe zaniká uplynutím tam uvedenej
lehoty. Lehota na zaplatenie je dohodou určená lehota, ktorá
začína dňom doručenia Výzvy Investorovi a končí v poradí druhým Dňom splatnosti nasledujúcim po odoslaní Výzvy. Banka
má nárok na Poplatok za Redemáciu, a Poplatok za predčasné ukončenie Programu podľa Čl. VII. a Poistiteľ má nárok na
dlžné Poistné.
5.6. Ak Investor neuhradí celú sumu Mesačných platieb, ale uhradí len nižšiu platbu takéto zaplatenie Mesačných platieb sa s
prihliadnutím na body 6.7, 6.8 sa považuje za nesplnenie podmienky uhradiť Mesačnú platbu riadne a včas podľa bodu 6.1
a platí, že Zmluva o Programe zaniká.
5.7.

Investor alebo Banka a Poistiteľ majú právo do dvoch mesiacov od dňa uzatvorenia poistnej zmluvy ukončiť Zmluvu o
Programe výpoveďou. Výpovedná lehota je v tomto prípade 8
dní. Zmluva o Programe však nezanikne skôr ako zanikne
poistná zmluva. V prípade zániku Zmluvy o Programe výpoveďou zo strany Investora má Banka nárok na Poplatok za
Redemáciu, a Poplatok za predčasné ukončenie Programu
podľa Čl. VII. Banka si ponechá celú časť Mesačnej platby vo
výške Investície a celý Poplatok za vedenie investično-poistného účtu aj za začaté poistné obdobie. V prípade zániku
Zmluvy o Programe výpoveďou zo strany Banky a Poistiteľa
podľa tohto bodu vráti Banka Investorovi Mesačné platby znížené o Poistné do zániku poistenia.

5.8. Investor má právo kedykoľvek po uplynutí dvojmesačnej lehoty od doručenia Konfirmácie ukončiť Zmluvu o Programe výpoveďou. Výpoveď musí byť daná tak, ako je uvedené
v Zmluvných dojednaniach k poisteniu a vo VPP – ŽP.
Výpoveď musí byť daná aspoň šesť týždňov pred uplynutím
poistného obdobia. Banka má nárok na Poplatok za
Redemáciu, a Poplatok za predčasné Ukončenie Programu
podľa Čl. VII. a Poistiteľ má nárok na dlžné Poistné.
5.9. Zmluva o Programe taktiež zaniká v prípade ak Poistiteľ odmietol v zmysle VPP ŽP poistné plnenie z Hlavného poistenia.
V takomto prípade má Banka nárok na Poplatok za Redemáciu,
a Poplatok za predčasné Ukončenie Programu podľa Čl. VII.
5.10. Zmluva o Programe taktiež zaniká v prípade, ak Poistiteľ odstúpi od poistnej zmluvy podľa VPP – ŽP. V takomto prípade má
Banka nárok na Poplatok za Redemáciu, a Poplatok za predčasné Ukončenie Programu podľa Čl. VII. ak sa Banka
a Investor nedohodnú inak.
5.11. Zmluvu o Programe je možné ukončiť aj vzájomnou dohodou
Investora na jednej strane a Banky a Poistiteľa na strane druhej.
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5.12. Program zanikne vždy až v okamihu zániku Hlavného poistenia.
5.13. V prípade zániku Programu podľa Čl. V bod 5.1.a. zašle Banka
do TAM pokyn na zrušenie osobitného konta na účely evidencie podielových listov nadobudnutých v rámci Programu ku
dňu zániku Zmluvy o Programe. Vo všetkých iných prípadoch
zániku je Banka oprávnená poslať do TAM pokyn na zrušenie
osobitného konta na účely evidencie podielových listov nadobudnutých v rámci Programu a redemovať podielové listy
najneskôr 30 dní odo dňa zániku Zmluvy o Programe.
5.14. Mandátna zmluva zaniká v okamihu zániku, resp. ukončenia
Programu. Na zánik zmluvných vzťahov vyplývajúcich z mandátnej zmluvy sa vzťahujú ustanovenia týchto podmienok, pričom platí, že platnosť tejto zmluvy nemôže zaniknúť skôr ako
Program zanikne, resp. bude ukončený podľa týchto OP pre
Program.

ČL. VI.
REALIZÁCIA PLATIEB, INVESTOVANIE
6.1.

Investor uhrádza Banke peňažné prostriedky vo výške
Mesačnej platby okrem výnimky uvedenej v bode 4.3.1. od
prvého Dňa splatnosti určeného v Návrhu až do zániku
Programu riadne a včas, a to aj v prípade ak mu ešte nebola
doručená Konfirmácia.

6.2. Prvá Mesačná platba a následné Mesačné platby za príslušné
obdobie sú splatné vždy v Deň splatnosti.
6.3. Všetky Mesačné platby uhradí Investor na účet uvedený
v Návrhu, resp. v Zmluve o Programe a pod variabilným symbolom, ktorým je číslo Návrhu, resp. Zmluvy o Programe.
6.4. V Deň úhrady sa zo zaplatenej platby uhradí Poplatok za vedenie investično-poistného účtu, Poistné a za Investíciu sa nakúpia podielové listy podielových fondov. Z prvej uhradenej
Mesačnej platby poukáže Banka Poistiteľovi dvojnásobné
Poistné.
6.5. Ak nie je možné identifikovať Mesačnú platbu, bude táto vrátená späť na účet, z ktorého bola poukázaná. Ak by takáto
Mesačná platba bola uhradená v hotovosti, bude poukázaná
na účet uvedený v Návrhu.
6.6. Ak je suma došlej Mesačnej platby vyššia ako suma určená
v Návrhu a/alebo Zmluve o Programe, maximálne však o 0,83
EUR (25,00 SKK)*, zvýši sa v Deň úhrady o uvedený rozdiel
Investícia. Ak je suma došlej Mesačnej platby vyššia ako suma
určená v Návrhu / Zmluve o Programe o viac ako 0,83 EUR
(25,00 SKK)*, bude rozdiel došlej platby a platby určenej
v Návrhu a/alebo v Zmluve o Programe vrátený späť na účet,
z ktorého bola Mesačná platba poukázaná.
6.7.

Ak je suma došlej Mesačnej platby nižšia, ako suma určená
v Návrhu a/alebo Zmluve o Programe, maximálne však o 0,83
EUR (25,00 SKK)*, zníži sa v Deň úhrady o uvedený rozdiel
Investícia. Ak je suma došlej Mesačnej platby nižšia ako suma
určená v Návrhu a/alebo Zmluve o Programe o viac ako 0,83
EUR (25,00 SKK)*, bude celá platba vrátená späť na účet,
z ktorého bola poukázaná.

6.8. V prípade, že došlá Mesačná platba je vyššia alebo nižšia ako
suma určená v Zmluve o Programe, pričom sa jedná o platbu
došlú cez Výpočtovú a kontrolnú ústredňu pôšt, rozdiely resp.
sumy platieb popísané v bode 6.6 a 6.7. tohto článku Banka
pošle na účet uvedený v Návrhu a/alebo Zmluve o Programe.
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6.9. Ak Investor uhradí na účet Banky do Dňa úhrady dve a viac
Mesačných platieb s rovnakým variabilným symbolom, pričom
už predtým Investor neuhradil Mesačné platby v Deň splatnosti, považujú sa tieto platby za doplatok predtým neuhradených Mesačných platieb. Ak Investor uhradí na účet Banky do
Dňa úhrady dve a viac Mesačných platieb, pričom Investor
predtým uhradil Mesačné platby v Deň splatnosti, tieto sa
budú považovať ako zaplatené za ďalšie obdobia a budú ponechané na účte Banky vždy až do nasledujúceho Dňa splatnosti a následne sa postupne v Deň úhrady rozúčtujú v zmysle
bodu 6.4.
6.10. Ak Banke dôjdu akékoľvek platby po zániku Programu, budú
tieto platby vrátené späť na účet, z ktorého boli poukázané.
6.11. V prípade ak Poistiteľ v dôsledku ocenenia rizík vypracuje
Protinávrh s určením rôznych alternatív pre poistenie a Investor
si zvolí možnosť so zvýšeným Poistným, Banka zaúčtuje prípadné dlžné Poistné na úkor Investície a zníži o túto časť výšku
Investície.
6.12. V prípade zmeny poistenia v Programe je klient povinný uhrádzať zmenenú platbu od dátumu účinnosti zmeny.

Čl. VII.
POPLATKY
7.1.

Investor sa zaväzuje platiť za činnosti resp. úkony uvedené
v týchto OP alebo priamo v Sadzobníku poplatkov poplatky vo
výške uvedenej v Sadzobníku poplatkov Tatra banky, a.s.
(ďalej len „Sadzobník poplatkov“).

7.2.

Výška poplatku za vedenie investično-poistného účtu je stanovená v Sadzobníku poplatkov. Ak Mesačná platba nebola
Investorom zaplatená, Banke nevzniká nárok na tento poplatok. Tento poplatok Investor platí ako súčasť mesačnej platby
a Banka je oprávnená inkasovať tento poplatok v Deň úhrady
zrážkou zo zaplatenej Mesačnej platby.

7.3.

Poplatok za predčasné ukončenie Programu je stanovený
v Sadzobníku poplatkov. Banka je oprávnená započítať si tento
poplatok proti pohľadávke Investora na vydanie peňažných
prostriedkov získaných z Redemácie a bankou prijatých
mesačných platieb.
Výnimky pre účtovanie poplatku za predčasné ukončenie:
- pri ukončení Programu v desiatom roku jeho trvania
a neskôr sa Investorovi neúčtuje poplatok za predčasné
Ukončenie Programu.
- v prípade, že Poistiteľ zruší poistnú zložku produktu, a tým
aj celý Program do dvoch mesiacov od jeho uzatvorenia.

7.4.

7.5.

Poplatok za Redemáciu je stanovený v Sadzobníku poplatkov.
Tento poplatok sa účtuje aj pri predčasnom ukončení
Programu. Banka je oprávnená započítať si tento poplatok
proti pohľadávke Investora na vydanie peňažných prostriedkov
získaných z Redemácie. Výška poplatku sa vypočíta z celej
hodnoty peňažných prostriedkov na účte ešte pred uhradením
akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Výnimky: Tento poplatok sa bude účtovať maximálne do hodnoty peňažných prostriedkov získaných z Redemácie. Tento
poplatok sa nebude účtovať v týchto prípadoch:
- ak uplynie doba, na ktorú bol Program uzatvorený
- ak Investor zomrie
Investor sa zaväzuje okrem vyššie uvedených poplatkov uhrádzať aj poplatok za prechod podielových listov, poplatok za
registráciu PPN, ako aj prípadné poplatky za iné služby TAM,
ktoré Banka vyberá v prospech TAM a sú uvedené v príslušnom Sadzobníku poplatkov TAM.
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ČL. VIII.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ
USTANOVENIA
8.1.

Právo výhrady
Banka si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy Investora na uzatvorenie alebo zmenu Zmluvy o Programe, ako aj odmietnuť
návrhy na akékoľvek úkony Investora v rámci Programu. Toto
právo má Banka najmä v prípade, že návrhy Investora nie sú
v súlade s hodnotiacim modelom a podmienkami pre vstup do
poistenia.

8.2. Oznamovanie a doručovanie
8.2.1.
Akýkoľvek písomný právny úkon, vrátane Konfirmácie,
resp. Protinávrhu Zmluvy, alebo akákoľvek korešpondencia, resp. iná písomnosť určená na doručenie Investorovi
sa považuje za riadne doručovanú Investorovi, ak bola
doručovaná na kontaktnú adresu známu Banke zo Zmluvy
o Programe.
8.2.2. Banka doručuje písomnosti osobne, kuriérskou službou,
poštou formou doporučenej zásielky alebo v niektorých prípadoch aj elektronickými komunikačnými médiami (telefón,
fax, telex, e-mail alebo iné elektronické médium) na Banke
posledne známu kontaktnú adresu Investora zo Zmluvy
o Programe.
8.2.3. Pri osobnom doručovaní (za ktoré sa považuje preberanie
písomností v Banke Investorom alebo splnomocnenou
osobou) sa písomnosti považujú za doručené ich odovzdaním Investorovi.
8.2.4. Pri doručovaní písomností poštou sa písomnosti považujú
za doručené v tuzemsku tretí deň po ich odoslaní, ak nie je
preukázaný skorší termín doručenia.
8.2.5. Písomnosti doručované kuriérskou službou sa považujú za
doručené tretí deň po ich odovzdaní doručujúcej osobe, ak
nie je preukázaný skorší termín doručenia.
8.2.6. Písomnosti doručované prostredníctvom faxu alebo telexu
sa považujú za doručené momentom vytlačenia správy
o ich odoslaní. Písomnosti doručené prostredníctvom
e-mailu alebo iným elektronickým médiom platia za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.
8.3. Reklamácie
8.3.1.
Reklamáciu je Investor povinný písomne podať v Banke.
Banka bude Investora informovať o výsledku prešetrenia
reklamácie písomne, a to najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie Bankou.
8.3.2. Ak Banka neobdrží reklamáciu Investora do 30 dní po odoslaní Konfirmácie alebo iného písomného potvrdenia od
Banky, považuje sa to za súhlas Investora s ich obsahom.
8.3.3. Mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich zo sprostredkovania poistenia je upravené najmä v zákone č. 244/2004 Z.z. o rozhodcovskom konaní ako aj v zákone
č. 420/2004 Z.z. o mediácii.
8.4. Započítanie
8.4.1.
Ak v čase zániku alebo ukončenia Programu má Banka
alebo Poistiteľ voči Investorovi akúkoľvek pohľadávku
(najmä nezaplatené Mesačné platby, poplatky, dlžné
Poistné alebo iné pohľadávky) má Banka právo uhradiť
takéto svoje pohľadávky alebo pohľadávky Poistiteľa započítaním týchto pohľadávok proti pohľadávke Investora na
vyplatenie peňažných prostriedkov z Redemovaných
Podielových listov.
8.4.2. Banka má právo použiť na započítanie proti svojim pohľadávkam, ktoré má voči Investorovi, všetky peňažné prostriedky vrátane peňažných prostriedkov na jeho účte
a/alebo vkladnej knižke, a to bez ohľadu na to, či pohľadávky Banky vznikli v súvislosti s vedením účtu a/alebo
vkladnej knižky alebo inak.
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8.4.3.

8.4.4.

Banka má právo uspokojiť svoje pohľadávky započítaním
proti pohľadávkam, ktoré má Investor voči Banke, a to
v Bankou určenom poradí.
Banka má právo započítať aj také vzájomné pohľadávky,
z ktorých niektorá ešte nie je splatná, alebo je premlčaná,
ako aj pohľadávky, ktoré nemožno uplatniť na súde a pohľadávky, ktoré nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou. Započítateľné sú aj pohľadávky znejúce
na rôzne meny, a to aj v prípade, že tieto meny nie sú voľne
zameniteľné. Za oznámenie o započítaní sa považuje aj
informácia obsiahnutá vo výpise z účtu.

8.5. Ochrana a poskytovanie údajov
8.5.1.
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly
obchodov s Investormi, na účel identifikácie Investorov ako
aj na ďalšie účely bezprostredne s uvedeným súvisiace
(napr. na domáhanie sa práv Banky, Poistiteľa alebo TAM
voči Investorovi) sú Investori povinní:
8.5.1.1.
poskytnúť ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby
zastupujúcej právnickú osobu osobné údaje o totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh
a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu, ktorá
je podnikateľom aj adresa miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v
ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo
zápisu do tohto registra alebo evidencie,
8.5.1.2.
poskytnúť ak ide o právnickú osobu, identifikačné údaje
v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené,
adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta výkonu činnosti,
ako aj zoznam členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu podľa predchádzajúceho bodu, označenie úradného registra alebo inej
úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
8.5.1.3.
poskytnúť kontaktné telefónne číslo, faxové číslo
a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
8.5.1.4.
poskytnúť doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na
zastupovanie v prípade zástupcu a splnenie ostatných
požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie
obchodu, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo
osobitnými predpismi, alebo ktoré sú dohodnuté
s Bankou,
8.5.1.5.
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným
zaznamenávaním osobné údaje o totožnosti z dokladu
totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno,
priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť,
záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán,
dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti a ďalšie
údaje z dokladov preukazujúcich údaje uvedené vyššie
8.5.2. Všetky údaje uvedené v bode 8.5.1. sa považujú za osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“).
8.5.3. Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly
obchodov s Investormi, na účel identifikácie Investorov
a na ďalšie účely uvedené v bode 8.5.1. je Banka oprávnená vždy požadovať od Investora uvedenie všetkých vyššie uvedených údajov.
8.5.4. Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly
práv a povinností zo Zmluvy o Programe medzi Bankou,
Poistiteľom a TAM na jednej strane a Investorom na druhej
strane, ak aj na účel identifikácie Investorov, na účel ochrany a domáhania sa práv zo Zmluvy o Programe voči
Investorom, na účel zdokumentovania činnosti podľa
Zmluvy o Programe, na účely výkonu dohľadu a na plnenie
úloh a povinností príslušných je Banka aj bez osobitného
súhlasu a informovania dotknutých osôb oprávnená zisťo-
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vať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak
spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu uvedenom
vyššie. Pritom je Banka oprávnená s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady podľa bodu článku.
8.5.5. Osobné údaje je Banka povinná aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb sprístupniť a poskytovať na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených zákonom
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov a osobám oprávneným na účely vykonávania dohľadu podľa príslušných zákonov.
8.5.6. Osobné údaje je Banka aj bez súhlasu a informovania
dotknutých osôb oprávnená zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať len osobám a orgánom, ktorým
má povinnosť poskytovať informácie chránené v zmysle príslušných zákonov.
8.5.7. Osobné údaje môže Banka sprístupniť alebo poskytnúť do
zahraničia len za podmienok ustanovených v zákone
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov, alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
8.5.8. Investor zodpovedá za správnosť a pravdivosť Osobných
údajov, ktoré poskytol Banke v rozsahu vyžadovanom
Zmluvou o Programe účelom jednoznačnej identifikácie
Investora, poskytovania, zabezpečovania a vykonávania
finančných a s nimi súvisiacich služieb a nemôže od spoločnosti žiadať náhradu škody, ktorá mu môže vzniknúť, ak
Investor uviedol nesprávne osobné údaje alebo Banku
neinformoval o zmene osobných údajov.
8.5.9. Investor súhlasí s tým, aby Banka poskytovala Osobné
údaje a informácie a doklady o záležitostiach, ktoré sa týkajú Investora, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o počtoch podielových listov vlastnených Investorom a
o obchodoch Investora, na spracovanie v informačnom
systéme na účely uzatvárania obchodov, poskytovania,
zabezpečovania a vykonávania finančných a s nimi súvisiacich služieb, a to aj v prípade cezhraničného toku informácií do krajín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov:
a. osobám, ktoré majú majetkovú účasť v Banke alebo
osobám, na ktorých má majetkovú účasť osoba majúca
majetkovú účasť v Banke,
b. osobám, v ktorých má Banka majetkovú účasť alebo
osobám, v ktorých má majetkovú účasť osoba, v ktorej
má Banka majetkovú účasť,
c. osobám, s ktorými banka spolupracuje pri výkone svojich činností alebo pre ktoré vykonáva sprostredkovateľskú činnosť (napr. Poistiteľ, TAM),
d. osobám, s ktorými Banka konzultuje obchodný prípad,
resp. si vyžiada k nemu ich stanovisko (napr. svojim
audítorom, externým právnym poradcom, tlmočníkom),
pokiaľ to Banka považuje za potrebné.
8.5.10. Súhlas Investora na spracovanie podľa týchto OP je platný
počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi
predpismi, najmenej však počas doby plnenia uvedeného
účelu spracovania a je neodvolateľný. Súhlas Investora na
poskytovanie osobných údajov má Investor právo odvolať
v prípade preukázania skutočnosti, že osobné údaje sú
spracovávané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi alebo týmito OP.
8.5.11. Investor je oprávnený poskytnúť do informačného systému
Banky osobné údaje tretej osoby iba v prípade, že má
písomný neodvolateľný súhlas tejto tretej osoby na poskytovanie jej osobných údajov Banke a/alebo osobám uvedeným v bode 8.5.9. Ak Investor poskytne Banke osobné
údaje tretej osoby bez písomného súhlasu dotknutej tretej
osoby, je povinný Banke nahradiť prípadnú škodu, ktorá by
tým vznikla.
8.5.12. Banka je oprávnená nahrávať telefonické hovory
s Investormi, ktorých predmetom môžu byť záväzkové vzťa-

Obchodné podmienky pre Podielový Investičný Program so životným poistením
hy Banky, Poistiteľa alebo TAM a Investora a Investor súhlasí s tým, aby tieto záznamy boli v prípade potreby použité
ako dôkaz. Ak by záznamy obsahovali osobné údaje
Investora alebo tretej osoby, ustanovenia tohto článku sa
použijú primerane.
8.5.13. Investor súhlasí s tým, že Banka alebo osoby, ktorým je
Banka oprávnená poskytnúť údaje podľa bodu 8.5.9, majú
právo použiť na ponuku finančných a s nimi súvisiacich služieb Investorovi automatický telefónny volací systém, fax,
e- mail, SMS alebo iné prostriedky diaľkovej komunikácie
umožňujúce individuálnu komunikáciu s Investorom. V prípade, ak sa Banka alebo tieto osoby rozhodnú realizovať
svoje právo v zmysle predchádzajúcej vety, Investor týmto
žiada o poskytovanie relevantných informácií, materiálov
a ponúk.
8.6. Režim obchodných podmienok
8.6.1.
V prípade, ak tieto OP pre Program, poistná zmluva, VPP
ŽP, PP ŽP-OPP, OPP ÚP, PP ŽP-KCH alebo Zmluvné
dojednania obsahujú odlišnú úpravu pojmov alebo odlišnú
úpravu vzájomných práv a povinností v rámci vzájomných
právnych vzťahov platí, že OP pre Program majú prednosť
a platí, že pre posudzovanie prípadných sporov medzi
Poistiteľom, príp. Bankou na jednej strane a Investorom na
druhej strane, je rozhodná a záväzná úprava pojmov, právnych vzťahov a vzťahov podľa týchto OP pre Program.

8.6.2.

8.6.3.

8.6.4.
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Banka je oprávnená v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky alebo na
základe rozhodnutia vedenia Banky zmeniť alebo úplne
nahradiť tieto OP pre Program a/alebo zmeniť Sadzobník
poplatkov a výšku poplatkov. V prípade, ak sa zmeny dotýkajú poistenia je Banka oprávnená urobiť tak len so súhlasom Poistiteľa. Vzájomné vzťahy v rámci Programu sa odo
dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými OP pre Program
resp. Sadzobníkom poplatkov.
Program otvorený Investorovi na dobu určitú, ktorá je
dohodnutá najmenej na 10 rokov, je účelovým sporením,
v rámci ktorého si Investor môže uplatniť odpočet od základu dane v zmysle platného zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, za predpokladu súčasného splnenia podmienok, že Doba trvania
Programu bude najmenej 10 rokov a súčasne k ukončeniu
Programu a/alebo Redemácii Podielov Podielového listu
vydaných v rámci Programu dôjde najskôr dovŕšením 55
rokov veku Investora. V prípade nesplnenia ktorejkoľvek
z týchto podmienok Banka nezodpovedá za prípadné
dodatočné daňové povinnosti, ktoré vzniknú Investorovi po
uplatnení takéhoto odpočtu od základu dane v rámci účelového sporenia a následnom nesplnení ktorejkoľvek
z týchto podmienok.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2009.

