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Všeobecné obchodné podmienky
Znenie august 2022 

Oberbank AG so sídlom Untere Donaulände 28, 
A-4020 Linz, Rakúska republika, zapísaná v 
obchodnom registri (Firmenbuch) Krajského súdu Linz 
(Landesgericht Linz) pod číslom FN 79063w, 
organizačná zložka: Oberbank AG pobočka 
zahraničnej banky v Slovenskej republike so sídlom: 
Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, IČO 36 861 146, 
DIČ:4020139662, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1660/
B (ďalej len „Banka“ alebo „Oberbank AG“) 
 
vydáva nasledovné Všeobecné obchodné 
podmienky:

Z 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej 
len VOP) platia pre všetky právne vzťahy z 
bankových obchodov (ďalej len „bankové obchody“) 
medzi klientom a bankou. Prednostne platia 
ustanovenia dohôd s klientom a osobitných 
podmienok, a to v uvedenom poradí.

1.    Platnosť

A.    Pôsobnosť a zmeny všeobecných obchodných 
       podmienok

I.     ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ PRE VZŤAH MEDZI 
       KLIENTOM A BANKOU

VŠEOBECNÁ ČASŤ

2.   Zmeny
(1) Z 2. V súvislosti so zmenou príslušných 
právnych predpisov alebo so zmenou obchodnej 
politiky si banka vyhradzuje právo VOP 
jednostranne zmeniť. O tejto zmene a jej účinnosti 
informuje banka zverejnením na svojom webovom 
sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch. Ak je 
Klientom spotrebiteľ, jednostranne zrealizovaná 
zmena nemôže byť v neprospech Klienta, pričom 
banka zároveň písomne informuje Klienta o zmene 
VOP e-mailom, poštou, prostredníctvom 
elektronických služieb (e-banking/App), alebo 
formou informácie na výpise z účtu. Ak Klient so 
zmenami podľa predchádzajúcej vety nesúhlasí, 
má právo na okamžité ukončenie zmluvného 
vzťahu s Bankou pred navrhovaným dňom 
účinnosti týchto zmien. Za okamžité zrušenie 
zmluvného vzťahu z tohto dôvodu nie je Klient 
povinný platiť žiadny poplatok; je však povinný 
uhradiť všetky záväzky, ktoré Klientovi vznikli 
počas trvania zmluvného vzťahu a z dôvodu ich 
ukončenia v zmysle osobitných predpisov a 
zmluvných dojednaní.

B.   Výmena informácii

1.   Príkazy klienta 

(1) Z 3. Klient zadáva banke príkazy písomne.

(2) Banka je však tiež oprávnená uskutočniť 
príkazy udelené prostredníctvom telekomuni-
kačných prostriedkov (najmä faxom alebo 
diaľkovým prenosom dát). Banka je pri existencii 
ďalších predpokladov povinná uskutočniť tieto 
príkazy len vtedy, ak sa na tom dohodla s klientom.

(3) Banka je oprávnená uskutočniť príkazy klienta 
v stanovenej forme, ak bez svojho zavinenia 
dospeje k názoru, že tieto pochádzajú od klienta.

2.   Potvrdzovanie príkazov 

(1) Z 4. Z dôvodov právnej istoty je banka 
oprávnená zaobstarať si pred vykonaním príkazov 
ich potvrdenie tým istým alebo iným 
komunikačným prostriedkom, a to najmä pri 
príkazoch udelených prostredníctvom tele-
komunikačných prostriedkov.

3.   Oznámenia banky 

(1) Z 5. Oznámenia banky uskutočnené 
prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov 
platia, ak sú bankou písomne potvrdené, pokiaľ 
nebolo písomne dojednané niečo iné alebo ak 
neexistujú v danom prípade odlišné bankové 
zvyklosti.
(2) Odsek 1 neplatí pre spotrebiteľov.

(2) Pokiaľ klient nesúhlasí so zmenou VOP, je 
povinný svoj nesúhlas banke písomne oznámiť, a 
to bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od 
oznámenia o zmene.

C.    Dispozičné oprávnenia v prípade smrti klienta

(1) Z 6. Akonáhle sa banka dozvie o úmrtí klienta, 
umožní dispozíciu na základe právoplatného 
uznesenia súdu alebo osvedčenia notára o 
dedičstve, vydaných v konaní o dedičstve. Do 
momentu predloženia takéhoto dokumentu banka 
dotknutý účet zablokuje.

D.    Povinnosti a zodpovednosť banky

1.    Informačné povinnosti
Z 7. Okrem zákonných informačných povinností a 
povinností podľa obchodných podmienok nemá 
banka v prípade neexistencie osobitného 
dojednania žiadne iné informačné povinnosti. 
Banka preto nie je povinná  - ak neexistuje 
zákonná alebo zmluvná povinnosť - informovať

(3) Akýkoľvek úkon klienta voči banke uskutočnený 
po oznámení zmeny, z ktorého je zrejmá vôľa 
pokračovať v právnom vzťahu s bankou, sa 
považuje za konkludentný súhlas klienta so 
zmenou.
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2.    Vykonanie príkazov

(1) Z 8. Príkaz, ktorý podľa svojho obsahu typicky 
vyžaduje súčinnosť tretej osoby, vykoná banka 
poverením tretej osoby vo vlastnom mene. Ak 
tretiu osobu vyberá banka, zodpovedá za riadny 
výber.

(2) Banka je povinná klientovi na jeho požiadanie 
postúpiť nároky voči tretím osobám. Povinnosti 
banky voči klientovi podľa slovenského zákona č. 
492/2009 Z.z. o platobných službách ostávajú 
týmito podmienkami nedotknuté.

3.    Zodpovednosť
(1) Z 9. Banka zodpovedá za škodu, ktorú 
spôsobila hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselne. 
Banka nezodpovedá za škodu, ktorá bola 
spôsobená okolnosťami, na ktoré nemala dosah 
(najmä vyššia moc, plnenia prostredníctvom tretích 
osôb, zmeny ekonomických ukazovateľov alebo 
právnych predpisov, ekonomická situácia klienta).

(2) Banka nezodpovedá za akékoľvek následky, 
ktoré vzniknú klientovi alebo tretej osobe v 
súvislosti s predložením falšovaných, 
pozmenených alebo nesprávnych listín, pokiaľ toto 
banka pri vynaložení obvyklej starostlivosti 
riadneho obchodníka nemohla rozpoznať.

b)   Oprávnenie na konanie

(3) Z 12. Klient je povinný banke bez zbytočného 
odkladu písomne oznámiť a príslušným 
dokumentom preukázať zrušenie alebo zmenu 
oznámeného oprávnenia na konanie vrátane 
dispozičného a podpisového práva (Z 31 a 32 
VOP).

(4) Oprávnenie na konanie oznámené banke platí v 
nezmenenom rozsahu až do písomného 
oznámenia o zrušení alebo zmene, ibaže by banka 
o zmene alebo zrušení vedela alebo z hrubej 
nedbanlivosti nevedela. To platí aj vtedy, ak je 
zrušenie alebo zmena uvedená v príslušnom 
verejnom registri a zodpovedajúca informácia bola 
zverejnená.

c)   Spôsobilosť na právne úkony; zrušenie spoločnosti

Z 13. Každú stratu alebo obmedzenie spôsobilosti 
na právne úkony je klient povinný banke písomne 
oznámiť. Ak je klient spoločnosťou alebo 
právnickou osobou, je potrebné banke oznámiť aj 
ich zrušenie.

(3) Banka nezodpovedá za ušlý zisk.

E.   Povinnosť súčinnosti a zodpovednosť klienta

1.    Úvod

Z 10. Klient je povinný banke poskytovať súčinnosť 
najmä plnením nižšie uvedených povinností; ich 
porušenie má za následok vznik povinností klienta 
na náhradu škody alebo zníženie jeho nároku na 
náhradu škody voči banke. Klient sa zaväzuje 
nahradiť banke aj škodu, ktorá jej vznikne konaním 
uskutočneným v prospech klienta, ktoré banka 
uskutočnila na žiadosť klienta, aj keď nebola 
povinná tak urobiť.

2.   Oznamovanie podstatných zmien

a)   Meno alebo adresa

(1) Z 11. Klient je povinný banke bez zbytočného 
odkladu písomne oznámiť zmenu svojho mena, 
priezviska alebo bydliska resp. obchodného mena 
a sídla alebo adresy výslovne uvedenej ako 
doručovacia adresa.
(2) Ak klient neoznámi zmenu adresy, považujú sa 
písomnosti banky za doručené, ak boli zaslané na 
poslednú adresu oznámenú banke.

(d) Ďalšie dôležité skutočnosti

Z 13a. Klient je povinný oznámiť banke všetky 
ďalšie dôležité skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv 
na jeho schopnosť plniť zmluvné záväzky (napr. 
zmena kontroly nad klientom, predĺženie, návrh na 
vyhlásenie konkurzu, likvidácia).

3.   Zrozumiteľnosť príkazov

(1) Z 14. Klient je povinný svoje príkazy banke 
zadávať spravidla prostredníctvom určených 
formulárov banky a tieto formulovať jasne a 
zrozumiteľne. Zmeny, potvrdenia alebo opakovane 
zadávané príkazy musia byť ako také výslovne 
označené.

4.   Starostlivosť pri používaní telekomunikačných 
      prostriedkov

Z 15. Ak klient zadáva banke príkazy alebo 
poskytuje iné oznámenia prostredníctvom 
telekomunikačných prostriedkov, je povinný 
uskutočniť vhodné opatrenia na zabránenie chýb 
pri prenose a proti zneužitiam. Banka je oprávnená 
zaznamenávať a archivovať komunikáciu medzi 
ňou a klientom, uskutočnenú prostredníctvom 
akýchkoľvek komunikačných prostriedkov aj bez 
zodpovedajúceho upozornenia a tieto v prípade 
sporu použiť.

5.   Námietky

(1) Z 16. Klient je povinný skontrolovať úplnosť a 
správnosť oznámení banky, napr. potvrdení 
zadaných príkazov, oznámení o ich vykonaní, 
výpisov z účtu, výpisov z účtov cenných papierov, 
uzávierok účtov a iných vyúčtovaní akéhokoľvek 
druhu ako aj zásielok a platieb banky a bez 
zbytočného odkladu uplatniť prípadné námietky.

klienta o hroziacich kurzových stratách, o hodnote 
alebo strate hodnoty zverených predmetov alebo o 
okolnostiach, ktoré hodnotu týchto predmetov 
znižujú alebo môžu ohroziť. Banka tiež nie je 
povinná poskytovať klientovi akékoľvek iné rady 
alebo informácie. 



3DVR: 0019020 f_fsk_AGB.pdf                08/2022

(2) Ak banke nedôjdu do šiestich týždňov žiadne 
písomné námietky, považujú sa vykonané 
oznámenia a služby banky za schválené; banka 
upozorní klienta na túto skutočnosť vždy na 
začiatku lehoty. Na tento účel je postačujúca 
informácia vo výpise z účtu.

6.     Neprevzatie písomností

Z 16a. V prípade neprevzatia písomností sa 
písomnosť určená klientovi považuje za doručenú 
dňom odopretia jej prevzatia alebo tretí deň po 
odoslaní zásielky na poštovú prepravu.

7.     Upozornenie na nedoručovanie oznámení

Z 17. Klient je povinný bez zbytočného odkladu 
upovedomiť banku, ak v lehote obvyklej pre 
dojednaný spôsob doručovania nedostáva 
pravidelné oznámenia (napr. uzávierky účtov) 
alebo iné informácie alebo zásielky, ktoré by mu v 
danom prípade mali byť doručené).

8.     Preklady

Z 18. Listiny v cudzích jazykoch akéhokoľvek 
druhu musia byť banke na požiadanie predložené 
v úradnom preklade do jazyka slovenského.

F.     Miesto plnenia; voľba práva; súdna prísluš- 
        nosť
1.     Miesto plnenia

Z 19. Miestom plnenia pre obe strany sú 
obchodné priestory pobočky banky, v ktorej sa 
obchod uzatvoril.

2.      Voľba práva

Z 20. Pre všetky právne vzťahy medzi klientom a 
bankou platí slovenské hmotné právo s vylúčením 
kolíznych noriem.

3.     Rozhodcovská doložka a medzinárodná súdna 
        príslušnosť

(1) Z 21. Banka môže klientovi pri uzatváraní 
bankového obchodu ponúknuť návrh 
rozhodcovskej doložky. Text rozhodcovskej 
doložky ako aj súhlas alebo nesúhlas klienta 
s touto doložkou sú vždy obsiahnuté v zmluve 
medzi bankou a klientom o uzatvorení 
jednotlivého bankového obchodu.

(2) V prípade sporov z bankových obchodov s 
medzinárodným prvkom je daná právomoc súdov 
Slovenskej republiky.

G.     Ukončenie bankového obchodu

1.      Ukončenie zo strany banky

a)      Riadna výpoveď

Z 22. Ak nebola zmluva uzatvorená na určitú 
dobu, môže banka kedykoľvek vypovedať celý 
bankový obchod alebo jeho jednotlivé časti v 
jednomesačnej výpovednej lehote.

b)      Výpoveď zo závažného dôvodu

(1) Z 23. Pri existencii závažného dôvodu môže 
banka kedykoľvek vypovedať celý bankový 
obchod alebo jeho jednotlivé časti s okamžitou 
účinnosťou.

(2) Dôležitý dôvod je daný najmä vtedy, ak

(i) nastane zhoršenie alebo ohrozenie 
majetkových pomerov klienta alebo inej 
zaviazanej osoby (napr. spoludlžník, ručiteľ) 
a je tým ohrozené plnenie záväzkov voči 
banke, alebo
(ii) klient oznámi banke nesprávne údaje o 
svojich majetkových vzťahoch alebo iných 
dôležitých skutočnostiach, alebo
(iii) klient nesplní alebo nemôže splniť svoju 
povinnosť poskytnúť alebo doplniť 
zabezpečenie, alebo

(iv) klient porušuje ustanovenia zmluvy, 
osobitných podmienok alebo VOP, alebo

(v) banka nadobudla dôvodné podozrenie, 
že konanie klienta odporuje právnym 
predpisom alebo ich obchádza alebo je v 
rozpore s dobrými mravmi alebo so 
zásadami poctivého obchodného styku, 
alebo
(vi) voči klientovi bol podaný návrh na 
exekúciu, konkurz alebo reštrukturalizačné 
konanie, alebo

(vii) klient nesúhlasil so zmenou VOP.

(1) Z 24. Pri ukončení bankového obchodu alebo 
jeho častí sa stávajú z neho vyplývajúce dlhované 
čiastky okamžite splatnými. Klient je okrem toho 
povinný zbaviť banku všetkých záväzkov, ktoré 
zaňho prevzala.

2.   Právne následky

Z 23a. Pre vylúčenie pochybností platí, že spôsoby 
skončenia bankového obchodu v zmluve s 
klientom alebo v osobitných podmienkach sa 
považujú za dojednané popri spôsoboch skončenia 
dojednaných vo VOP.
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(2) Ďalej je banka oprávnená všetky záväzky 
prevzaté v mene klienta vypovedať, vysporiadať na 
účet klienta a uspokojiť všetky svoje pohľadávky 
voči klientovi inkasom z účtu klienta. Nároky z 
cenných papierov, najmä zo zmenky a šeku, môže 
banka uplatniť až do výšky existujúceho záporného 
zostatku.

(3) Zmluva, osobitné podmienky ako aj VOP platia 
ďalej aj po ukončení obchodného vzťahu až do 
úplného vyporiadania existujúcich záväzkov.

II.    BANKOVÉ INFORMÁCIE
Z 25. Bežné bankové informácie o ekonomickej 
situácii podnikateľa sa poskytujú výlučne 
nezáväzne a podnikateľom len v písomnej 
podobe, ak neexistuje zákonná povinnosť 
poskytovať takéto informácie.

Z 26. neuplatňuje sa

Z 27. neuplatňuje sa

III.   OTVORENIE A VEDENIE ÚČTOV

A.    Platnosť

Z 28. neuplatňuje sa

B.   Otváranie účtov

Z 29. Pri otvorení účtu je budúci majiteľ účtu 
povinný preukázať svoju totožnosť spôsobom a v 
rozsahu určeným zákonom. Účty sa vedú na 
základe písomnej zmluvy o účte pod menom a 
priezviskom alebo pod obchodným menom 
majiteľa účtu a číslom účtu. Na otvorenie účtu 
neexistuje právny nárok.

C.   Podpisové vzory

Z 30. Osoby, ktoré majú mať dispozičné alebo 
podpisové právo k účtu, sú povinné uložiť v banke 
svoje podpisové vzory. Banka umožní klientovi 
písomné dispozície v rámci účtu na základe 
uložených podpisov. Klient je povinný pred 
vykonaním príkazu bankou na jej požiadanie 
predložiť notársky overené plnomocenstvo.

D.   Dispozičné právo a podpisové právo

1.    Dispozičné právo

Z 31. Disponovať s účtom je oprávnený výlučne 
majiteľ účtu. Na jeho zastupovanie sú oprávnené 
len tie osoby, ktorých oprávnenie na zastupovanie 
vyplýva zo zákona alebo ktorým bolo výslovne a 
písomne udelené plnomocenstvo na disponovanie 
s týmto účtom; sú povinné preukázať svoju 
totožnosť a oprávnenie na zastupovanie.

2.      Podpisové právo
(1) Z 32. Majiteľ účtu môže výslovne a písomne 
udeliť podpisové právo aj iným osobám. Osoba s 
podpisovým právom je oprávnená výlučne na 
uskutočňovanie a na odvolávanie úkonov s 
peňažnými prostriedkami na účte.

E.     Osobitné druhy účtov
1.     Podúčet

Z 33. K jednému účtu môžu byť zriadené viaceré 
podúčty. Aj keď sú tieto označené ako podúčty, 
oprávneným a povinným voči banke je výlučne 
majiteľ účtu.

2.     Účet základného imania
33a. Obchodným spoločnostiam, ktoré sú povinné 
zložiť základné imanie pred zápisom do 
obchodného registra, môže banka založiť účet 
základného imania, a to na základe dokumentu, 
preukazujúceho platné založenie obchodnej 
spoločnosti.

3.     Správcovský účet

Z 34. V prípade akýchkoľvek účtov, na ktorých 
majiteľ účtu spravuje peňažné prostriedky pre 
tretie osoby, je vo vzťahu k banke oprávnenou a 
povinnou osobou výlučne majiteľ účtu.

4.     neuplatňuje sa
Z 35. neuplatňuje sa

(1) Z 37. Ak banka vedie pre klienta účet v cudzej 
mene, platby pre klienta v tejto mene sa pripisujú 
na tento účet, ak nie je v príkaze na úhradu 
uvedené niečo iné. Ak neexistuje účet v cudzej 
mene, môže banka pripísať peňažnú čiastku v 
cudzej mene na účet v tuzemskej mene, pokiaľ 
neexistuje iný výslovný pokyn klienta. Zúčtovanie 
sa uskutoční na základe kurzu v deň, v ktorý má 
banka k dispozícii peňažnú čiastku v cudzej mene 
a môže ju použiť.

Z 36. neuplatňuje sa

5.      Účet v cudzej mene

(2) Majitelia zostatkov v cudzej mene znášajú 
pomerne až do výšky ich pohľadávky všetky 
ekonomické a právne nevýhody a škody, ktoré sa 
dotknú celkového zostatku banky vedeného v 
danej mene v tuzemsku a v zahraničí v dôsledku 
opatrení a udalostí, za ktoré banka nezodpovedá.

(1) Z 38. Ak nie je dojednané niečo iné, uzatvára 
banka účty raz ročne. Ak vznikne v štvrťroku 
debetný zostatok, banka uzatvorí účet ku koncu 
tohto štvrťroka, ak neexistuje iná dohoda, najmä 
dohoda o určitej úrokovej sadzbe z debetného 
zostatku. Vzniknutý úrok a odmeny sú zahrnuté 
do konečného zostatku, takže dôjde k účtovaniu 
úrokov z úrokov. 

F.    Závierka účtov
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(2) Banka poskytuje klientovi výpis z účtu so 
záverečnými zostatkami v pobočke, v ktorej sa 
vedie účet alebo poštou na základe žiadosti 
klienta.

IV.   BEZHOTOVOSTNÝ PLATOBNÝ STYK
A.    Príkazy na úhradu

(1) Z 39. Príkazy na úhradu musia obsahovať 
jedinečný identifikátor, ktorým sa rozumie 
kombinácia písmen, číslic alebo symbolov, ktorú 
oznámi poskytovateľ platobných služieb 
používateľovi platobných služieb a ktorú 
používateľ platobných služieb poskytne na účely 
jednoznačnej identifikácie iného používateľa 
platobných služieb alebo jeho platobného účtu pre 
platobné operácie. Príkaz na úhradu zadaný 
podnikateľom prostredníctvom elektronického 
spracovania dát alebo obdobných technických 
prostriedkov, ktorý má byť bankou spracovaný 
rovnakým spôsobom, vykoná banka výlučne na 
základe kódu banky a čísla účtu príjemcu, ktoré 
sú uvedené v tomto príkaze.

(2) Účel platby uvedený v príkaze nie je pre banku 
relevantný. 

(3) Prijatie príkazu na úhradu bankou nezakladá 
samo o sebe žiadne práva tretích osôb voči 
banke.

(4) Banka je povinná vykonať príkaz na úhradu 
len v tom prípade, ak je na príslušnom účte 
klienta dostatočné krytie (zostatok, poskytnutý 
úverový rámec).

B.    Prichádzajúce platby a právo storna

(1) Z 40. Na základe zmluvy o bežnom účte je 
banka povinná a neodvolateľne oprávnená 
preberať peňažné čiastky pre klienta a tieto 
pripisovať na jeho účet. Banka je oprávnená 
prijímať peňažné čiastky pre klienta aj po zrušení 
účtu, pokiaľ existujú záväzky klienta z tohto účtu. 
Príkaz na poskytnutie peňažnej čiastky klientovi 
vykoná banka pripísaním čiastky na účet 
oprávnenej osoby, ak z príkazu nevyplýva niečo 
iné.

(2) Banka môže kedykoľvek stornovať čiastky 
pripísané na základe jej omylu. Banka nevykoná 
opravné zúčtovanie, ak chybu zapríčinil klient. Ak 
vznikne právo storna, môže banka odoprieť 
dispozície s pripísanými čiastkami.

C.    Výhrada pripísania čiastky na účet
(1) Z 41. Ak banka pripisuje na účet klienta 
čiastky, ktoré má na základe poverenia klienta 
inkasovať (najmä v prípade inkasa šekov, 
zmeniek a iných cenných papierov, príkazov na 
inkaso a pod.), na účet klienta skôr, než sú tieto 
čiastky doručené banke, stane sa tak len s 
výhradou skutočného doručenia pripisovaných 
čiastok banke (výhrada storna). To platí aj vtedy, 
ak je čiastka na úhradu splatná v banke.

(2) Na základe tejto výhrady je banka oprávnená 
jednoduchým účtovným zápisom zrušiť pripísanie 
na účet, ak k doručeniu čiastky nedošlo alebo ak 
je na základe ekonomických pomerov osoby, 
ktorá je povinná čiastku uhradiť, úradných 
zásahov alebo iných dôvodov zjavné, že banka 
nezíska neobmedzené dispozičné právo k čiastke, 
ktorá má byť uhradená.

(3) Výhradu možno ďalej využiť, ak bola 
pripisovaná čiastka inkasovaná v zahraničí a 
podľa zahraničného práva alebo na základe 
dohody so zahraničnou bankou bola treťou 
osobou spätne zaúčtovaná na ťarchu banky.

(4) Na základe uplatnenej výhrady je banka tiež 
oprávnená odoprieť klientovi dispozíciu s 
pripisovanými čiastkami. Táto výhrada trvá aj po 
závierke účtov.

D.   Účtovanie na ťarchu účtu
(1) Z 42. Pri príkazoch na úhradu sa odpísanie z 
účtu považuje za oznámenie o vykonaní príkazu. 

V.   ODPLATA ZA ÚKONY A NÁHRADA NÁKLADOV

A.  Odplata

1.   Zásada odplatnosti

(1) Z 43. Banka je oprávnená požadovať od klienta 
za svoje služby odplatu, najmä úroky, poplatky a 
provízie.

(2) To platí aj pri službách, ktoré sa poskytujú bez 
príkazu, avšak účelne v prospech klienta v 
naliehavých prípadoch alebo ktoré banka 
uskutoční v súvislosti s vyporiadaním dedičstva 
klienta.

2.   Výška odplaty
Z 44. Banka má nárok na primeranú odplatu za 
svoje služby, ktorej výšku za určité bežné služby 
určí v sadzobníku. Zákonná povinnosť vykazovania 
tejto odplaty v zmluve o spotrebiteľskom úvere 
ostáva nedotknutá.

3.  Zmena výšky odplaty za trvalé služby

Z 45. Banka môže primerane zmeniť odplatu za 
služby pri zohľadnení všetkých relevantných 
okolností (najmä zmena zákonných rámcových 
podmienok, zmeny na peňažnom alebo 
kapitálovom trhu, zmeny nákladov refinancovania, 
zmeny personálnych a vecných nákladov, zmeny 
indexu cien atď.).
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(2) Banka môže tieto náklady účtovať klientovi ako 
celkovú sumu bez vyčíslenia jednotlivých položiek, 
pokiaľ klient takéto vyčíslenie výslovne 
nepožaduje.

VI.  ZABEZPEČENIE

A.   Zriadenie a dopĺňanie zabezpečenia

1.   Nárok na poskytnutie zabezpečenia

(1) Z 47. Klient je na požiadanie povinný poskytnúť 
banke bez zbytočného odkladu pre banku 
primerané zabezpečenie všetkých jej nárokov 
vyplývajúcich z bankového obchodu s klientom, a 
to aj vtedy, ak záväzky klienta majú vzniknúť v 
budúcnosti, sú podmienené, časovo obmedzené 
alebo nesplatné.

(2) Klient alebo osoba, ktorá zabezpečenie 
poskytla, je podľa povahy veci na požiadanie banky 
povinný poistiť predmet zabezpečenia, riadne a 
včas platiť poistné a vinkulovať poistné plnenie v 
prospech banky.

(4) Klient je povinný bezodkladne informovať banku 
o všetkých zmenách týkajúcich sa zabezpečenia a 
o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať za 
následok právne alebo faktické znehodnotenie 
zabezpečenia.

(5) Banka má právo kedykoľvek v priestoroch 
klienta alebo na mieste, kde sa predmet 
zabezpečenia nachádza, preveriť, či zabezpečenie 
banky je dostatočné a či sa s predmetom 
zabezpečenia zaobchádza zodpovedajúcim 
spôsobom.

(3) Klient alebo osoba, u ktorej sa predmet 
zabezpečenia nachádza, je povinná na vlastné 
náklady udržiavať predmet zabezpečenia v dobrom 
stave, uskutočniť všetky opatrenia na zachovanie 
hodnoty predmetu zabezpečenia a zdržať sa 
akýchkoľvek krokov, ktoré by mohli zhoršiť 
postavenie banky pri uspokojení jej nárokov pri 
výkone zabezpečenia.

(2) To platí aj vtedy, ak pri vzniku nárokov banka 
nepožadovala zabezpečenie.

3.   Uplatnenie zabezpečenia

(1) Z 48a. V prípade nesplnenia zabezpečenej 
pohľadávky môže banka túto uspokojiť zo 
zabezpečenia všetkými spôsobmi, ktoré pripúšťajú 
právne predpisy v čase jej uplatnenia.

(2) Ak je nesplnená pohľadávka zabezpečená 
viacerými spôsobmi zabezpečenia, je banka 
oprávnená rozhodnúť, z ktorého zabezpečenia 
svoju pohľadávku uspokojí.

(3) Banka je oprávnená využiť vždy najrýchlejšiu a 
najefektívnejšiu cestu uspokojenia pohľadávky 
prostredníctvom zabezpečenia, ktorú poskytujú 
právne predpisy. Klient je povinný poskytnúť banke 
všetku súčinnosť.

Z 49.  - Z 51. neuplatňuje sa

4.   Uvoľnenie zabezpečení

Z 52. Na žiadosť klienta banka môže uvoľniť 
zabezpečenie, ak už nemá na ňom žiadny 
oprávnený záujem.

Z 53.  - Z 55. neuplatňuje sa

Z 56. neuplatňuje sa

Z 57. neuplatňuje sa

5.    Zadržanie plnení banky

Z 58. Banka je oprávnená pozastaviť poskytovanie 
svojich služieb klientovi z dôvodu nárokov 
vzniknutých z obchodných vzťahov, a to aj v 
prípade, že nie sú založené na tých istých 
právnych dôvodoch.

VII.  VZÁJOMNÉ ZAPOČÍTANIE A ZÚČTOVANIE

A.    Vzájomné započítanie
1.    Zo strany banky

(1) Z 59. Banka je oprávnená vykonávať 
započítanie akýchkoľvek pohľadávok klienta s 
akýmikoľvek pohľadávkami banky. Ustanovenie § 
361 Obchodného zákonníka sa nepoužije.

2.   Zmena rizika

(1) Z 48. Ak sa dodatočne vyskytnú alebo stanú 
známymi okolnosti, ktoré odôvodňujú zvýšenie 
hodnotenia rizikovosti klienta, je banka oprávnená 
požadovať od klienta, aby v primeranej lehote 
poskytol alebo doplnil zabezpečenie. To platí 
najmä v prípade, že ekonomické pomery klienta sa 
zhoršili alebo hrozí ich zhoršenie alebo poklesla 
hodnota existujúceho zabezpečenia alebo hrozí jej 
pokles.

B.   Náhrada nákladov

(1) Z 46. Klient znáša všetky potrebné výdavky, 
trovy a náklady účelne vynaložené v súvislosti s 
obchodným vzťahom medzi ním a bankou, najmä 
poplatky, dane, poštovné, náklady poistenia, 
právneho zastúpenia, ekonomické poradenstvo, 
telekomunikácie ako aj zriadenie, správa a 
zhodnotenie alebo uvoľnenie zabezpečení ako aj 
všetky náklady spojené so zriadením, 
ohodnotením, správou, speňažením alebo 
uvoľnením zabezpečenia. Ak banka nemôže 
vykonať príkaz klienta na úhradu kvôli 
nedostatočnému krytiu alebo ak na základe 
donucovacích opatrení tretej osoby musí byť činná 
proti klientovi, je oprávnená vyúčtovať primeranú 
paušálnu úhradu trov podľa Sadzobníka. 
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(2) Banka bude bez ohľadu na trvajúce právo na 
započítanie vykonávať dispozície klienta so 
zostatkami na bežných účtoch v prospech tretích 
osôb až do doby, kedy bude oznámenie banky o 
vykonaní započítania doručené klientovi. 
Zriadenie záložného práva k zostatku na účte nie 
je považované za dispozíciu klienta.

2.      Zo strany klienta
Z 60. Klient je oprávnený započítať svoje 
pohľadávky voči pohľadávkam banky iba v 
prípade, že sa banka dostane do platobnej 
neschopnosti, pohľadávka klienta súvisí s jeho 
záväzkom, bola priznaná súdom alebo uznaná 
bankou.

B.     Zúčtovanie

Z 61. Banka je oprávnená započítať pohľadávky 
klienta najskôr voči istine tých svojich 
pohľadávok, ku ktorým nebolo poskytnuté žiadne 
zabezpečenie alebo hodnota poskytnutého 
zabezpečenia nie je na úhradu pohľadávok 
dostatočná. Pritom nie je dôležité, kedy nastala 
splatnosť jednotlivých pohľadávok. To platí aj v 
rámci kontokorentných vzťahov.

VIII.  VYHLÁSENIA KLIENTA

A.     Vlastníctvo peňažných prostriedkov

(1) Z 61a. Klient vyhlasuje, že peňažné 
prostriedky použité na vykonanie ktoréhokoľvek 
bankového obchodu s hodnotou najmenej EUR 
15.000,- alebo v protihodnote tejto sumy v inej 
mene sú v jeho výlučnom vlastníctve a bankový 
obchod vykonáva na vlastný účet.

(2) Ak neplatí ustanovenie odseku 1, klient sa 
zaväzuje predložiť banke najneskôr s pokynom na 
vykonanie bankového obchodu písomné 
vyhlásenie, v ktorom uvedie vlastníka peňažných 
prostriedkov a osoby, na ktorej účet je obchod 
vykonaný. S týmto vyhlásením klient predloží aj 
písomný súhlas tejto osoby na použitie 
peňažných prostriedkov na vykonávaný obchod a 
na vykonanie tohto obchodu na jej účet.

B.    Ochrana osobných údajov

(1) Z 61b. Banka spracúva osobné údaje klienta 
v súlade so zákonom 483/2001 Z.z. o bankách a 
právnymi predpismi na ochranu osobných údajov; 
podrobnosti sú vysvetlené v zmluve medzi bankou 
a klientom. o uzatvorení jednotlivého bankového 
obchodu. Neposkytnutie osobných údajov v 
rozsahu vyžadovanom zákonom č. 483/2001 Z.z. 
o bankách zo strany klienta môže mať za 
následok odmietnutie uzatvorenia bankového 
obchodu zo strany banky.

OSOBITNÉ DRUHY OBCHODOV

Z 62.  - Z 72. neuplatňuje sa

III.    OBCHODOVANIE S DEVÍZAMI A VALUTAMI

neuplatňuje sa

Ak klient túto povinnosť nesplní a uvedené 
vyhlásenie sa ukáže ako nepravdivé, sú všetky 
zmluvy o vkladoch a zárukách poskytnutých 
bankou neplatné a všetky úvery poskytnuté 
klientovi vrátane úrokov sú splatné, a to k 
momentu, kedy sa banka o nepravdivosti tohto 
vyhlásenia dozvedela.

C.    Osobitný vzťah k banke
(1) Z 61c. Klient vyhlasuje, že nie je osobou s 
osobitným vzťahom k banke podľa § 35 zákona č. 

Z 75. Úvery v cudzích menách sa splácajú v 
mene, v ktorej ich banka poskytla. Platby v iných 
menách sa považujú za poskytnutie, pokiaľ banka 
neoznámi klientovi, že ich použije na splatenie 
záväzkov z úveru. Banka je tiež oprávnená 
previesť nesplatený debetný zostatok v cudzej 
mene po oznámení klientovi do tuzemskej meny 
pokiaľ:

IV.   ÚVERY V CUDZÍCH MENÁCH

483/2001 Z.z. o bankách. Ak je takouto osobou, je 
povinný o tom včas banku informovať.

(ii) zo zákona alebo v dôsledku okolností, za ktoré 
banka nenesie zodpovednosť, už nebude možné 
refinancovanie v cudzej mene, alebo

(iii) úver splatný v plnej výške nie je aj napriek 
upomenutiu klienta splatený.

(i) sa zvyšuje úverové riziko v dôsledku vývoja 
kurzu cudzej meny a banka nezíska v primeranej 
lehote dostatočné zabezpečenie, alebo
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V.     INKASO A DISKONTNÉ OPERÁCIE, OBEH 
        ZMENIEK A ŠEKOV

A.     Platnosť

Z 76. Tieto podmienky platia pre zmenky, šeky a 
ďalšie inkasné inštrumenty (napr. cenné papiere 
na rad a dlžné úpisy).

B.     Inkaso alebo odkúpenie

Z 77. Tieto papiere banka prijíma na inkaso, 
pokiaľ nebolo dohodnuté ich odkúpenie (diskont).

D.    Práva a povinnosti bánk

Z 79. V prípade diskontu môže banka v prípadoch 
uvedených v Z 41 ods. 2 a 3 naúčtovať 
predávajúcemu plnú menovitú hodnotu s 
pripočítaním všetkých výdavkov vzniknutých 
banke. Pri cenných papieroch znejúcich na cudziu 
menu nesie klient aj riziko zmeny kurzu.

Z 80. V týchto prípadoch a v prípade spätného 
odpísania pripísaných čiastok s výhradou ich 
pripísania (Z 41.) ostávajú banke nároky voči 
klientovi a každej osobe povinnej z cenného 
papiera podľa právnych noriem upravujúcich 
cenné papiere na výplatu celej čiastky vrátane 
vedľajších pohľadávok, a to až do výšky 
debetného zostatku vzniknutého spätným 
odpísaním.

Z 81. Banka môže požadovať, aby jej klient 
previedol pohľadávku spojenú s cenným papierom 
alebo jeho nadobudnutím klientom, ako aj 
akékoľvek súčasné a budúce práva z 
podkladových transakcii vrátane súvisiaceho 
zabezpečenia. Banka je povinná splatiť cenné 
papiere, ktoré u nej boli domicilované, iba v 
prípade, že príkaz klienta bol doručený včas a na 
účte klienta je dostatočné krytie.

Z 78. Príkazy na inkaso musia byť doručené včas, 
aby mohli byť vykonané bežným spôsobom bez 
použitia zvláštnych zrýchlených prostriedkov.

C.    Včasnosť príkazov


