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OBCHODNÉ PODMIENKY J&T BANKY, A.S., POBOČKY 
ZAHRANIČNEJ BANKY PRE POSKYTOVANIE INVESTIČNÝCH 

SLUŽIEB,  VEDĽAJŠÍCH SLUŽIEB A SLUŽIEB ČLENA CENTRÁLNEHO 
DEPOZITÁRA 

Účinnosť od 1.6.2014 
 

1. ČLÁNOK 
Informácie o Banke 

1.1. Základné údaje: 
 J & T BANKA, a.s. 
 so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika 
 IČ: 471 15 378 
 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom 

v Prahe, oddiel B., vložka 1731 
 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom 

organizačnej zložky 
 J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky 
 so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava 
 IČO: 35 964 693 
 zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom 

Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1320/B 
1.2. Kontaktné údaje: 
 Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, SR  
 tel.: +421 2 5941 8 111    
 fax: +421 2 5941 8 115    

email: frontoffice@jtbanka.sk (Odbor finančných trhov SR - 
Dealing) 

 backoffice@jtbanka.sk (Odbor back office finančných 
trhov SR) 

 web: www.jtbanka.sk   
1.3. J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len 

„Banka“) je oprávnená poskytovať služby a produkty 
v rozsahu, ktorý vyplýva z predmetu podnikania zapísaného 
v obchodnom registri.  

1.4. Banka je oprávnená poskytovať nasledujúce investičné služby 
a investičné činnosti: 
a) prijímanie a postúpenie pokynov týkajúcich sa jedného 

alebo viacerých Finančných nástrojov, a to vo vzťahu 
k prevoditeľným cenným papierom a nástrojom 
peňažného trhu, 

b) vykonávanie pokynov Klienta na jeho účet, a to vo 
vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a nástrojom 
peňažného trhu, 

c) obchodovanie na vlastný účet, a to vo vzťahu 
k prevoditeľným cenným papierom a nástrojom 
peňažného trhu, 

1.5. Banka je oprávnená poskytovať nasledujúce vedľajšie služby: 
a) úschova a správa finančných nástrojov na účet Klienta, 

vrátane držiteľskej správy, 
b) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie 

spojené s poskytovaním investičných služieb,  
1.6. Banka je oprávnená poskytovať ďalšie služby v zmysle 

Zákona o cenných papieroch a Zákona o bankách: 
a) služby člena Centrálneho depozitára cenných papierov 

SR, a.s., 
b) účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie 

s tým spojených služieb. 

2. ČLÁNOK 
Základné ustanovenia 

2.1. Tieto Obchodné podmienky obchodníka s cennými papiermi   
J & T BANKY, a.s., pobočky zahraničnej banky pre 
poskytovanie investičných služieb, vedľajších služieb 
a služieb člena centrálneho depozitára (ďalej len 
„Obchodné podmienky“) predstavujú obchodné podmienky 
Banky vydané v súlade § 273 Obchodného zákonníka a § 37 
Zákona o bankách ako všeobecné obchodné podmienky, ktorými 
sa upravujú práva a povinnosti medzi Klientom a Bankou pri 
poskytovaní investičných služieb a vedľajších služieb, najmä pri 
obstaraní kúpy alebo predaja Finančných nástrojov, úschove 
a správe Finančných nástrojov na účet Klienta, vrátane 
Držiteľskej správy, ako aj v súvislosti so zriadením a vedením 
Majetkového účtu v CDCP. Obchodnými podmienkami sa riadia 
aj právne vzťahy vzniknuté zo zmlúv týkajúcich sa Služieb, 
ktoré Banka prestala vykonávať, alebo ich nahradila iným 
typom či názvom Služby. 

2.2. Obchodné podmienky sú záväzné pre zmluvné strany v plnom 
rozsahu a považujú sa za súčasť Zmluvy. Odchylné dojednania 
v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných 
podmienok. Ustanovenia Obchodných podmienok majú 

prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami právnych 
predpisov. Obchodné podmienky sa podporne riadia príslušnými 
ustanoveniami Zákona o cenných papieroch, Obchodného 
zákonníka, Občianskeho zákonníka, ako aj ustanoveniami iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2.3. Nadpisy jednotlivých článkov týchto Obchodných podmienok 
slúžia výlučne na orientáciu v texte a pri výklade Zmluvy 
a týchto Obchodných podmienok. Ak to nie je výslovne 
uvedené, odkazy na jednotlivé články a body v týchto 
Obchodných podmienkach odkazujú na príslušné články a body 
týchto Obchodných podmienok. Pojmy písané veľkými 
začiatočnými písmenami majú, pokiaľ z kontextu zjavne 
nevyplýva niečo iné, význam uvedený v týchto Obchodných 
podmienkach alebo v Zmluve. 

3. ČLÁNOK 
Základné pojmy 

3.1. Pojmy písané veľkými začiatočnými písmenami používané 
v týchto Obchodných podmienkach alebo v Zmluve majú 
nasledujúci význam: 
„Banka“ spoločnosť J & T BANKA, a.s. so sídlom Pobřežní 
297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, zapísaná v Obchodnom 
registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 
1731 podnikajúca na území Slovenskej republiky 
prostredníctvom organizačnej zložky J & T BANKA, a.s., 
pobočka zahraničnej banky so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 
02 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísaná v Obchodnom registri 
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 
1320/B; 
„BCPB“ Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom 
Vysoká 17, Bratislava 811 06, IČO: 00 604 054,  zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka č. 117/B; 
„Bezpečnostné prvky“ osobné identifikačné číslo (PIN kód), ktoré 
Banka pridelila Klientovi, číslo zo Zoznamu kontrolných čísel a 
telefonické heslo, ktoré si Klient sám zvolil; 
„CDCP SR“ Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. 
augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka č. 493/B; 
„Cenný papier“ peniazmi oceniteľný zápis v zákonom 
ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa 
Zákona o cenných papieroch a práva podľa osobitných zákonov, 
najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo 
vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám;  
„Custodian“ spoločnosť, ktorá vedie evidenciu, prípadne 
vykonáva správu Finančných nástrojov;  
„Číslo Klienta“ číselné označenie Klienta. Je potrebné, 
aby Klient uvádzal Číslo Klienta ako variabilný symbol pre 
všetky transakcie Klienta; Číslo Klienta sa zhoduje s číselným 
označením Peňažného účtu Klienta; 
„Depozitár Banky“ inštitúcia, ktorá pre Banku vedie centrálny 
register Finančných nástrojov; 
„Dôverné informácie“ znamenajú akékoľvek osobné údaje 
vrátane rodného čísla a citlivých údajov, ako aj ďalšie 
informácie týkajúce sa Klienta obsiahnuté v Zmluve a ďalšie 
informácie, ktoré Banka získa od Klienta alebo z iných zdrojov 
počas trvania zmluvného vzťahu medzi Bankou a Klientom, 
vrátane informácií, ktoré sú predmetom právnej ochrany 
predovšetkým podľa Zákona o ochrane osobných údajov, alebo 
ktoré sú predmetom bankového tajomstva podľa Zákona o 
bankách; 
„Držiteľská správa“ správa, pri ktorej úkony potrebné na výkon a 
zachovanie práv spojených s Cenným papierom pre Klienta ako 
majiteľa cenného papiera voči tretím osobám vykonáva vo svojom 
mene a na účet Klienta Banka; 
„Finančné vysporiadanie“ zaplatenie kúpnej ceny za Finančné 
nástroje; 
„Finančný nástroj“  (§5 ods. 1 Zákona o cenných papieroch) 

a) prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými 

subjektmi kolektívneho investovania, 
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa 

cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov 
alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov 
alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané 
doručením alebo v hotovosti, 

e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa 
komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu 
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vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo 
zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu 
dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej 
udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, 

f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa 
komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa 
obchodujú na regulovanom trhu alebo na 
mnohostrannom obchodnom systéme,  

g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty 
neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré 
neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných 
derivátových finančných nástrojov  a sú zúčtovávané 
alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania 
a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na 
doplnenie aktív, 

h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, 
i) finančné rozdielové zmluvy, 
j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce 

sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na 
emisie, miery inflácie alebo iných úradných 
hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v 
hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby 
jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu 
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za 
následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce 
sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, 
neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter 
iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s 
nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom 
obchodnom systéme alebo sú zúčtovávané alebo 
vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a 
vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na 
doplnenie aktív. 

Pojem Finančný nástroj v kontexte týchto Obchodných 
podmienok je potrebné vnímať iba v rozsahu článku 1 bodu 1.4 
Obchodných podmienok. Tam, kde sa v týchto Obchodných 
podmienkach alebo v Zmluve používa pojem Finančný nástroj 
rozumie sa ním tak Tuzemský ako aj Zahraničný finančný 
nástroj, ak nie je výslovne uvedené inak. Tam kde sa v týchto 
Obchodných podmienkach alebo v Zmluve používa pojem 
Finančný nástroj rozumie sa ním tak listinný ako aj zaknihovaný 
Finančný nástroj, ak nie je výslovne uvedené inak. 
„Identifikácia“ identifikácia v zmysle Zákona o ochrane pred 
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti; 
„Inštrukcia“ príkaz, žiadosť alebo iný druh požiadavky Klienta 
vo forme predpísanej Bankou alebo CDCP SR, a ktorej obsahom 
je vykonanie úkonu v rámci úschovy, správy, alebo vykonanie 
úkonu v rámci poskytovania služieb člena CDCP SR; 
„Investičný účet“ je účet Klienta, zriadený a vedený Bankou. 
Sú na ňom evidované Finančné nástroje, patriace Klientovi. 
Banka zabezpečuje vedenie Držiteľských účtov v rámci 
poskytovania vedľajšej investičnej služby úschova a správa 
Finančných nástrojov na účet Klienta, vrátane držiteľskej 
správy; 
„Klient“ fyzická alebo právnická osoba, ktorej Banka ako 
obchodník s cennými papiermi poskytuje Službu, alebo ktorá 
rokuje s Bankou o poskytnutí Služby; 
„Majetkový účet“ účet majiteľa podľa § 105 ods. 3 Zákona 
o cenných papieroch, zriadený a vedený Bankou, ako členom CDCP 
pre Klienta alebo zriadený pre Klienta priamo Centrálnym 
depozitárom, na ktorom sú evidované Cenné papiere Klienta podľa 
§ 105 Zákona o cenných papieroch, oddelene od aktív Banky; 
„Majetkové vysporiadanie“ vykonanie zápisu v zákonmi 
daného trhu ustanovenej evidencii majiteľov zaknihovaných 
Finančných nástrojov, a to na ťarchu majetkového účtu 
prevodcu Finančných nástrojov a v prospech Majetkového účtu 
Klienta v prípade kúpy zaknihovaných Finančných nástrojov, 
alebo na ťarchu Majetkového účtu Klienta a v prospech 
majetkového účtu nadobúdateľa zaknihovaných Finančných 
nástrojov v prípade predaja zaknihovaných Finančných 
nástrojov; v prípade listinných Finančných nástrojov prevzatie, 
resp. odovzdanie listinného Finančného nástroja Banke;  
„Obchodný deň“ časový úsek od 9:00 do 16:00 hod v deň, ktorý 
nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja ani dňom 
pracovného voľna v SR, kedy je možné uskutočňovať obchody 
s Finančnými nástrojmi alebo doba počas ktorej Banka vykonáva 
činnosti ako člen CDCP SR a v ktorý CDCP SR prijíma Inštrukcie 
od Banky ako člena CDCP SR;  
„Oprávnená osoba“ právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá 
je Klientom splnomocnená konať v jeho mene v rozsahu 
definovanom v Podpisovom vzore; 
„Peňažný účet Banky“ zberný účet Banky, na ktorom sú 
vedené zverené peňažné prostriedky Klientov v zmysle Zmluvy 

uzatvorenej medzi Bankou a Klientom určené na realizáciu 
Služby; tieto peňažné prostriedky sú obratom evidované na 
Peňažných účtoch Klienta; 
„Peňažný účet Klienta“ analytická evidencia Banky, ktorá slúži 
na evidovanie peňažných prostriedkov Klienta zverených Banke a 
určených na realizáciu Služby s Finančnými nástrojmi v zmysle 
Zmluvy uzatvorenej medzi Bankou a Klientom. Peňažné 
prostriedky na Peňažnom účte Klienta nie sú úročené ani inak 
zhodnocované;  
„Podpisový vzor“ zoznam Oprávnených osôb konať v mene 
Klienta, vrátane určenia spôsobu a rozsahu ich konania a ich 
podpisové vzory, teda ich vlastnoručné podpisy. Správnosť 
vyplnenia Podpisového vzoru Klient potvrdí svojim podpisom na 
Podpisovom vzore. Podpisový vzor je uložený v Banke; v prípade, ak 
Zmluva neobsahuje ako prílohu Podpisový vzor, považuje sa 
podpis Klienta na zmluve za jeho Podpisový vzor; 
„Pokyn“ inštrukcia Klienta na kúpu alebo predaj Finančného 
nástroja, akceptovaná Bankou za účelom jej vykonania alebo jej 
postúpenia tretej strane na vykonanie na účet Klienta;  
„Poplatok“ odplata Banky za vykonanie Služby stanovená 
v Sadzobníku poplatkov; 
„Prevádzkový poriadok“ prevádzkový poriadok CDCP SR v aktuálnom 
znení; 
„Prevod Finančných nástrojov“ je zmena majiteľa Finančného 
nástroja uskutočnená na základe Zmluvy a príslušných právnych 
predpisov; 
„Registrácia prevodu“ je vykonanie zápisu v zákonom 
ustanovenej evidencii majiteľov zaknihovaných Finančných 
nástrojov, a to na ťarchu majetkového účtu prevodcu alebo 
Držiteľského účtu prevodcu a v prospech majetkového účtu 
nadobúdateľa; 
„Reklamačný poriadok“ dokument vydaný Bankou, ktorý upravuje 
spôsob komunikácie medzi Klientom a Bankou v prípadoch, keď sa 
Klient domnieva, že Banka nedodržala podmienky ustanovené v 
Obchodných podmienkach, prípadne povinnosti vyplývajúce jej 
zo všeobecne záväzných právnych predpisov; Reklamačný poriadok 
v aktuálnom znení je Klientovi k dispozícii v obchodných priestoroch 
Banky a na internetovej stránke uvedenej v bode 1.2 týchto 
Obchodných podmienok; 
„Sadzobník poplatkov“ sadzobník poplatkov J & T BANKY, a.s. 
pobočky zahraničnej banky; 
„Služba, resp. Služby“ investičné služby, investičné činnosti, 
vedľajšie služby, služby člena CDCP, ako aj ďalšie činnosti, alebo 
ktorákoľvek z nich, ktoré je Banka oprávnená v zmysle bodu 1.4 
až 1.6 týchto Obchodných podmienok poskytovať;  
„Stratégia vykonávania pokynov“ stratégia vypracovaná Bankou 
za účelom dosiahnutia najlepšieho možného výsledku pri realizácii 
Pokynu Klienta; Stratégia vykonávania pokynov je súčasťou 
dokumentu „Predobchodné informácie J & T BANKY, a.s. pobočky 
zahraničnej banky“; 
„Tuzemský finančný nástroj“  Finančný nástroj obchodovaný 
a vysporiadaný na území SR, alebo Finančný nástroj, pri ktorom je 
obchod vysporiadaný na území SR;  
„Zahraničný finančný nástroj“ Finančný nástroj obchodovaný a 
vysporiadaný mimo územia SR, prípadne taký Finančný nástroj, kedy 
obchody uzavreté s týmto Finančným nástrojom sú vysporiadané 
mimo územia SR;  
„Zákon o cenných papieroch“ je zákon č. 566/2001 Z.z. o 
cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov; 
„Zákon o bankách“ zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych 
predpisov; 
„Zákon o ochrane osobných údajov“ zákon č. 428/2002 Z.z. o 
ochrane osobných údajov, v znení neskorších právnych predpisov; 
„Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti“  zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou 
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním 
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších právnych predpisov; 
„Zákony daného trhu“  všetky ústavné, zákonné, legislatívne, 
právne alebo administratívne úpravy, súdne výroky, nariadenia, 
predpisy, alebo opatrenia majúce právnu moc použiteľnú na 
príslušnom trhu; 
„Zmenkový program“ – Služba Banky, ktorá umožňuje klientom 
emitovať vlastné zmenky. Emisiou zmeniek sa v tomto programe 
rozumie vykonanie administrácie úkonov, potrebných pre emisiu 
zmenky v mene emitenta a na jeho účet. 
„Zmluva“ zmluva, predmetom ktorej je poskytnutie Služieb bez 
ohľadu na jej názov, najmä zmluva o poskytovaní investičných, 
vedľajších a ďalších služieb, komisionárska zmluva, mandátna zmluva 
o obstaraní kúpy alebo predaja Finančných nástrojov, zmluva 
o úschove Finančných nástrojov, zmluva o správe Finančných 
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nástrojov a iné zmluvy uzavreté medzi Klientom a Bankou, alebo 
dokumenty, ktoré sa odvolávajú na podpornú úpravu týchto 
Obchodných podmienok; 
„Zoznam kontrolných čísel“ zoznam čísel pridelený Bankou 
Klientovi pri uzatvorení Zmluvy za účelom overenia totožnosti 
Klienta pri uskutočňovaní diaľkovej komunikácie s Klientom. 

4. ČLÁNOK 
Predzmluvné vzťahy medzi Klientom a Bankou 

4.1. Každý klient, ktorý prejaví záujem o uzatvorenie zmluvného 
vzťahu s Bankou je povinný preukázať Banke svoju totožnosť 
minimálne v rozsahu stanovenom v bode 4.3. tohto článku 
Obchodných podmienok. Na žiadosť Banky je Klient povinný 
preukázať Banke totožnosť pred poskytnutím každej Služby a 
poskytnúť tiež Banke ďalšie informácie a odovzdať doklady, 
ktoré sú potrebné pre výkon činností Banky podľa Zmluvy, 
Zákona o cenných papieroch a Zákona o bankách. 

4.2. Klient je povinný kedykoľvek vyhovieť žiadosti Banky 
o preukázanie svojej totožnosti predložením dokladu 
totožnosti. Vykonávanie obchodu so zachovaním anonymity 
Klienta je Banka povinná odmietnuť. 

4.3. Totožnosť Klienta sa preukazuje v nasledovnom rozsahu:  
a) Klient fyzická osoba - meno, priezvisko, rodné číslo alebo 

dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo iného 
pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti;  

b) Klient fyzická osoba – podnikateľ -  okrem údajov v bode 
podľa písm. a) tohto bodu adresa miesta podnikania, 
identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie úradného 
registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento 
podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo 
evidencie; 

c) Klient právnická osoba - názov, adresa sídla, identifikačné 
číslo, predmet podnikania alebo inej činnosti, označenie 
úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je 
právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra 
alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je 
oprávnená konať v mene právnickej osoby v rozsahu údajov 
podľa písm. a) tohto bodu, 

d) pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, 
zistenie jej údajov podľa písm. a), b) alebo c) tohto bodu a 
zistenie údajov fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v 
mene tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby v rozsahu 
údajov podľa písm. a) tohto bodu; 

e) pri maloletom, ktorý nemá doklad totožnosti, zistenie 
mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, 
trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti 
maloletého a rovnako aj jeho zákonného zástupcu. 

4.4. Totožnosť Klienta sa preukazuje nasledovnými spôsobmi: 
a) totožnosť Klienta fyzickej osoby sa preukazuje dokladom 

totožnosti Klienta a overením podoby Klienta s podobou 
v jeho doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti, 
alebo podpisom Klienta, ak je Klient osobne známy a ak je 
jeho podpis bez akýchkoľvek pochybností zhodný 
s podpisom Klienta na Podpisovom vzore uloženom u Banky, 
pri ktorého podpisovaní Klient preukázal svoju totožnosť 
dokladom totožnosti;  

b) totožnosť Klienta fyzickej osoby – podnikateľa sa 
preukazuje dokladom totožnosti Klienta a predložením 
dokumentov, údajov, alebo informácií získaných 
z úradného registra, alebo inej úradnej evidencie, v ktorej 
je podnikateľ zapísaný, alebo z iného dôveryhodného a 
nezávislého zdroja; 

c) totožnosť Klienta právnickej osoby sa preukazuje 
predložením dokumentov, údajov, alebo informácií 
získaných z úradného registra, alebo inej úradnej 
evidencie, v ktorej je Klient - právnická osoba zapísaný, 
alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja 
a overením totožnosti fyzickej osoby, ktorá je oprávnená 
konať v mene právnickej osoby, ako aj overením jej 
oprávnenia konať v mene právnickej osoby; 

d) totožnosť fyzickej osoby, ktorá je na základe 
splnomocnenia oprávnená konať v mene právnickej osoby, 
alebo inej fyzickej osoby sa preukazuje dokladom jej 
totožnosti za jej fyzickej prítomnosti; 

e) totožnosť maloletého, ktorý nemá doklad totožnosti sa 
preukazuje rodným listom a overením druhu a čísla dokladu 
totožnosti a podoby prítomného zákonného zástupcu 
maloletého s podobou v jeho doklade totožnosti; 

4.5. Pri vykonávaní obchodov prostredníctvom technických 
zariadení s použitím Bezpečnostných prvkov sa totožnosť 
Klienta, ktorý už bol predtým identifikovaný niektorým zo 
spôsobov v bode 4.4. tohto článku Obchodných podmienok, 
osobným identifikačným číslom alebo obdobným kódom, 

ktorý Banka pridelí Klientovi a uvedením vyžiadaného čísla zo 
Zoznamu kontrolných čísel alebo uvedením hesla, ktoré si 
Klient určil. 

4.6. Každý Klient, ktorý prejaví záujem o uzatvorenie zmluvného 
vzťahu s Bankou musí byť zaradený do jednej z kategórií 
neprofesionálny klient alebo profesionálny klient alebo 
oprávnená protistrana. Klient berie na vedomie, že Banka 
uskutoční v zmysle Zákona o cenných papieroch jeho 
kategorizáciu a Klientovi oznámi zaradenie do klientskej 
kategórie vrátane všetkých jeho práv a povinností vyplývajúcich 
zo zaradenia do konkrétnej klientskej kategórie. Ďalšie 
podrobnosti o kategorizácii klientov obsahuje dokument 
„Predobchodné informácie J & T BANKY, a.s. pobočky zahraničnej 
banky“. 

4.7. Klient berie na vedomie, že Banka je v súlade so Zákonom o 
cenných papieroch povinná od Klienta, formou vyplnenia testu 
primeranosti, požadovať poskytnutie informácií týkajúcich sa 
jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investovania a 
tieto informácie vyhodnocovať za účelom určenia, či sú znalosti 
a skúsenosti Klienta dostatočné na to, aby si uvedomoval riziká 
spojené s príslušným druhom Finančného nástroja, investičnej 
služby alebo vedľajšej služby, a či sú pre Klienta primerané.  

4.8. Ak Klient odmietne poskytnúť Banke informácie požadované 
podľa bodu 4.7. tohto článku Obchodných podmienok (všetky, 
alebo ktorúkoľvek z nich), alebo iným spôsobom sťaží alebo 
znemožní Banke vyhodnotiť znalosti a skúsenosti Klienta 
v súlade so Zákonom o cenných papieroch, Banka Klienta 
upozorňuje, že takéto rozhodnutie neumožní Banke určiť, či 
príslušná investičná služba, vedľajšia služba alebo Finančný 
nástroj sú pre Klienta vhodné. Banka je v takom prípade 
oprávnená požadovať od Klienta písomné vyhlásenie vo forme a 
s obsahom stanoveným Bankou, že Klient bol upozornený na 
všetky dôsledky spojené s odmietnutím poskytnutia informácií 
podľa bodu 4.7. tohto článku Obchodných podmienok.     

4.9. Ak Banka na základe informácií získaných podľa bodu 4.7 tohto 
článku Obchodných podmienok vyhodnotí, že príslušná 
investičná služba, vedľajšia služba alebo Finančný nástroj nie 
sú pre Klienta vhodné, je povinná na túto skutočnosť Klienta 
upozorniť; ak Klient aj napriek tomu na poskytnutí požadovanej 
investičnej služby, vedľajšej služby alebo Finančného nástroja 
trvá, oznámi mu Banka riziká spojené s touto požiadavkou 
a predloží mu k podpisu písomné vyhlásenie vo forme a 
s obsahom stanoveným Bankou, že bol na túto skutočnosť 
upozornený.  

4.10. Klient zodpovedá za pravdivosť, úplnosť a správnosť všetkých 
údajov, ako aj informácií rozhodných pre vykonanie jeho klientskej 
kategorizácie a posúdenie jeho znalostí a skúseností v oblasti 
investovania a je povinný Banku bezodkladne informovať o zmene 
týchto údajov. 

5. ČLÁNOK 
Uzatvorenie zmluvného vzťahu s Klientom 

5.1. Banka vstupuje do zmluvného vzťahu s Klientom uzatvorením 
niektorej z  písomných Zmlúv uvedených v nasledovných 
odsekoch a) až e). Ktorákoľvek z uvedených zmlúv spĺňa 
náležitosti podľa §73i ods. 2) Zákona o cenných papieroch. 
a) Komisionárskou zmluvou o obstaraní kúpy alebo predaja 

Finančných nástrojov sa Banka ako komisionár zaväzuje, že 
zariadi vo vlastnom mene a na účet Klienta kúpu alebo 
predaj Finančného nástroja alebo že uskutoční činnosť na 
dosiahnutie tohto výsledku a Klient ako komitent sa 
zaväzuje zaplatiť Banke Poplatok. Výška Poplatku, ktorý je 
Klient povinný Banke zaplatiť je určená v Sadzobníku 
poplatkov, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.     

b) Mandátnou zmluvou o obstaraní kúpy alebo predaja 
Finančných nástrojov sa Banka ako mandatár zaväzuje, že 
v mene Klienta ako mandanta a na jeho účet kúpi alebo 
predá Finančný nástroj podľa Pokynov Klienta alebo 
uskutoční činnosť na dosiahnutie tohto výsledku a Klient 
ako mandant sa zaväzuje zaplatiť Banke Poplatok. Výška 
Poplatku, ktorý je Klient povinný Banke zaplatiť je určená 
v Sadzobníku poplatkov, ak sa Zmluvné strany nedohodnú 
inak.     

c) Zmluvou o úschove Finančných nástrojov sa Banka ako 
uschovávateľ zaväzuje prevziať listinný Finančný nástroj 
na uloženie do samostatnej úschovy a Klient ako zložiteľ sa 
zaväzuje zaplatiť Banke Poplatok. Výška Poplatku, ktorý je 
Klient povinný Banke zaplatiť je určená v Sadzobníku 
poplatkov, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.    

d) Zmluvou o správe Finančných nástrojov sa Banka ako 
správca zaväzuje, že bude pre Klienta vykonávať správu 
Finančných nástrojov, t.j. že po dobu trvania zmluvy bude 
robiť všetky právne úkony, ktoré sú potrebné na výkon a 
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zachovanie práv spojených s určitými Finančnými 
nástrojmi a Klient ako majiteľ Finančného nástroja sa 
zaväzuje zaplatiť Banke Poplatok. Výška Poplatku, ktorý 
je Klient povinný Banke zaplatiť je určená v zmysle 
Sadzobníka poplatkov, ak sa Zmluvné strany nedohodnú 
inak. 

e) Banka za účelom komplexnosti môže s Klientom uzavrieť 
jednu rámcovú zmluvu, ktorej predmetom sú práva 
a povinnosti uvedené v písm. a) až d) tohto bodu. 

6. ČLÁNOK 
Pokyn 

6.1. Pokynom sa rozumie požiadavka Klienta na kúpu, predaj, 
alebo vysporiadanie kúpy alebo predaja Finančného nástroja, 
akceptovaná Bankou za účelom jej vykonania alebo jej 
postúpenia tretej strane na vykonanie na účet Klienta. 

6.2. Banka vykonáva Pokyny s cieľom dosiahnuť najlepší možný 
výsledok pre Klienta pri zohľadnení najmä ceny, nákladov, 
rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania Pokynu, vyrovnania 
obchodu, veľkosti Pokynu a jeho povahy a akýchkoľvek ďalších 
kritérií, ktoré sú podľa uváženia Banky relevantné pre 
dosiahnutie najlepšieho možného výsledku a sú v súlade so 
Stratégiou vykonávania pokynov.  

6.3. Banka nie je oprávnená odchýliť sa od Pokynu Klienta, ibaže 
je to nevyhnutné v záujme Klienta a Banka nemôže včas 
získať súhlas Klienta. 

6.4. Ak Klient zadá konkrétnu požiadavku týkajúcu sa Pokynu 
alebo jeho špecifického charakteru, Banka je povinná Pokyn 
vykonať, pričom takéto konanie sa považuje za splnenie 
povinnosti získať najlepší možný výsledok pre svojho Klienta. 
Konkrétna požiadavka Klienta môže Banke zabrániť, aby 
postupovala v súlade so Stratégiou vykonávania pokynov a 
teda v súlade s cieľom dosiahnuť najlepší možný výsledok pri 
vykonávaní Pokynu.   

6.5. Banka prijíma Pokyny od Klienta, ak nie je v Zmluve uvedené 
inak, jedným z nasledovných spôsobov: 
a) písomne - Pokyny podané na stanovených formulároch 

osobne v sídle Banky, prevzaté zamestnancom Banky 
mimo sídla Banky alebo doručené na adresu Banky 
poštou/kuriérskou službou. V prípade prijatia Pokynu 
zamestnancom Banky mimo sídla Banky sa Pokyn 
považuje za prijatý v nasledujúci Obchodný deň alebo  

b) faxom – Pokyny doručené na stanovených formulároch na 
určené faxové číslo, alebo 

c) telefonicky prostredníctvom nahrávanej telefonickej 
linky uvedenej v bode 17.2. týchto Obchodných 
podmienok. 

6.6. Za účelom prijímania Pokynov poštou / kuriérskou službou, 
faxom alebo telefonicky Banka pridelí Klientovi Bezpečnostné 
prvky v zmysle bodu 17.5. týchto Obchodných podmienok. 

6.7. Banka prijíma Pokyny spôsobom uvedeným v bode 6.5. tohto 
článku Obchodných podmienok v obvyklom časovom rozmedzí 
určenom na prijímanie Pokynov, spravidla od 9:00 hod. do 
16:00 hod. v Obchodný deň.  

6.8. V prípade, ak bude Pokyn Banke doručený v deň, ktorý nie je 
Obchodným dňom, Banka Pokyn vykoná najskôr najbližší 
nasledujúci Obchodný deň, ak z Pokynu alebo Zmluvy 
nevyplýva niečo iné.  

6.9. Náležitosťami Pokynu sú: 
a) povinný údaj - obchodné meno alebo názov a identifikačné 

číslo Klienta - právnickej osoby alebo fyzickej osoby 
podnikateľa, ak je pridelené; meno, priezvisko, adresa 
trvalého pobytu a rodné číslo Klienta - fyzickej osoby, ak 
rodné číslo Klientovi - fyzickej osobe nebolo pridelené, 
uvádza sa dátum narodenia;  

b) povinný údaj - meno a priezvisko Oprávnenej osoby, ktorá 
udeľuje Banke Pokyn; 

c) povinný údaj - údaj o tom, či predmetom obstarania je 
kúpa alebo predaj Finančných nástrojov; 

d) nepovinný údaj - obchodné meno alebo názov, sídlo a 
identifikačné číslo emitenta Finančných nástrojov, druh, 
menovitá hodnota, forma a podoba Finančných nástrojov; 

e) povinný údaj - množstvo(počet kusov alebo iné určenie 
množstva), a ISIN Finančných nástrojov, ak je pridelený; 

f) povinný údaj - cenový limit, t.j. maximálna/minimálna 
kúpna cena, za ktorú je Banka povinná kúpiť/predať 
Finančné nástroje, záväzná cena, za ktorú je Banka výlučne 
oprávnená kúpiť/predať Finančné nástroje, alebo cena 
určená „at the best“ - banka je oprávnená kúpiť/predať 
Finančné nástroje v súlade so Stratégiou pokynov za 
najlepších možných podmienok pre Klienta ak nie je 
stanovená maximálna kúpna cena, tak na Pokyne musí byť 
uvedený limit peňažných prostriedkov, t.j. maximálna 

výška peňažných prostriedkov, ktorú je Banka oprávnená 
použiť na zaplatenie kúpnej ceny za Finančné nástroje,  

g) povinný údaj - časový limit, t.j. maximálny čas, počas ktorého 
je Banka povinná kúpiť/predať Finančné nástroje;  

h) povinný údaj - údaj o tom, či kúpa/predaj Finančných 
nástrojov sa má vykonať s Finančným vysporiadaním alebo 
bez Finančného vysporiadania, 

i) nepovinný údaj - označenie trhu, na ktorom má Banka 
kúpiť/predať Finančné nástroje alebo určenie, že Banka je 
oprávnená obstarať kúpu alebo predaj s vopred určeným 
záujemcom (miesto výkonu); v takom prípade je Klient 
povinný uviesť o tomto záujemcovi identifikačné údaje 
v nevyhnutnom rozsahu; ak Pokyn neobsahuje určenie miesta 
výkonu, Banka má právo Pokyn realizovať na tom mieste 
výkonu, na ktorom je v zmysle Stratégie vykonávania pokynov 
najvyššia pravdepodobnosť dosiahnutia najlepšieho výsledku; 

j) nepovinný údaj - určenie, či Banka je oprávnená splniť Pokyn 
aj čiastočne alebo je povinná kúpiť/predať len celkový počet 
kusov Finančných nástrojov určených v Pokyne; ak Pokyn 
neobsahuje takéto určenie, rozumie sa, že Klient 
súhlasí s čiastočnou realizáciou Pokynu; 

k) povinný údaj - dátum a čas udelenia Pokynu; 
l) vlastnoručný podpis osoby oprávnenej udeľovať Pokyny Banke, 

pričom takýto podpis sa musí zhodovať s podpisom uvedenom 
v Podpisovom vzore; alebo osobné identifikačné číslo (PIN 
kód) a číslo vyžiadané Bankou zo Zoznamu kontrolných 
čísel, ak má byť Pokyn doručený Banke prostredníctvom faxu 
alebo poštou/kuriérskou službou; alebo osobné 
identifikačné číslo (PIN kód) a Heslo pre podávanie 
Pokynov telefonicky, ak má byť Pokyn podaný Banke 
telefonicky,  

6.10. Náležitosťami Pokynu týkajúceho sa cenných papierov 
kolektívneho investovania musí obsahovať, okrem náležitostí 
uvedených v bode 6.9. písm. a), b), f), g), j), k), l), aj nasledovné: 
a) povinný údaj - údaj o tom, či predmetom obstarania je nákup 

(vydanie), predaj (spätné odkúpenie), prestup; prestupom sa 
rozumie predaj cenných papierov kolektívneho investovania 
určitého fondu/podfondu a súbežný nákup v rovnakom objeme 
peňažných prostriedkov (po odpočítaní príslušného poplatku) 
cenných papierov kolektívneho investovania iného 
fondu/podfondu kolektívneho investovania, ak to štatút 
(prospekt) tohto fondu/podfondu kolektívneho investovania 
umožňuje; 

b) povinný údaj - počet kusov cenných papierov kolektívneho 
investovania (v prípade predaja alebo prestupu) alebo objem 
peňažných prostriedkov určených na nákup cenných papierov 
kolektívneho investovania (v prípade nákupu); ak namiesto 
počtu kusov je pri predaji alebo prestupe určitého cenného 
papiera kolektívneho investovania uvedené „všetko“, rozumie 
sa tým, že Klient dáva pokyn na predaj/prestup všetkých 
kusov týchto cenných papierov, ktoré eviduje Banka 
u Depozitára na meno Klienta; v prípade uvedenia objemu 
peňažných prostriedkov pri nákupe cenných papierov 
kolektívneho investovania sa Klientovi nakúpia príslušné cenné 
papiere kolektívneho investovania za uvedenú sumu zníženú o 
príslušný poplatok Banky a prípadne náklady Banky spojené 
s realizáciou obchodu; 

c) informácie o cenovom limite, t.j. maximálnej/minimálnej 
kúpnej cene, za ktorú je Banka povinná kúpiť/predať cenný 
papier kolektívneho investovania sa nepoužijú a na Pokyne sa 
neuvádzajú; 

d) informácie o či kúpa/predaj cenných papierov kolektívneho 
investovania sa má vykonať s Finančným vysporiadaním alebo 
bez Finančného vysporiadania sa nepoužijú a na Pokyne sa 
neuvádzajú. Cenné papiere kolektívneho investovania sa vždy 
nakupujú alebo predávajú s Finančným vysporiadaním;  

e) informácie o trhu, jeho segmente alebo inom prevodnom 
mieste sa pri pokyne týkajúcom sa cenných papierov 
kolektívneho investovania nepoužívajú; Banka v prípade 
cenných papierov kolektívneho investovania neobchodovaných 
na regulovanom trhu nakupuje cenné papiere priamo od ich 
emitenta (vydanie cenného papiera) a rovnako tak predáva 
cenné papiere priamo ich emitentovi (spätné odkúpenie 
cenných papierov); v prípade cenných papierov kolektívneho 
investovania obchodovaných na regulovanom trhu vykonáva 
Obchodník tieto transakcie na tomto regulovanom trhu; 

6.11. Banka zodpovedá za to, že náležitosti Pokynu vymedzené 
v bode 6.9. alebo 6.10. sú pre splnenie Pokynu postačujúce. 

6.12. Klient je povinný poskytnúť Banke ňou opodstatnene 
požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne splnenie Pokynu.  

6.13. Klient je povinný vystaviť Banke včas potrebné písomné 
plnomocenstvo, ak splnenie Pokynu vyžaduje uskutočnenie 
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právnych úkonov v mene Klienta a Banka požiadala Klienta 
o vystavenie plnomocenstva.   

6.14. Ak Banka prijme Pokyn Klienta na obstaranie predaja 
Finančných nástrojov, a Klient nedisponuje na Majetkovom 
účte alebo Investičnom účte dostatkom Finančných 
nástrojov, je Banka povinná Klienta informovať o nemožnosti 
realizácie jeho Pokynu. Banka je oprávnená, v prípade súhlasu 
Klienta s čiastočnou realizáciou Pokynu, na základe vlastnej 
úvahy určiť spôsob vykonania Pokynu, vykonať ho len v 
obmedzenom rozsahu, prípadne Pokyn nevykonať vôbec. Banka 
vyzve Klienta na zadanie nového Pokynu. Klient v takom 
prípade znáša náklady spojené s nemožnosťou realizácie 
Pokynu v súlade so Sadzobníkom poplatkov, ak sa Zmluvné 
strany nedohodnú inak.  

6.15. Pokiaľ Banka zistí podozrenie, že v dôsledku poskytnutia 
Služby na základe Pokynu môže dôjsť k manipulácii s trhom, 
upozorní na túto skutočnosť Klienta, požiada ho o 
vysvetlenie účelu Pokynu, príp. navrhne iný spôsob 
dosiahnutia toho istého účelu, ktorý nenaruší priehľadnosť 
kapitálového trhu; pokiaľ má Banka aj napriek vysvetleniu 
Klienta dôvodné podozrenie, že poskytnutím Služby na 
základe Pokynu môže dôjsť k narušeniu priehľadnosti 
kapitálového trhu, Pokyn nevykoná. 

6.16. Zmena alebo zrušenie už prijatého Pokynu je 
akceptovateľné len v tom prípade, ak ešte neboli vykonané 
neodvolateľné kroky zo strany Banky vedúce k splneniu 
pôvodného Pokynu Klienta; v prípade, ak je zmena alebo 
zrušenie Pokynu akceptovateľné, Banka túto zmenu, alebo 
zrušenie vykoná, dôvod zrušenia, resp. zmeny vyznačí na 
Pokyne a bez zbytočného odkladu o tom Klienta informuje; 
v prípade, ak je zmena alebo zrušenie Pokynu 
neakceptovateľné, Banka vyznačí na Pokyne dôvod 
neakceptovania a bez zbytočného odkladu o tom Klienta 
informuje. 

6.17. Zmenu Pokynu Klient vykoná podaním nového Pokynu so 
zmenenými náležitosťami na formulári Banky na to určenom. 
Zrušenie Pokynu Klient vykoná oznámením o zrušení Pokynu. 
Zrušenie Pokynu je účinné okamihom doručenia tohto 
oznámenia Banke. 

6.18. Klient je povinný uhradiť Banke všetky náklady, ktoré jej 
vznikli v dôsledku alebo v súvislosti so zmenou alebo 
zrušením Pokynu v súlade so Sadzobníkom poplatkov, ak sa 
Zmluvné strany nedohodnú inak. Zmena alebo zrušenie 
Pokynu nemá vplyv na žiadnu už uzavretú kúpnu zmluvu, 
ktorej predmetom je kúpa/predaj Finančných nástrojov na 
ktoré sa vzťahoval Pokyn pred jeho zmenou alebo zrušením.  

6.19. Banka je oprávnená použiť na splnenie Pokynu tretiu osobu. 
6.20. Banka nesmie zneužiť informácie o nevykonaných 

Pokynoch Klienta, ako ani iné verejne neprístupné informácie 
získané v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy pri 
uskutočnení iných investičných alebo úverových obchodov.   

7. ČLÁNOK 
Odmietnutie Pokynu 

7.1. Banka je oprávnená odmietnuť realizáciu Pokynu 
predovšetkým ak:  
a) Pokyn nebol podaný včas; 
b) Pokyn obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje; 
c) Pokyn neobsahuje jednoznačné zadanie; 
d) podľa odôvodneného názoru Banky Pokyn nie je určitý, 

zrozumiteľný alebo úplný; 
e) Pokyn nie je podaný na formulári Banky na to určenom;  
f) Pokyn nie je Banke doručený niektorým zo spôsobov 

uvedených v bode 6.5. týchto Obchodných podmienok; 
g) Banka má podozrenie, že Pokyn podáva neoprávnená 

osoba; 
h) Pokyn odporuje vnútorným predpisom Banky; 
i) Pokyn svojím účelom a obsahom odporuje právnym 

predpisom platným na území SR, alebo by jeho splnením  
mohlo dôjsť k porušeniu  právnych predpisov platných 
na území SR, prípadne právne predpisy platné na území 
SR obchádza; 

j) Pokyn svojím účelom a obsahom odporuje Zákonom 
daného trhu, prípadne obchodným podmienkam platným 
pre príslušný trh Zahraničných Finančných nástrojov, 
alebo ich obchádza; 

k) splnením Pokynu by mohlo dôjsť k manipulácii s trhom; 
l) splnením Pokynu by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov; 
m) Klient odmietol poskytnúť Banke všetky alebo niektorú 

z informácií požadovaných Bankou v súlade s bodom 4.7. 
týchto Obchodných podmienok;  

n) Banka v súlade s bodom 6.14. alebo 6.15. týchto 
Obchodných podmienok vyhodnotila, že realizácia Pokynu 
nie je možná;  

7.2. Banka je oprávnená odmietnuť realizáciu Pokynu aj v  prípade, 
ak Klient v súvislosti s podaním Pokynu porušil niektorú 
povinnosť alebo konal v rozpore s niektorým ustanovením 
Zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok. 

7.3. O odmietnutí vykonať Pokyn Banka Klienta bezodkladne 
informuje. 

8. ČLÁNOK 
Kúpa Finančných nástrojov 

8.1. Banka na základe doručeného Pokynu na kúpu zariadi vo 
vlastnom mene, resp. v mene Klienta a na účet Klienta nákup 
Finančných nástrojov. 

8.2. Ak Klient udelí Banke Pokyn na kúpu Finančných nástrojov, je 
povinný mať najneskôr v deň realizácie Pokynu (pokiaľ nie je 
v Zmluve dohodnuté inak) na Peňažnom účte Klienta peňažné 
prostriedky určené na: 
a) zaplatenie kúpnej ceny za Finančné nástroje, ak má Banka 

zariadiť Majetkové vysporiadanie s Finančným 
vysporiadaním; a 

b) zaplatenie Poplatkov a celkových predbežných nákladov 
vynaložených na kúpu Finančných nástrojov v súlade 
s platným Sadzobníkom poplatkov. 

 (ďalej spolu ako „Hodnota Pokynu na kúpu“). Hodnotu Pokynu 
na kúpu určuje Banka. 

8.3. Pokiaľ Klient nebude mať v prípade Pokynu na kúpu Finančných 
nástrojov na svojom Peňažnom účte Klienta dostatok peňažných 
prostriedkov, je Banka oprávnená: 
a) realizovať Pokyn čiastočne v prípade súhlasu Klienta 

s čiastočnou realizáciou Pokynu; 
b) realizovať len niektorý z viacerých zadaných Pokynov, a to 

podľa pravidla časovej priority; 
c) nerealizovať Pokyn. 

8.4. V prípade, ak Klient zadáva len Pokyn na kúpu Finančných 
nástrojov bez Finančného vysporiadania je Klient povinný mať 
najneskôr v deň realizácie Pokynu na kúpu (pokiaľ nie je 
v Zmluve dohodnuté inak) na svojom Peňažnom účte Klienta 
peňažné prostriedky vo výške Poplatkov Banky a celkových 
predbežných nákladov vynaložených na obstaranie kúpy 
Finančných nástrojov podľa platného Sadzobníka poplatkov.  

8.5. Finančné nástroje, ktorých kúpu pre Klienta obstará Banka vo 
vlastnom mene, prechádzajú do majetku Klienta v prípade 
listinných Finančných nástrojov dňom vykonania rubopisu, ak sa 
vyžaduje, a ich odovzdaním Banke alebo zapísaním na 
Majetkový účet alebo Investičný účet v prípade zaknihovaných 
Finančných nástrojov. Nadobudnuté listinné Finančné nástroje 
je Banka povinná odovzdať bez zbytočného odkladu Klientovi a 
zároveň vykonať všetky právne úkony nevyhnutné na to, aby sa 
listinné Finančné nástroje stali v zmysle Zákona o cenných 
papieroch majetkom Klienta. O odovzdaní a prevzatí listinných 
Finančných nástrojov sú Klient a Banka povinní spísať preberací 
protokol.  

8.6. Zmluva o prevode listinného Finančného nástroja na meno musí 
mať písomnú formu.  

8.7. V prípade nevyzdvihnutia si listinných Finančných nástrojov 
Klientom od Banky bez zbytočného odkladu alebo pokiaľ si 
Banka a Klient v konkrétnom prípade dohodnú úschovu 
listinných Finančných nástrojov u Banky, je Klient povinný 
uhradiť Banke Poplatok za úschovu podľa platného Sadzobníka 
poplatkov.  

8.8. K prevodu zaknihovaných Tuzemských finančných nástrojov 
dochádza okamihom Registrácie prevodu v CDCP SR. 

8.9. V prípade nákupu zaknihovaných Tuzemských finančných 
nástrojov na regulovanom trhu zabezpečí Registráciu prevodu 
v CDCP SR priamo organizátor regulovaného trhu; v prípade 
nákupu zaknihovaných Tuzemských finančných nástrojov mimo 
regulovaného trhu zabezpečí Registráciu prevodu v CDCP SR 
Banka. 

8.10. K prevodu zaknihovaných Zahraničných finančných nástrojov 
dochádza okamihom Registrácie prevodu u  Depozitára Banky, 
ktorý vedie register predmetných zaknihovaných Zahraničných 
finančných nástrojov; 

8.11. V prípade, ak Klient poskytol peňažné prostriedky na nákup 
Finančných nástrojov v inej mene, ako je mena potrebná na 
vysporiadanie obchodu, je Banka povinná, vyzvať Klienta, aby 
zadal Inštrukciu na menovú konverziu. V Inštrukcii na menovú 
konverziu je Klient povinný uviesť objem a menu peňažných 
prostriedkov Klienta, ktoré majú byť Bankou konvertované 
spolu s menou, do ktorej majú byť predmetné peňažné 
prostriedky konvertované. Banka je povinná postupovať v 
súlade s Inštrukciou na menovú konverziu. Pre vyčíslenie 
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prepočtu kurzu medzi jednotlivými menami je používaný 
kurzový lístok platný ku dňu realizácie konverzie meny 
vydaný Bankou, s výnimkou realizácie pokynu na základe 
individuálneho kurzu dohodnutého s dealingom Banky. 
Kurzové riziko spojené s konverziou znáša Klient.  

8.12. Banka môže splniť svoj záväzok voči Klientovi aj tým, že 
Klientovi predá Finančný nástroj zo svojho majetku.  

9. ČLÁNOK 
Predaj Finančných nástrojov 

9.1. Banka na základe doručeného Pokynu na predaj zariadi vo 
vlastnom mene, resp. v mene Klienta a na účet Klienta 
predaj Finančných nástrojov. 

9.2. Ak Klient udelí Banke Pokyn na predaj Finančných nástrojov, 
je povinný previesť na Peňažný účet Klienta peňažné 
prostriedky určené na zaplatenie Poplatkov Banky a 
celkových predbežných nákladov vynaložených na predaj 
Finančných nástrojov v súlade s platným Sadzobníkom 
poplatkov, a to najneskôr v deň realizácie Pokynu, ak sa 
Zmluvné strany nedohodnú inak. 

9.3. Klient je oprávnený podať Pokyn na predaj len tých 
Finančných nástrojov, ktorých je výlučným a neobmedzeným 
majiteľom (vlastníkom), a ku ktorým nie je žiadnym 
spôsobom obmedzené jeho dispozičné právo.  

9.4. Klient je povinný na požiadanie Banky preukázať, že je 
výlučným a neobmedzeným majiteľom (vlastníkom) 
Finančných nástrojov, ktoré zveril Banke na predaj. Za týmto 
účelom je Klient povinný Banke na požiadanie predložiť  
a) v prípade listinného Finančného nástroja buď priamo 

Finančný nástroj alebo potvrdenie osoby, u ktorej je 
tento Finančný nástroj v úschove; Klient je na 
požiadanie Banky povinný nesporným spôsobom 
preukázať existenciu úschovy a oprávnenie osoby, u 
ktorej je Finančný nástroj v úschove, prijímať Finančné 
nástroje do úschovy; 

b) v prípade zaknihovaného Finančného nástroja výpis 
z registra vedeného osobou, u ktorej je tento Finančný 
nástroj zaregistrovaný. 

9.5. Po dobu platnosti Pokynu na predaj Klient nesmie 
s dotknutými Finančnými nástrojmi disponovať.  

9.6. V prípade predaja zaknihovaných Finančných nástrojov Klient 
výslovne súhlasí s tým, aby priamo na základe podania 
Pokynu na predaj Banke bolo na Majetkovom účte Klienta 
zaregistrované pozastavenie výkonu práva majiteľa nakladať 
so zaknihovanými Finančnými nástrojmi určenými na predaj v 
prospech Banky k tým Finančným nástrojom, na ktoré sa 
vzťahuje Pokyn Klienta, pokiaľ pozastavenie výkonu práva 
nebolo zaregistrované už skôr. Klient sa súčasne zaväzuje 
vykonať všetky nevyhnutné úkony potrebné na vykonanie 
registrácie pozastavenia práva majiteľa nakladať 
s Finančnými nástrojmi podľa predchádzajúcej vety (ďalej 
len „blokácia“). 

9.7. Pokiaľ blokácia nie je z akéhokoľvek dôvodu uskutočnená, je 
Banka oprávnená odmietnuť realizáciu daného Pokynu na 
predaj. 

9.8. Banka zruší blokáciu Finančných nástrojov Klienta na 
Majetkovom účte Klienta v prospech Banky v prípade 
zrušenia Pokynu na predaj Finančných nástrojov, alebo 
uplynutia časového limitu platnosti Pokynu.  

9.9. Banka je oprávnená zrušiť blokáciu Finančných nástrojov 
Klienta na Majetkovom účte Klienta v prospech Banky k tým 
Finančným nástrojom, s ktorými sa prestalo obchodovať na 
regulovanom trhu. 

9.10. Klient zostáva majiteľom listinných Finančných nástrojov, 
odovzdaných Banke za účelom predaja až do okamihu ich 
prevodu na nadobúdateľa. 

9.11. K prevodu listinných Finančných nástrojov na nadobúdateľa 
dochádza okamihom ich odovzdania nadobúdateľovi; 
k prevodu listinných Finančných nástrojov na rad sa vyžaduje 
rubopis. Zmluva o prevode listinných Finančných nástrojov na 
meno musí mať písomnú formu.  

9.12. Klient zostáva majiteľom zaknihovaných Finančných 
nástrojov do okamihu prevodu týchto Finančných nástrojov 
na nadobúdateľa.  

9.13. K prevodu zaknihovaných Tuzemských finančných nástrojov 
dochádza okamihom Registrácie prevodu v CDCP SR. 

9.14. V prípade predaja zaknihovaných Tuzemských finančných 
nástrojov na regulovanom trhu zabezpečí registráciu prevodu 
v CDCP SR priamo organizátor regulovaného trhu; v prípade 
prevodu zaknihovaných Tuzemských finančných nástrojov 
mimo regulovaného trhu zabezpečí registráciu prevodu 
v CDCP SR Banka. 

9.15. K prevodu zaknihovaných Zahraničných finančných nástrojov 
dochádza okamihom Registrácie prevodu u Depozitára Banky, 
ktorý vedie register predmetných zaknihovaných Zahraničných 
finančných nástrojov;  

9.16. Peňažné prostriedky získané z predaja Finančných nástrojov 
Banka v súlade s Pokynom Klienta, resp. Inštrukciou na prevod: 

- ponechá na Peňažnom účte Klienta, alebo, 
- hodnotu kúpnej ceny zníženú o Poplatky a Náklady 

Banky prevedie na účet určený Klientom v Zmluve, 
príp. na iný účet, ktorého majiteľom je Klient. 

9.17. Banka je oprávnená splniť svoj záväzok voči Klientovi aj tým, 
že Finančné nástroje od Klienta sama kúpi.  

10. ČLÁNOK 
Vysporiadanie nákupu alebo predaja 

10.1. Banka ako člen CDCP SR, ako aj BCPB umožňuje Klientom 
zabezpečiť vysporiadanie a zúčtovanie priamych obchodov, 
t.j. obchodov ktoré si Klient uzavrel s protistranou bez účasti 
Banky. 

10.2. Pri vysporiadaní a zúčtovaní má Banka za povinnosť skúmať 
charakter pokynu, teda či ide o vysporiadanie nákupu alebo 
predaja, alebo o iný druh pokynu, na základe zmluvy 
o prevode cenných papierov medzi klientom a jeho 
protistranou. 

10.3. Ak Klient udelí Banke Pokyn na vysporiadanie kúpy Finančných 
nástrojov s finančným vyrovnaním, je povinný mať najneskôr 
v deň realizácie Pokynu (pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté 
inak) na Peňažnom účte Klienta peňažné prostriedky určené na 
zaplatenie kúpnej ceny za Finančné nástroje. 

10.4. Po dobu platnosti Pokynu na vysporiadanie predaja Klient 
nesmie s dotknutými Finančnými nástrojmi disponovať.  

11. ČLÁNOK 
 Úschova a správa Finančných nástrojov 

11.1. Úschovu a správu (vrátane Držiteľskej správy) Finančných 
nástrojov vykonáva Banka predovšetkým vo vzťahu k 
Finančným nástrojom nadobudnutým pre Klienta 
prostredníctvom Banky, pokiaľ sa obe Zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

11.2. Banka preberá od Klienta listinný Cenný papier na uloženie do 
samostatnej. Samostatnou úschovou je uloženie listinného 
Cenného papiera jedného Klienta oddelene od listinných Cenných 
papierov ostatných Klientov. Banka vráti Klientovi ten istý Cenný 
papier, ktorý jej Klient zveril do úschovy.  

11.3. Banka zabezpečuje samostatnú úschovu listinných Finančných 
nástrojov v trezoroch vo svojich priestoroch. Banka je 
oprávnená odovzdať prijatý Finančný nástroj do druhotnej 
úschovy len s písomným súhlasom Klienta.  

11.4. Banka prevezme listinné Finančné nástroje do úschovy 
a odovzdá Klientovi listinné Finančné nástroje z úschovy na 
základe Inštrukcie, ktorá musí byť Banke doručená osobne v 
písomnej forme na formulári Banky na to určenom a musí 
obsahovať najmä nasledovné údaje: 

a) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo 
Klienta - právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, 
priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo Klienta - 
fyzickej osoby; ak rodné číslo Klientovi - fyzickej osobe 
nebolo pridelené, uvádza sa dátum narodenia; 

b) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo 
emitenta Finančných nástrojov, počet kusov Finančných 
nástrojov, menovitá hodnota, forma, druh, číslo emisie, čísla 
Finančných nástrojov a ISIN Finančných nástrojov, ak je 
pridelený; 

c) ak je uloženým Finančným nástrojom zmenka, Inštrukcia 
obsahuje tiež údaj o zmenkovej sume, úrok, údaj splatnosti, 
miesto platenia, dátum a miesto vystavenia, doložky na 
zmenke, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné 
číslo vystaviteľa a remitenta - právnickej osoby, ak je 
pridelené, alebo meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a 
rodné číslo vystaviteľa a remitenta - fyzickej osoby; ak rodné 
číslo vystaviteľovi/remitentovi - fyzickej osobe nebolo 
pridelené, uvádza sa dátum narodenia;  

d) vlastnoručný podpis osoby oprávnenej nakladať s listinnými 
Finančnými nástrojmi ukladanými do úschovy, pričom takýto 
podpis sa musí zhodovať s podpisom uvedenom v Podpisovom 
vzore, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o úschove. 

11.5. Banka je oprávnená odmietnuť prijatie Inštrukcie najmä ak: 
a) Inštrukcia obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje 
b) Inštrukcia nie je podľa odôvodneného názoru Banky určitá, 

zrozumiteľná alebo úplná;   
c) Inštrukcia nie je podaná na formulári Banky na to určenom;  
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d) má Banka podozrenie, že Inštrukciu podáva neoprávnená 
osoba; 

e) Inštrukcia odporuje vnútorným predpisom Banky; 
f) Inštrukcia svojím účelom a obsahom odporuje právnym 

predpisom platným na území SR, alebo by jeho splnením 
mohlo dôjsť k porušeniu právnych predpisov platných na 
území SR, prípadne právne predpisy platné na území SR 
obchádza; 

g) ak Klient odvolal súhlas udelený podľa bodu 18.6, resp. 18.8 
týchto Obchodných podmienok.  

h) ak sú ukladané listinné Finančné nástroje poškodené, 
neúplné alebo inak znehodnotené, alebo ak má Banka 
pochybnosti o ich pravosti; 

i) v ďalších prípadoch uvedených v Zmluve alebo v týchto 
Obchodných podmienkach. 

11.6. Po prijatí listinných Finančných nástrojov do úschovy je Banka 
povinná s vynaložením odbornej starostlivosti chrániť uložené 
listinné Finančné nástroje pred stratou, zničením, poškodením 
alebo znehodnotením;  

11.7. Banka je povinná viesť evidenciu o uložených listinných 
Finančných nástrojoch v rozsahu obchodné meno alebo názov, 
sídlo a identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, adresa 
trvalého pobytu a rodné číslo Klienta a emitenta, druh 
listinného Finančného nástroja, menovitú hodnotu, číslo 
uloženého Finančného nástroja a miesto uloženia; 

11.8. Banka je povinná viesť evidenciu o uložených zmenkách 
v rozsahu údaj o zmenkovej sume, úrok, údaj splatnosti,  
obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo 
vystaviteľa a remitenta - právnickej osoby, ak je pridelené, 
alebo meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo 
vystaviteľa a remitenta - fyzickej osoby; ak rodné číslo 
vystaviteľovi/remitentovi - fyzickej osobe nebolo pridelené, 
uvádza sa dátum narodenia. 

11.9. Pri prijatí listinného Finančného nástroja do úschovy 
v cudzej mene Banka neuskutočňuje prepočet Finančného 
nástroja na domácu menu, Finančný nástroj eviduje v mene 
v ktorej je vystavený. 

11.10. Banka je oprávnená neprijať od Klienta do úschovy alebo 
správy akékoľvek Finančné nástroje o ktorých usudzuje, že sú 
falšované, ukradnuté alebo inak vzbudzujú pochybnosti. 

11.11. Banka vykonáva pre Klienta správu Finančných nástrojov 
realizovaním úkonov, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie 
práv spojených s týmito Finančnými nástrojmi, a to najmä: 

a) inkasuje dividendy, splatné úroky a všetky ostatné 
príjmy v súvislosti s Finančnými nástrojmi držanými 
v správe; 

b) zabezpečuje zápis alebo registráciu nadobudnutia 
Finančných nástrojov na účet Klienta, resp. na meno 
Klienta;  

c) zabezpečuje vysporiadanie a platby za Finančné nástroje 
nadobudnuté alebo prevedené na Majetkový účet Klienta 
a/alebo Investičný účet, a/alebo uschované pre Klienta; 

d) preberá, inkasuje a požaduje úhrady všetkých platieb, 
ktoré sa stanú splatnými z Finančných nástrojov v 
správe, a pokiaľ nedostane iné inštrukcie, poukazuje 
platby v prospech Peňažného účtu Klienta; 

e) vykonáva hlasovacie práva v súlade s Pokynmi od Klienta, 
ak to stanovuje Zmluva,  

f) vykonáva výmenu Finančných nástrojov a iné úkony v 
súvislosti s Finančnými nástrojmi držanými v správe 
vrátane práva na úpis a podobne;   

g) vykonáva za a v mene Klienta ďalšie úkony v súlade so 
Zmluvou a týmito Obchodnými podmienkami.  

11.12. Na vysporiadanie všetkých Inštrukcií Klienta vyvinie Banka 
primerané úsilie, pričom môže použiť taký spôsob 
vysporiadania, ktorý si vyberie za podmienok stanovených 
prevádzkovateľmi predmetných systémov. Záväzok Banky 
vysporiadať Inštrukcie je podmienený tým, že má k dispozícii 
alebo jej boli doručené všetky potrebné dokumenty, Finančné 
nástroje alebo finančné prostriedky od Klienta, a v prípade 
transakcií, ktoré nie sú uskutočnené Bankou alebo 
prostredníctvom Banky vtedy, ak obdrží riadne Inštrukcie od 
Klienta načas a v súlade s Obchodnými podmienkami. V prípade 
platby uskutočnenej treťou stranou spojenou s prevodom 
Finančných nástrojov, znáša akékoľvek riziko Klient a záväzok 
Banky vyúčtovať Klientovi Finančný nástroj alebo výnos z 
predaja Finančného nástroja bude podmienený prijatím 
príslušných dokumentov Bankou od druhej strany transakcie 
alebo prevedením výnosu z predaja druhou stranou transakcie v 
jej prospech. 

11.13. Ak sú predmetom správy listinné Finančné nástroje, je Banka 
oprávnená kedykoľvek od Klienta žiadať ich predloženie, príp. 
odovzdanie a Klient je povinný žiadosti Banky vyhovieť; Po 

vykonaní úkonu Banka Klienta vyzve na prevzatie odovzdaných 
listinných Finančných nástrojov a Klient je povinný výzve Banky 
vyhovieť. Ak Klient odovzdané listinné Finančné nástroje 
nevyzdvihne, je Banka oprávnená odoslať Klientovi listinné 
Finančné nástroje na jeho náklady a nebezpečenstvo 
poštou/kuriérskou službou na adresu Klienta uvedenú v Zmluve, 
príp. odovzdať listinné Finančné nástroje Klienta na jeho náklady 
do notárskej úschovy, príp. uložiť listinné Finančné nástroje 
Klienta na jeho náklady do úschovy v Banke.  

11.14. Inštrukcia na správu obsahuje tiež najmä: 
a) počet Finančných nástrojov, ktorých správu má Banka 

vykonávať; 
b) určenie doby po ktorú má Banka správu Finančných 

nástrojov vykonávať; 
c) rozsah poskytovaných služieb. 

11.15. Banka je oprávnená odmietnuť realizáciu Inštrukcie na správu, 
a to aj bez uvedenia dôvodu. O odmietnutí vykonať Inštrukciu na 
správu Banka Klienta bezodkladne informuje. 

11.16. Klient je oprávnený podať Inštrukciu na správu len tých 
Finančných nástrojov, ktorých je výlučným a neobmedzeným 
majiteľom (vlastníkom), a ku ktorým nie je žiadnym spôsobom 
obmedzené jeho dispozičné právo.  

11.17. Klient je povinný Banke poskytnúť všetky informácie a 
dokumenty nevyhnutné pre vykonanie správy Finančných nástrojov 
a poskytnúť Banke včas potrebnú súčinnosť.  

11.18. V rámci správy Finančných nástrojov vykonáva Banka všetky 
operácie okrem účasti a  hlasovania na valných zhromaždeniach. 
Účasť a hlasovanie na valných zhromaždeniach Banka vykonáva 
len na základe osobitnej Inštrukcie Klienta, v ktorom Klient okrem 
iného uvedie ako má Banka na valnom zhromaždení hlasovať. O 
konaní valného zhromaždenia Banka Klienta informuje vopred, 
a to bez zbytočného odkladu po obdržaní tejto informácie 
Bankou; O priebehu valného zhromaždenia Banka Klienta 
informuje bezodkladne, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní po 
dni jeho konania. 

11.19. Banka oznamuje Klientovi jednotlivé úkony, týkajúce sa 
Finančných nástrojov Klienta, pre ktoré Banka Klientovi poskytuje 
správu a úschovu vždy okamžite potom, čo ich Banka vykoná (v 
prípade Tuzemských finančných nástrojov) alebo po tom, čo 
Banka obdrží avízo od svojho Custodiana/Depozitára (v prípade 
Zahraničných finančných nástrojov)  

11.20. Držiteľskú správu vykonáva Banka pre Klienta na základe 
Zmluvy. Obsahom Držiteľskej správy je realizácia úkonov 
potrebných na výkon a zachovanie práv spojených s Finančným 
nástrojom pre Klienta ako majiteľa cenného papiera voči tretím 
osobám, pričom sa tieto úkony vykonávajú v mene Banky a na 
účet Klienta. Pre výkon Držiteľskej správy platia primerane 
ustanovenia o správe Finančných nástrojov. 

11.21. Držiteľskú správu vykonáva Banka prostredníctvom Držiteľského 
účtu. Záznamy o Držiteľských účtoch Banka vedie v zmysle § 71 h 
ods. 2 Zákona o cenných papieroch. Banka vedie záznamy a účty 
tak, aby mohla kedykoľvek a bezodkladne rozlíšiť aktíva držané 
pre jedného Klienta od aktív držaných pre iného Klienta a od 
svojich vlastných aktív, Banka pravidelne vykonáva zosúladenie 
Držiteľských účtov a záznamov Banky s účtami a záznamami iných 
osôb prostredníctvom ktorých tieto aktíva drží, vedie peňažné 
prostriedky Klienta uložené podľa § 71j Zákona o cenných 
papieroch oddelené od účtov, na ktorých sú vedené peňažné 
prostriedky Banky. Finančné nástroje klienta uložené u tretej 
osoby podľa § 71i Zákona o cenných papieroch sú zreteľne 
oddelené od finančných nástrojov Banky prostredníctvom odlišne 
označených účtov v evidencii tretej strany alebo pomocou 
rovnocenných opatrení, ktorými sa dosiahne rovnaká alebo 
obdobná úroveň ochrany. 

11.22. Banka podáva Klientovi pravidelné výpisy z Investičného účtu 
o Finančných nástrojoch alebo peňažných prostriedkoch 
v periodicite a forme definovanej v článku 14 týchto Obchodných 
podmienok. 

11.23. Cenné papiere, evidované na Investičnom účte Klienta sú 
oceňované k ultimu mesiaca Trhovou hodnotou pozícií .  

a) Na určenie hodnoty Cenného papiera, s ktorým sa 
obchoduje na zahraničnom alebo domácom regulovanom 
verejnom trhu s Cennými papiermi, sa použije záverečná 
cena Cenného papiera, ktorý organizátor zahraničného 
regulovaného verejného trhu s Cennými papiermi vyhlási v 
obchodný deň, ku ktorému sa hodnota cenného papiera 
určuje, alebo cena, ktorá je pre tento deň uverejnená vo 
všeobecne uznávanom informačnom systéme (REUTERS, 
Bloomberg, a pod.). Hodnota dlhopisu sa zvýši o alikvotný 
úrokový výnos určený k dátumu ocenenia. 

b) Na určenie hodnoty podielového listu otvoreného 
podielového fondu, ktorý nie je obchodovaný na 
regulovanom trhu, sa použije cena podielového listu  platná 
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v deň, ku ktorému sa hodnota podielového listu určuje. 
Pre účely ocenenia sa za platnú cenu podielového listu 
pokladá NAV (čistá hodnota majetku) fondu zverejnené 
prostredníctvom depozitára fondu, alebo 
prostredníctvom regulovaného trhu. Ak nebola k tomuto 
dňu takáto cena uverejnená, použije sa posledná známa 
cena podielového listu. 

c) V prípade, ak nie je možné zistiť záverečnú cenu 
Finančného nástroja z regulovaného trhu, použije sa na 
určenie jeho ceny teoretická cena. Teoretická cena 
cenného papiera je vypočítavaná v súlade so všeobecne 
akceptovanými postupmi používanými pre jednotlivé 
druhy Finančných nástrojov.  

d) V prípade, ak je Finančný nástroj denominovaný v inej 
mene ako je EUR, sa na účely jeho ocenenia použije 
prepočet s použitím platného kurzu príslušnej cudzej 
meny vyhláseného Európskou centrálnou bankou ku dňu 
určenia jeho hodnoty. 

12. ČLÁNOK 
Poskytovanie služieb člena CDCP SR 

12.1. Banka môže na základe Inštrukcie Klienta, podanom výlučne 
písomnou formou na formulári Banky, zriadiť a viesť pre Klienta 
Majetkový účet, na ktorom budú vedené Finančné nástroje 
Klienta. Banka môže zriadiť pre Klienta aj viacero Majetkových 
účtov. Na základe Inštrukcie Klienta o zriadenie a vedenie 
Majetkového účtu,  jej prijatia a potvrdenia Bankou vzniká 
medzi Klientom a Bankou záväzkovo - právny vzťah. 

12.2. Banka oznámi Klientovi číselné označenie Majetkového účtu a 
Registračné číslo typu A Klienta bezodkladne po ich pridelení 
CDCP SR. 

12.3. Majetkový účet obsahuje: 
a) číselné označenie Majetkového účtu a dátum jeho 

zriadenia, 
b) údaje o majiteľovi Finančného nástroja: 

b.1. obchodné meno alebo názov a identifikačné číslo, ak 
je právnickou osobou, 

b.2. meno a priezvisko a rodné číslo, ak je fyzickou 
osobou, 

c) údaje o jednotlivých Finančných nástrojoch, a to najmä: 
c.1. druh Finančného nástroja, ISIN, menovitá hodnota 

Finančného nástroja, emitent Finančného nástroja a 
ďalšie náležitosti Finančného nástroja podľa Zákona 
o cenných papierov, 

c.2. počet kusov Finančného nástroja príslušnej emisie a 
ich podiel z takejto emisie, 

c.3. údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať 
s Finančným nástrojom a obmedzení výkonu tohto 
práva, 

c.4. obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými 
papiermi, ktorý Finančný nástroj spravuje podľa § 41 
Zákona o cenných papierov alebo s ním hospodári 
podľa § 43 Zákona o cenných papierov, 

c.5. údaj o tom, či je Finančný nástroj predmetom 
záložného práva, a identifikačné údaje záložného 
veriteľa, 

d) dátum a čas vykonania príslušného účtového zápisu na 
tomto Majetkovom účte. 

12.4. Banka vykoná na základe žiadosti Klienta zápis zmeny údajov 
o Klientovi, Oprávnenej osobe a iných údajov týkajúcich sa 
Majetkového účtu a registrovaných v evidencii Banky. Každú 
žiadosť o zmenu údajov je Klient povinný doložiť originálmi 
alebo úradne overenými kópiami právne relevantných 
dokumentov preukazujúcich zmenu zaregistrovaných údajov. 
Vykonanie zmeny týchto údajov nie je spoplatňované. 

12.5. Banka zruší Majetkový účet na základe žiadosti Klienta 
o zrušenie Majetkového účtu, podanom na formulári Banky, ak 
sú splnené nasledovné podmienky: 
a) na Majetkovom účte nie sú evidované žiadne Finančné 

nástroje, a 
b) vo vzťahu k Majetkovému účtu nie sú evidované žiadne 

platné nevykonané príkazy, a 
c) Klient uhradil Banke všetky splatné Poplatky a iné náklady 

v súlade s týmito Obchodnými podmienkami. 
12.6. Banka môže zrušiť Majetkový účet aj z vlastného podnetu, ak 

na Majetkovom účte nebudú najmenej po dobu troch rokov 
evidované údaje o žiadnom Finančnom nástroji. 

12.7. Banka je povinná prijať a vykonať Inštrukciu, a to za podmienok 
ustanovených Prevádzkovým poriadkom a Obchodnými 
podmienkami, príp. osobitnou zmluvou uzatvorenou medzi 
Klientom a Bankou. Klient má právo na vykonanie Inštrukcie 
Bankou s odbornou starostlivosťou, ak sú splnené všetky 
podmienky, ktorých splnenie je pre Inštrukciu požadované 

Prevádzkovým poriadkom, Obchodnými podmienkami a právnymi 
predpismi. 

12.8. Oprávnená osoba má právo na vykonanie Inštrukcie v rozsahu 
svojho oprávnenia nakladať s Finančnými nástrojmi evidovanými 
na Majetkovom účte a/alebo v rozsahu svojho oprávnenia 
požadovať údaje o Finančných nástrojoch evidovaných na 
Majetkovom účte, ak sú splnené všetky podmienky 
požadované Prevádzkovým poriadkom, Obchodnými podmienkami 
a právnymi predpismi. 

12.9. Klient je povinný poskytnúť Banke súčinnosť a všetky podklady a 
údaje potrebné na výkon činností Banky podľa Inštrukcie, vo forme 
a s obsahom nevyhnutnom na riadne plnenie povinností Banky. 

12.10. Inštrukciou v zmysle tohto článku Obchodných podmienok sa 
rozumie žiadosť Klienta, podaná na formulári Banky, ktorej 
obsahom je najmä pokyn na: 

a) registráciu prevodu Finančných nástrojov z Majetkového účtu 
alebo na Majetkový účet; 

b) registráciu prechodu Finančných nástrojov z Majetkového 
účtu alebo na Majetkový účet; 

c) registráciu presunu Finančných nástrojov z Majetkového účtu 
alebo na Majetkový účet; 

d) registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva; 

e) registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu 
Finančných nástrojov; 

f) registráciu Oprávnenej osoby; 

g) registráciu pozastavenia práva nakladať/zrušenie registrácie 
pozastavenia práva nakladať s Finančnými nástrojmi na 
Majetkovom účte; 

h) inú činnosť Banky v súlade s Obchodnými podmienkami, 
Prevádzkových poriadkom a právnymi predpismi. 

12.11. Inštrukciou v zmysle tohto článku Obchodných podmienok sa 
rozumie aj žiadosť Klienta, podaná na formulári Banky, v súlade 
so Zmluvou o sprístupnení evidencie, pričom na základe Zmluvy 
o sprístupnení evidencie môže Banka podať do sprístupnenej 
evidencie príkaz na: 

a) registráciu odplatného prevodu Finančných nástrojov, na 
ktorých nie je zaregistrované záložné právo (polpríkaz za 
nadobúdateľa aj za prevodcu); 

b) registráciu zabezpečovacieho prevodu (polpríkaz za 
nadobúdateľa aj za prevodcu); 

c) registráciu odplatného prevodu Finančných nástrojov s 
prenosom záložného práva (polpríkaz za nadobúdateľa aj za 
prevodcu); 

d) registráciu nakladania so zálohom (polpríkaz za nadobúdateľa 
aj za prevodcu); 

e) registráciu bezodplatného prevodu Finančných nástrojov, na 
ktorých nie je zaregistrované záložné právo (polpríkaz za 
nadobúdateľa aj za prevodcu); 

f) registráciu bezodplatného prevodu Finančných nástrojov s 
prenosom záložného práva (polpríkaz za nadobúdateľa aj za 
prevodcu); 

g) registráciu prechodu Finančných nástrojov – Finančné 
nástroje vo výlučnom vlastníctve alebo Finančné nástroje 
v podielovom spoluvlastníctve (polpríkaz za nadobúdateľa aj 
za prevodcu); 

h) registráciu prechodu Finančných nástrojov pre interval už 
roztrhaných Finančných nástrojov (polpríkaz za 
nadobúdateľa aj za prevodcu); 

i) registráciu prechodu Finančných nástrojov so špecifikáciou 
práv (polpríkaz za nadobúdateľa aj za prevodcu); 

j) registráciu prevodu Finančných nástrojov medzi účtami toho 
istého majiteľa (polpríkaz za nadobúdateľa aj za prevodcu); 

k) registráciu výmeny Finančných nástrojov podľa § 114 Zákona 
o cenných papierov (ponuka na prevzatie); 

l) registráciu/ zánik registrácie pozastavenia práva nakladať 
s Finančnými nástrojmi podľa § 28 ods. 3 písm. b) Zákona 
o cenných papieroch; 

m) inú službu, na ktorú bude Banka oprávnená zadať príkaz na 
základe Zmluvy o sprístupnení evidencie; 

(ďalej len „Príkazy na základe Zmluvy o sprístupnení 
evidencie“). 

12.12. Na Inštrukcie na základe Zmluvy o sprístupnení evidencie sa 
vzťahujú ustanovenia Obchodných podmienok upravujúce 
Inštrukcie, ibaže by tieto Obchodné podmienky, Prevádzkový 
poriadok a/alebo právne predpisy ustanovovali niečo iné. 

12.13. Inštrukcie musia kumulatívne spĺňať nasledovné podmienky: 

a) musia byť vyplnené za podmienok a v rozsahu, ako je 
stanovené v Inštrukcii a podané v písomnej forme na 
formulároch Banky alebo vo forme inak určenej zo strany 
Banky (ak sa nepoužíva formulár, musia obsahovať všetky 
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náležitosti v súlade so Zákonom o cenných papieroch 
a Prevádzkovým poriadkom);  

b) musia  byť podpísané  Klientom alebo Oprávnenou 
osobou; 

c) musia byť Banke doručené osobne, kuriérskou službou, 
poštou alebo faxom na adresu uvedenú v článku 17 
Obchodných podmienok; v prípade doručenia inak ako 
osobne, kedy podpis overí zodpovedný pracovník Banky, 
musia obsahovať úradne overený podpis Klienta alebo 
Oprávnenej osoby a/alebo Bezpečnostné prvky; ak je 
Klient zastúpený treťou osobou na základe 
plnomocenstva, plná moc musí byť udelená písomne 
a musí byť dostatočne určitá. Ak Banka nestanoví inak, 
musí byť plná moc Klientom vlastnoručne podpísaná 
pred zodpovedným pracovníkom Banky, alebo podpis 
Klienta na plnej moci musí byť úradne overený. 
Zástupca Klienta je povinný predložiť Banke oprávnenie 
konať v mene Klienta najneskôr pri uskutočnení 
právneho úkonu v mene Klienta; 

d) musia byť určité, zrozumiteľné, úplné, jednoznačné, 
správne a presné; 

e) ich obsah a uskutočnenie nie je v rozpore 
s Prevádzkovým poriadkom, Obchodnými podmienkami a 
právnymi predpismi, alebo akýmkoľvek rozhodnutím 
príslušného orgánu záväzným pre Banku, alebo pokiaľ má 
Banka o takomto rozhodnutí vedomosť, záväzným pre 
Klienta. 

12.14. Banka je oprávnená nevykonať Inštrukciu, ak podľa 
odôvodneného názoru Banky nespĺňa ktorúkoľvek podmienku 
uvedenú v bode 11.5. Obchodných podmienok, a/alebo ak 
neboli podané všetky párové príkazy, ktoré sú potrebné na 
realizáciu Inštrukcie, a/alebo ak Inštrukciu podáva neoprávnená 
osoba, a/alebo ak Banke nebol uhradený splatný Poplatok za 
zriadenie a/alebo vedenie Majetkového účtu a/alebo splatný 
Poplatok za vykonanie Inštrukcie, a/alebo ak Banka eviduje voči 
Klientovi akúkoľvek splatnú a neuhradenú sumu súvisiacu 
s vedením Majetkového účtu a poskytovaním služieb člena 
Centrálneho depozitára. 

12.15. Banka je oprávnená nevykonať Inštrukciu aj vtedy, ak stav 
Finančných nástrojov na Majetkovom účte Klienta bude taký, že 
Inštrukciu nebude možné v plnom rozsahu v stanovený deň 
vykonať. Ak počas vykonávania Inštrukcie vyjde najavo, že 
Klient nemá dostatočný počet Finančných nástrojov na svojom 
Majetkovom účte v zmysle príkazu, je Banka oprávnená v súlade 
s právnymi predpismi a Prevádzkovým poriadkom zrušiť alebo 
pozastaviť vykonanie Inštrukcie. Takéto zrušenie alebo 
pozastavenie vykonania Inštrukcie bude na ťarchu Klienta. 

12.16. Banka je povinná realizovať Inštrukcie pri vynaložení 
odbornej starostlivosti bez zbytočného odkladu podľa časovej 
postupnosti ich prijatia. O nevykonaní Inštrukcie bude Banka 
bezodkladne informovať Klienta a/alebo Oprávnenú osobu, 
ktorá podala Inštrukciu. 

12.17. Klient je povinný informovať Banku o tom, že Inštrukciou sa 
dáva Banke príkaz na také nakladanie s Finančnými nástrojmi, 
pri ktorom je podľa právnych predpisov potrebný 
predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska alebo inej 
inštitúcie a zároveň je povinný predložiť Banke originál alebo 
overenú kópiu listiny preukazujúcej udelenie takéhoto súhlasu. 
Nesplnenie tejto povinnosti bude na ťarchu Klienta. 

12.18. Formuláre na Inštrukcie sú k dispozícii v obchodných 
priestoroch Banky. Banka zašle Klientovi formuláre na vyplnenie 
na základe jeho požiadavky aj elektronicky.   

12.19. Požiadavku Klienta a/alebo Oprávnenej osoby na zrušenie už 
podanej Inštrukcie môže Banka akceptovať len v tom prípade, 
ak sa Inštrukcia ešte nezrealizovala, a ak to nie je to v rozpore 
s Prevádzkovým poriadkom alebo so Zákonom o cenných 
papieroch. V prípade, ak je požiadavka na zrušenie Inštrukcie 
Bankou akceptovaná, Banka zrušenie vykoná tak, že pracovník 
Banky Inštrukciu, ktorá sa má zrušiť prečiarkne po 
uhlopriečke, na Inštrukcii vyznačí dôvod, dátum a čas zrušenia a 
bez zbytočného odkladu o tom Klienta informuje. V prípade, ak 
Banka požiadavku Klienta a/alebo Oprávnenej osoby na 
zrušenie Inštrukcie neakceptuje, Inštrukciu vykoná a bez 
zbytočného odkladu o tom Klienta informuje. 

12.20. Požiadavku na zrušenie Inštrukcie Klient a/alebo Oprávnená 
osoba oznámi Banke spôsobom určeným pre podávanie 
Inštrukcií, pričom v požiadavke na zrušenie Inštrukcie musí byť 
presne identifikovaná osoba, ktorá o zrušenie žiada, ako aj 
Inštrukcia, ktorá má byť zrušená. Pokiaľ požiadavka na zrušenie 
Inštrukcie nie je podaná osobne (kedy podpis osoby overí 
zodpovedný pracovník Banky), musí byť podpísaná úradne 
overeným podpisom Klienta a/alebo Oprávnenej osoby, alebo 
musí obsahovať Bezpečnostné prvky. 

12.21. Klient je povinný uhradiť Banke všetky náklady, ktoré jej vznikli 
v dôsledku alebo v súvislosti so zrušením Inštrukcie, ak sa Klient s 
Bankou nedohodnú inak. 

12.22. Banka poskytuje všetky služby člena CDCP SR v rozsahu a 
spôsobom definovaným v Prevádzkovom poriadku CDCP SR. 

13. ČLÁNOK 
Informovanie Klienta 

13.1. Banka zasiela Klientovi po vykonaní každého Pokynu písomné 
oznámenie týkajúce sa vykonania tohto Pokynu v súlade so 
Zákonom o cenných papieroch. Oznámenie sa poskytuje najneskôr 
v prvý Obchodný deň po vykonaní Pokynu alebo ak potvrdenie 
dostala Banka od zmluvného partnera Banky, najneskôr v prvý 
Obchodný deň po prijatí potvrdenia od zmluvného partnera Banky 
(ďalej len „Predbežné vyrozumenie“); Banka Klientovi zasiela 
písomné oznámenie o vysporiadaní Pokynu, a to najneskôr v prvý 
Obchodný deň po vysporiadaní Pokynu (ďalej len „Záverečné 
vyrozumenie“);  

13.2. Ak sa Pokyn vykonáva po častiach, po čiastočnom vykonaní Pokynu 
Banka Klientovi zasiela priebežné vyrozumenie, ktoré obsahuje 
informácie o cene za každú časť.  

13.3. Banka je povinná Klienta informovať o oneskorení vysporiadania 
obchodu a o jeho dôvodoch.  

13.4. Na žiadosť Klienta je Banka povinná Klienta informovať o stave 
jeho Pokynu. 

13.5. Banka je povinná Klienta informovať o akýchkoľvek vážnych 
prekážkach týkajúcich sa riadneho vykonania Pokynu, o 
okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na zmenu Pokynu, alebo na 
jeho vhodnosť, ako aj na možnosť vzniku iných, ako zmluvných 
záväzkov.  

13.6. Na žiadosť Klienta je Banka povinná preukázať, že Pokyn vykonala 
v súlade so Stratégiou vykonávania pokynov. Tým nie je dotknuté 
ustanovenie bodu 6.4 týchto Obchodných podmienok. 

13.7. Banka je oprávnená vyhovieť žiadosti Klienta a informovať ho o 
aktuálnej príp. poslednej cene (kurze) Finančného nástroja na 
regulovaných, príp. mimo regulovaných trhov. 

13.8. Banka zasiela Klientovi výpisy nasledovného obsahu a v 
periodicite: 

a) „zmenový výpis“– je výpis s názvom „Pohyby na peňažnom 
účte klienta“ alebo „Záverečné vyrozumenie klienta“ 
informuje o pohybe na Majetkovom resp. Investičnom účte 
Klienta a je zasielaný po vykonaní účtovného zápisu v 
prospech alebo na ťarchu Majetkového resp. Investičného 
účtu  Klienta; 

b) „stavový výpis“ môže mať formu (i) výpisu s názvom „Výpis 
z majetkového účtu“, ktorý informuje o stave Finančných 
nástrojov na Majetkovom účte Klienta, vedenom Bankou ako 
členom CDCP SR. Klientovi je zasielaný ročne v zmysle 
zákona, resp. mesačne/štvrťročne po dohode s klientom, 
resp. kedykoľvek na požiadanie klienta. V prípade, že je výpis 
zasielaný kedykoľvek na Žiadosť Klienta, tento výpis bude 
spoplatnený podľa Sadzobníka poplatkov; alebo (ii) výpisu 
z názvom „Výpis z Investičného účtu“, ktorý informuje o stave 
Finančných nástrojov a peňažných prostriedkov na 
Investičnom účte, držaného bankou v prospech Klienta, 
pričom tento výpis bude obsahovať stav na Investičnom účte 
k poslednému dňu  mesiaca, za ktorý sa vyhotovuje. Klientovi 
je zasielaný ročne v zmysle zákona, resp. mesačne/štvrťročne 
po dohode s klientom 

13.9. Výpisy Banka Klientovi zasiela v písomnej forme a/alebo 
prostriedkami elektronickej komunikácie (e-mailom), ak s takouto 
formou zasielania výpisov vyjadril Klient súhlas v súlade s článkom 
17. týchto Obchodných podmienok. 

14. ČLÁNOK 
Poplatky, náklady a pohľadávky Banky voči Klientovi 

14.1. Klient sa zaväzuje zaplatiť Banke za poskytnutie Služby 
Poplatky vo výške určenej v Sadzobníku poplatkov, platnom 
ku dňu poskytnutia Služby (v prípade Pokynu ku dňu 
realizácie Pokynu), ak nie je dohodnutá osobitná výška 
Poplatku. Okrem Poplatku je Klient povinný uhradiť Banke aj 
ďalšie preukázateľné náklady, ktoré Banke vznikli, resp. 
vzniknú v súvislosti s realizáciou Pokynov Klienta, napr. 
poplatky organizátorom trhu, zmluvným partnerom Banky, 
CDCP SR, Depozitárovi Banky, atď. (ďalej len „Náklady“).  

14.2. Klient je povinný oboznámiť sa so Sadzobníkom poplatkov a s 
aktuálnymi poplatkami jednotlivých trhov s Finančnými 
nástrojmi platnými v deň uzatvorenia Zmluvy a platnými v deň 
poskytnutia Služby (v prípade Pokynu ku dňu doručenia Pokynu).  

14.3. Výška Poplatku Banky za akékoľvek ďalšie operácie s Finančnými 
nástrojmi, uskutočnené na základe Pokynu Klienta, ktoré nie sú 
uvedené v Sadzobníku poplatkov, bude určená na základe 
dohody Zmluvných strán a Klient sa ju zaväzuje bez výhrad 
v plnej výške na základe predloženého vyúčtovania zaplatiť.  
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14.4. Sadzobník poplatkov je v zmysle § 37 Zákona o bankách 
informáciou o cenách obchodov v ňom uvedených. Banka si 
vyhradzuje právo jednostranne bez predchádzajúceho súhlasu 
Klienta meniť Sadzobník poplatkov; pričom o zmene 
Sadzobníka poplatkov Banka informuje Klienta zverejnením 
nového Sadzobníka poplatkov v obchodných priestoroch Banky 
a na internetovej stránke Banky www.jtbanka.sk. Zmena 
Sadzobníka poplatkov je účinná odo dňa jej zverejnenia podľa 
predchádzajúcej vety alebo odo dňa určeného Bankou. Odo 
dňa účinnosti nového Sadzobníka poplatkov je Banka 
oprávnená účtovať novú výšku Poplatku v súlade s bodom 
14.5. týchto Obchodných podmienok. 

14.5. Pravidlá vzniku nároku na úhradu Poplatku a spôsob jeho 
zaplatenia je nasledovný:  
a) Kúpa/predaj Finančných nástrojov: 

 za splnenie Pokynu na kúpu/predaj Finančných 
nástrojov vzniká Banke nárok na úhradu Poplatku 
dňom realizácie Pokynu;  

 vyúčtovanie Poplatku a Nákladov za splnenie Pokynu 
na kúpu/predaj Finančných nástrojov uskutočňuje 
Banka formou zrážky z kúpnej ceny v prípade 
predaja Finančných nástrojov alebo zrážky z 
peňažných prostriedkov Klienta vedených na 
Peňažnom účte Klienta v prípade kúpy Finančných 
nástrojov.  

b) Vysporiadanie kúpy/predaja Finančných nástrojov 
(vysporiadanie obchodu): 
 za splnenie Pokynu na vysporiadanie obchodu 

vzniká Banke nárok na úhradu Poplatku dňom 
realizácie Pokynu;  

 vyúčtovanie Poplatku a Nákladov za splnenie 
Pokynu na vysporiadanie obchodu sa vykoná na 
základe faktúry vystavenej Bankou k ultimu 
mesiaca, v ktorom boli Finančné nástroje 
vysporiadané, a doručenej Klientovi spravidla po 
uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa 
Poplatok platí. Poplatok a Náklady za splnenie 
Pokynu na vysporiadanie obchodu je Klient 
povinný uhradiť do 14 dní odo dňa vystavenia 
faktúry Bankou.  

c) Úschova a správa Finančných nástrojov 
 za výkon úschovy/správy Finančných nástrojov 

(prevzatie/vydanie cenného papiera z/do 
úschovy/správy, ako aj samotné poskytovanie 
úschovy/správy) Klienta vzniká Banke nárok na 
úhradu Poplatku a Nákladov k ultimu mesiaca, 
počas ktorého boli Finančné nástroje 
v úschove/správe. 

 vyúčtovanie Poplatku a Nákladov za poskytovanie 
úschovy/správy Finančných nástrojov sa vykoná 
na základe faktúry vystavenej Bankou k ultimu 
mesiaca, v ktorom boli Finančné nástroje vedené 
v úschove/správe, a doručenej Klientovi spravidla 
po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa 
Poplatok platí.  

 Poplatok a Náklady za poskytovanie úschovy 
listinných cenných papierov je Klient povinný 
uhradiť do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry 
Bankou 

 Poplatok za úschovu listinných cenných papierov 
(vrátane prevzatia/odovzdania z/do úschovy), 
v prípade, že sa Banka a Klient nedohodnú inak, je 
určený paušálnou čiastkou, uvedenou v Sadzobníku 
poplatkov. 

 Poplatok za správu Finančných nástrojov zahŕňa 
poplatky za všetky úkony správy okrem účasti a 
hlasovania na valných zhromaždeniach. Tento 
poplatok je Klientovi účtovaný zvlášť a jeho výšku 
Banka určí pri zohľadnení účelne vynaložených 
nákladov spojených s účasťou a uplatnením 
hlasovacích práv na konkrétnom valnom 
zhromaždení.  

 Poplatok za správu Finančných nástrojov je 
v prípade, že sa Banka a Klient nedohodnú inak, 
vyčíslený v % z trhovej hodnoty pozícií Klienta 
vyjadrených v EUR v súlade so Sadzobníkom 
poplatkov. Trhová hodnota jednotlivých pozícií 
vyjadrená v zahraničných menách je prepočítaná 
príslušným kurzom ECB platným v posledný 
pracovný deň v príslušnom kalendárnom mesiaci. 
Jednotlivé pozície Klienta sú oceňované vždy 
k poslednému pracovnému dňu v príslušnom 
kalendárnom mesiaci cenou „close price“ 

dosiahnutou v tento deň na príslušnom trhu. V 
prípade, že posledný pracovný deň nebol Obchodným 
dňom na príslušnom trhu Finančných nástrojov, je 
pozícia precenená cenou dosiahnutou v posledný 
Obchodný deň v kalendárnom mesiaci. Pokiaľ trhová 
hodnota jednotlivých pozícií Klienta nie je známa, 
hodnotu jednotlivých pozícií Klienta určí pri 
vynaložení odbornej starostlivosti Banka.  

d) služby člena CDCP 
 za vykonanie Služby, vzniká Banke nárok na úhradu 

Poplatku dňom realizácie Inštrukcie na poskytnutie 
služby člena CDCP.  

 Vyúčtovanie Poplatku za poskytnutie služby člena 
CDCP sa vykoná do 15 dní od poskytnutia 
služby. Náklady spojené s poskytnutím služby člena 
centrálneho depozitára sa vyúčtujú podľa bodu 
14.6. 

 za vedenie Majetkového účtu Klienta vzniká Banke 
k ultimu kalendárneho roka, resp. v prípade 
zrušenia Majetkového účtu Klienta v priebehu 
kalendárneho roka v deň registrácie zrušenia tohto 
Majetkového účtu, pričom Poplatok za vedenie 
Majetkového účtu sa platí v plnej výške za každý aj 
začatý kalendárny rok, v ktorom je Majetkový účet 
vedený. 

14.6. Nárok na úhradu Nákladov, ak nie je dohodnuté inak, vzniká 
dňom ich uhradenia Bankou. Banka vystaví faktúru na 
poskytnuté služby, do 60 kalendárnych dní odo dňa, kedy Banke 
vznikli. Klient je povinný uhradiť faktúru do 14 dní odo dňa 
vystavenia faktúry Bankou. 

14.7. Banka je oprávnená použiť na úhradu akýchkoľvek peňažných 
záväzkov Klienta voči Banke, vzniknutých zo Zmluvy, peňažné 
prostriedky zložené na Peňažnom účte Klienta, pričom v prípade 
úhrady týchto peňažných záväzkov z Peňažného účtu Klienta, 
ktorý nie je vedený v peňažnej mene, v ktorej má byť vykonaná 
úhrada, vykoná Banka konverziu peňažných prostriedkov podľa 
kurzového lístka Banky, ktorý Banka bežne používa pri svojich 
obchodoch, platného ku dňu uskutočnenia úhrady peňažného 
záväzku. 

14.8. V prípade, ak na Peňažnom účte Klienta nie je dostatočný objem 
peňažných prostriedkov na úhradu Poplatkov, Nákladov a iných 
pohľadávok Banky, Banka vyzve Klienta na ich úhradu v lehote 
troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Klientovi; 
V prípade, ak Klient neuhradí predmetnú sumu včas, je Banka 
oprávnená uspokojiť svoju pohľadávku predajom Finančných 
nástrojov Klienta evidovaných Bankou alebo pre Banku jej 
zmluvným partnerom. 

14.9. V prípade, ak je Klient v omeškaní so zaplatením akéhokoľvek 
peňažného záväzku podľa týchto Obchodných podmienok, alebo 
Zmluvy, Banka má právo požadovať úroky z omeškania vo výške 
0,05% zo sumy, so zaplatením ktorej je v omeškaní, a to za 
každý začatý deň omeškania. 

14.10. Ak je Klient s trvalým bydliskom/sídlom v Slovenskej republike 
daňovým rezidentom inej krajiny ako je jeho trvalé 
bydlisko/sídlo alebo ak má Klient trvalé bydlisko/sídlo mimo SR, 
je povinný predložiť Banke potvrdenie o svojom daňovom 
domicile, inak bude Banka postupovať v súlade s príslušnou 
legislatívou a to predovšetkým zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani 
z príjmov. 

14.11. Banka uskutočňuje pre Klienta len také zrážky daní, ku ktorým 
jej dal Klient Pokyn, alebo predložil príslušné dokumenty.  

15. ČLÁNOK 
Zodpovednosť a využitie tretích osôb 

15.1. Banka zodpovedá za škodu spôsobenú Klientovi porušením alebo 
nesplnením povinností vyplývajúcich Banke zo Zmluvy,  týchto 
Obchodných podmienok, Prevádzkového poriadku, Zákona o 
cenných papieroch alebo Obchodného zákonníka, ak vznik škody 
zaviní zanedbaním náležitej odbornej starostlivosti pri plnení 
svojich povinností.  

15.2. Banka zodpovedá za škodu na uložených listinných Finančných 
nástrojoch, ibaže ju nemohla odvrátiť ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti a to maximálne do výšky menovitej hodnoty 
uloženého listinného Finančného nástroja.  

15.3. Banka nezodpovedá za škodu vzniknutú Klientovi v dôsledku 
okolností vylučujúcich zodpovednosť, a to najmä v dôsledku: 

a) konania alebo opomenutia konať, alebo rozhodnutia 
tuzemských alebo zahraničných úradov, inštitúcií alebo 
súdov; 

b) odmietnutia alebo oneskoreného udelenia nevyhnutných 
povolení, rozhodnutí, alebo služieb zo strany úradov; 

c) pôsobenia vyššej moci, povstania, revolúcie, občianskych 
nepokojov, vzbúr, vojny, sabotáže, teroristických akcií, 
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epidémií, povodní, zemetrasení, požiarov alebo iných 
prírodných katastrof,   

d) inej udalosti, ktorú Banka nemá pod kontrolou (napr. 
poruchy trhu, štrajky, pracovné výluky, dopravné 
zápchy, spomalenie, alebo výpadok elektrickej energie, 
atď.), 

e) nefungovania telekomunikačných služieb poskytovaných 
Banke tretími osobami, 

f) nefunkčnosti obchodného systému BCPB, zahraničnej 
burzy cenných papierov, alebo systému pre technické 
spracovanie údajov CDCP SR, Custodiana banky, alebo 
Depozitára banky, prípadne jeho člena;  

g) nefunkčnosti internetového pripojenia Banky s BCPB, 
zahraničnou burzou cenných papierov, s CDCP SR alebo 
s Custodianom banky, Depozitárom banky, prípadne jeho 
členom;  

h) zmeny právnych predpisov platných na území SR, 
Zákonov daného trhu, burzových pravidiel BCPB, 
zahraničnej burzy cenných papierov, alebo 
prevádzkového poriadku Depozitára banky, prípadne 
jeho člena;  

i) nekvalitného poskytnutia poštových/kuriérskych služieb; 
j) nekvalitného, poruchového alebo nezabezpečeného 

spojenia prostredníctvom telekomunikačnej siete  
užívanej Klientom; 

k) udalostí pod kontrolou Klienta, konania, opomenutia 
alebo nesplnenia povinnosti Klienta, alebo udalostí za 
ktoré Klient zodpovedá; 

l) v ďalších prípadoch uvedených v týchto Obchodných 
podmienkach alebo v Zmluve.  

15.4. Banka tiež nezodpovedá za:  
a) škodu vzniknutú prenosom dát, týkajúcich sa nákupu 

alebo predaja Finančných nástrojov (napr. medzi CDCP 
SR a BCPB  alebo medzi Bankou a CDCP SR); 

b) prerušenie obchodovania na príslušnom trhu Finančných 
nástrojov; 

c) výpadky clearingového strediska, 
d) straty z investícií do Finančných nástrojov alebo za iné 

straty spôsobené realizáciou akéhokoľvek Pokynu, alebo 
Inštrukcie alebo rozhodnutia Klienta, a to aj v tom 
prípade, ak rozhodnutie Klienta k nákupu alebo predaju 
Finančných nástrojov alebo podanie iného Pokynu bude 
vychádzať z neindividualizovaného všeobecného 
stanoviska alebo názoru Banky na vhodnosť príslušného 
Pokynu; 

e) straty, ktoré by mohli Klientovi vzniknúť z dôvodu 
poklesu kurzu Finančných nástrojov alebo insolventnosti 
emitenta Finančných nástrojov, ktorých majiteľom je 
Klient,  

f) vykonanie Pokynu alebo Inštrukcie, ktoré v dobrej viere 
prijala a považovala za riadny Pokyn alebo Inštrukciu 
danú v mene alebo za Klienta alebo Oprávnenú osobu za 
predpokladu, že nedošlo k porušeniu povinnosti Banky 
konať s odbornou starostlivosťou; 

g) škodu spôsobenú stratou resp. zneužitím dokladov, 
Podpisových vzorov, Zoznamu kontrolných čísel alebo 
iných Bezpečnostných prvkov Klienta alebo Oprávnených 
osôb, ktoré Klient ustanovil za svojich zástupcov.  

15.5. V prípade, ak nastane akákoľvek udalosť, v dôsledku ktorej 
Klientovi vznikla alebo hrozí škoda, Banka uskutoční opatrenia, 
ktoré sa od nej dajú v primeranom rozsahu očakávať za účelom 
zmiernenia nepriaznivých dopadov na Klienta.  

15.6. V prípade vzniku povinnosti Banky nahradiť Klientovi škodu 
Banka nie je povinná uhradiť Klientovi ušlý zisk vzhľadom k 
tomu, že Banka nemá možnosť predvídať jeho rozsah ani pri 
vynaložení primeranej starostlivosti.  

15.7. Klient je oprávnený podať reklamáciu, ak má pochybnosť 
správnosti, včasnosti alebo spôsobe vykonania Služby. 
Reklamáciu je Klient povinný podať najneskôr do 30 dní odo 
dňa, keď mohol byť alebo bol uskutočnený Pokyn alebo 
Inštrukcia Klienta, alebo poskytnutá iná Služba. 

15.8. Reklamáciu, ktorá sa vzťahuje na výpisy predkladané Klientovi 
v zmysle Zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok, je Klient 
povinný doručiť Banke do 30 dní po odoslaní písomnosti 
Bankou. 

15.9. Práva a povinnosti Klienta alebo Banky, ktoré nie sú upravené 
týmto článkom sa spravujú Reklamačným poriadkom Banky. 
Reklamačný poriadok je zverejnený a dostupný pre Klientov 
v písomnej forme v obchodných priestoroch Banky a  na 
internetovej stránke Banky www.jtbanka.sk. 

15.10. Banka je oprávnená za účelom plnenia ustanovení Zmluvy 
a/alebo Obchodných podmienok využívať tretie osoby, a to tak, 
že ich poverí splnením predmetného úkonu. V prípade 

poverenia tretej osoby Banka zodpovedá za ich starostlivý výber. 
Banka nezodpovedá za splnenie povinností týmito tretími osobami 
(predovšetkým BCPB, CDCP SR, atď.). 

15.11. V prípade, že tretia strana nesplní svoj záväzok ktorým bola 
Bankou poverená, je Banka oprávnená na náklady Klienta 
vymáhať splnenie tohto záväzku, alebo postúpiť akékoľvek 
pohľadávky zodpovedajúce tomuto záväzku na Klienta, ak Klient 
Banke neoznámi iný postup.  

15.12. Klient uhradí Banke akúkoľvek škodu alebo náklady, ktoré 
vzniknú Banke v dôsledku splnenia Pokynu alebo Inštrukcie 
v dôsledku chybného Pokynu alebo Inštrukcie alebo ktoré Banke 
vzniknú iným spôsobom v súvislosti so splnením Pokynu alebo 
Inštrukcie. 

15.13. Klient je povinný nahradiť Banke škodu, ako aj akékoľvek 
náklady ktoré jej vzniknú v dôsledku toho, že si Klient riadne 
a včas nesplní ktorúkoľvek z povinností, ktoré mu vyplývajú zo 
Zmluvy, z týchto Obchodných podmienok alebo z právnych 
predpisov platných na území Slovenskej republiky, prípadne zo 
Zákonov daného trhu, vrátane nákladov na právnu pomoc 
v súvislosti so súdnym alebo mimosúdnym konaním Banky, 
súvisiacim, alebo vyvolaným porušením povinností Klienta. 

16. ČLÁNOK 
Ukončenie zmluvného vzťahu 

16.1. Zmluva môže byť ukončená niektorým z nasledovných 
spôsobov: 

a) písomnou dohodou, uzavretou medzi Bankou a 
Klientom, 

b) písomnou výpoveďou zo strany Banky, 
c) okamžitou písomnou výpoveďou zo strany Banky, 
d) písomnou výpoveďou zo strany Klienta, 
e) ďalšími spôsobmi upravenými v týchto Obchodných 

podmienkach, v Zmluve alebo príslušných právnych 
predpisoch. 

16.2. Klient a Banka sú oprávnení Zmluvu kedykoľvek vypovedať 
písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď je 
účinná uplynutím výpovednej doby, ktorá je jeden (1) mesiac 
a začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej 
strane. 

16.3. Banka môže Zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou 
v prípade, ak: 

a) Klient uvedie Banku do omylu poskytnutím nesprávnych 
údajov, nepravdivých vyhlásení, neposkytnutím údajov, 
iným opomenutím alebo iným spôsobom, ktorý by ovplyvnil 
rozhodnutie Banky uzavrieť s Klientom Zmluvu; 

b) Klient nie je schopný poskytnúť Banke na požiadanie 
uspokojivé dôkazy o zákonnom a trestnoprávne predpisy 
neporušujúcom pôvode prostriedkov, ktoré používa vo 
vzťahu k Banke; 

c) Banka vyhodnotí Klienta kedykoľvek v priebehu trvania 
zmluvného vzťahu ako rizikového; 

d) Klient porušuje Zmluvu alebo Obchodné podmienky. 
16.4. Zmluvný vzťah zaniká: 

a) v prípade ukončenia Zmluvy písomnou dohodou Banky s 
Klientom dňom uvedeným v tejto dohode; 

b) v prípade ukončenia Zmluvy výpoveďou uplynutím 
výpovednej doby; 

c) v prípade ukončenia Zmluvy okamžitou výpoveďou zo 
strany Banky doručením výpovede Klientovi, pričom sa 
uplatní fikcia doručenia v zmysle bodu 17.14 a 17.15; 

d) v prípade ukončenia Zmluvy ďalšími spôsobmi upravenými 
v týchto Obchodných podmienkach, Zmluve alebo 
príslušnými právnymi predpismi v závislosti od charakteru 
spôsobu ukončenia Zmluvy, ak nie je v týchto Obchodných 
podmienkach, alebo v Zmluve uvedené inak. 

16.5. V prípade, ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán vypovie 
Komisionársku zmluvu, alebo Mandátnu zmluvu v čase, keď 
nebudú všetky Bankou prijaté Pokyny Klienta zrealizované, 
zaväzuje sa Banka všetky prijaté Pokyny Klienta v  súlade 
s týmito Obchodnými podmienkami zrealizovať, ibaže Klient 
Pokyn v súlade s bodom 6.15 Obchodných podmienok zruší 
alebo Banka realizáciu Pokynu v zmysle článku 7 odmietne. 

16.6. V prípade ukončenia Zmluvy o správe/úschove je Klient 
povinný bezodkladne zabezpečiť prevod zaknihovaných 
Finančných nástrojov, resp. vyzdvihnutie listinných Finančných 
nástrojov, ktoré sú predmetom úschovy/správy, v opačnom 
prípade má Banka nárok na odplatu vo výške Poplatku, ktorý 
by jej za vykonávanie správy Finančných nástrojov v  zmysle 
týchto Obchodných podmienok a Sadzobníka poplatkov patril.  

16.7. Zmluvný vzťah založený Zmluvou zaniká uplynutím výpovednej 
doby, nie však skôr ako dôjde k uhradeniu všetkých záväzkov 
Klienta voči Banke vzniknutých zo Zmluvy, alebo v súvislosti so 
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Zmluvou. Do momentu uhradenia všetkých záväzkov Klienta 
voči Banke v zmysle predchádzajúcej vety je Banka 
oprávnená Finančné nástroje Klienta zadržiavať. 

17. ČLÁNOK 
Komunikácia a zasielanie výpisov 

17.1. Klient a Banka spolu komunikujú za podmienok 
ustanovených Zákonom o cenných papieroch nasledujúcimi 
spôsobmi: 
a) osobným kontaktom,  
b) telefonicky, 
c) elektronickou poštou, 
d) prostredníctvom internetových stránok, 
e) písomne. 

17.2. Za komunikáciu v písomnej forme sa na účely týchto 
Obchodných podmienok považuje doručenie písomnosti 
Zmluvnej strane poštou, kuriérskou službou alebo faxom. 
Písomnosti určené Banke sa doručujú na nasledujúcu adresu, 
e-mailovú adresu alebo faxové číslo: 

J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky 
Oddelenie Back Office finančných trhov 
Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava 
tel. číslo všeobecné:    +421-2-594 18 111 
tel. číslo určené pre podávanie Pokynov a Inštrukcií:    
+421-2-594 18 333 
fax: +421-2-594 18 115 
email: frontoffice@jtbanka.sk (Odbor finančných trhov 

SR - Dealing) 
backoffice@jtbanka.sk (Odbor back office 
finančných trhov SR - Back office) 

17.3. Pokyny, Inštrukcie a iná korešpondencia Klienta 
doručovaná Banke osobne, poštou, kuriérskou službou, 
alebo faxom sa považuje za doručenú dňom ich skutočného 
doručenia Banke. Pokyny alebo Inštrukcie uskutočňované 
prostredníctvom telefonickej linky uvedenej v bode 17.2. 
tohto článku sa považujú za doručené momentom ich 
uskutočnenia. 

17.4. Akékoľvek oznámenia alebo iná korešpondencia podľa 
Zmluvy, alebo Obchodných podmienok s výnimkou Pokynov 
a Inštrukcií sa doručujú na adresy, e-mailové adresy alebo 
faxové čísla, ktoré Zmluvné strany na tento účel uviedli 
v Zmluve, a  to doručením na tieto adresy, e-mailové 
adresy alebo faxové čísla. 

17.5. Za účelom prijímania Pokynov a Inštrukcií faxom, poštou 
alebo kuriérskou službou, sa Banka a Klient pri uzavretí 
Zmluvy dohodnú o pridelení Bezpečnostných prvkov: (i) 
osobného identifikačného čísla Klienta (PIN kód) a (ii) 
Zoznamu kontrolných čísel. Klient je povinný uviesť PIN 
kód a číslo vyžiadané Bankou zo Zoznamu kontrolných čísel 
na každý Pokyn alebo Inštrukciu zasielanú faxom alebo 
doručenú Banke poštou alebo kuriérskou službou bez toho, 
aby boli podpísané úradne overeným podpisom Klienta 
a/alebo Oprávnenej osoby. Čísla zo Zoznamu kontrolných 
čísel sú Klient a/alebo Oprávnená osoba povinní používať 
postupne v poradí, v akom sú vytlačené v Zozname 
kontrolných čísel. Preskakovanie alebo opätovné 
používanie kontrolných čísel je neprípustné a také 
kontrolné číslo uvedené na Pokyne alebo Inštrukcii je 
považované za chybné a Inštrukcia nebude realizovaná.  

17.6. Za účelom prijímania Pokynov a Inštrukcií telefonicky sa 
Banka a Klient pri uzavretí Zmluvy dohodnú o pridelení 
Bezpečnostných prvkov: (i) osobného identifikačného čísla 
Klienta (PIN kód) a (ii) Hesla. Klient je povinný uviesť PIN 
kód a Heslo pri podávaní každého Pokynu alebo Inštrukcie 
prostredníctvom telefónu  

17.7. Ak Klientovi (i) v súvislosti s využívaním iných Služieb 
v zmysle týchto Obchodných podmienok alebo Zmluvy, 
alebo (ii) v súvislosti s poskytovaním iných bankových 
služieb Bankou, už boli pridelené Bezpečnostné prvky, 
Klient bude pri podávaní Pokynov alebo Inštrukcií inak ako 
osobne, používať Bezpečnostné prvky pridelené 
v uvedených prípadoch. Pri uzavretí Zmluvy si Banka 
a Klient potvrdia pridelené Bezpečnostné prvky. Ak dôjde 
(i) k ukončeniu využívania iných Služieb v zmysle týchto 
Obchodných podmienok alebo Zmluvy, alebo (ii) 
k ukončeniu poskytovania iných bankových služieb Bankou 
Klientovi, skôr, ako k zrušeniu Majetkového účtu a/alebo 
skončeniu poskytovania Služieb, Klient je aj naďalej 
oprávnený používať Bezpečnostné prvky, ktoré boli 
pridelené v uvedených prípadoch.  

17.8. Klient sa zaväzuje Banku bezodkladne informovať o 
akejkoľvek zmene svojej adresy, e-mailovej adresy a 
faxového čísla.  

17.9. Poskytnutím e-mailovej adresy Banke Klient vyjadruje súhlas 
s tým, aby oznámenia a korešpondencia Banky určené osobne 
Klientovi boli zasielané priamo na túto e-mailovú adresu a 
teda tento spôsob komunikácie Klient považuje vzhľadom na 
súvislosti za ktorých sa uskutočňuje, alebo má uskutočniť 
obchodný vzťah za vhodný. 

17.10. Za účelom poskytovania informácie všeobecného charakteru, 
t.j. informácií, ktoré nie sú určené osobne Klientovi,  sa 
Banka a Klient pri uzavretí Zmluvy dohodnú, tieto informácie 
sú poskytnuté prostredníctvom internetovej stránky Banky       
www.jtbanka.sk alebo na inej stránke podľa oznámenia Banky 
a  tento spôsob komunikácie bude vzhľadom na súvislosti za 
ktorých sa uskutoční, alebo má uskutočniť obchodný vzťah za 
vhodný. 

17.11. Banka bude s Klientom komunikovať prostredníctvom svojich 
internetových stránok za splnenia podmienky uvedenej 
v bode 17.10. predovšetkým v prípadoch informovania 
Klienta: 
a) o zmenách Obchodných podmienok, Sadzobníka 

poplatkov, nákladoch a súvisiacich poplatkoch 
b) o zmenách v prílohách Zmluvy, pokiaľ nie sú 

individualizované pre Klienta, 
c) o Banke ako obchodníkovi s cennými papiermi a ním 

poskytovaných službách, o aktualizácii a zmenách týchto 
informácií; 

d) o Finančných nástrojoch vrátane príslušných poučení a 
upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami 
do týchto nástrojov, o aktualizácii a zmenách týchto 
informácií; 

e) o režime ochrany finančných nástrojov alebo peňažných 
prostriedkov Klienta, o aktualizácii a zmenách týchto 
informácií; 

f) o Stratégii vykonávania pokynov, o mieste výkonu služby, o 
aktualizácii a zmenách týchto dokumentov;  

g) o ochrane Finančných nástrojov a peňažných prostriedkov 
Klienta, o aktualizácii a zmenách týchto informácií; 

h) o skutočnostiach o ktorých tak stanovuje Zmluva alebo 
Obchodné podmienky. 

17.12. Banka poskytne Klientovi informácie uvedené v bode 17.11. 
tohto článku Obchodných podmienok aj ich sprístupnením na 
obchodných miestach Banky. 

17.13. Oznámenia Banky vykonané prostredníctvom faxu alebo e-
mailu sa považujú za doručené momentom vytlačenia správy 
o odoslaní resp. momentom odoslania e-mailu na určenú 
adresu, resp. číslo.  

17.14. Oznámenia Banky odoslané Klientovi prostredníctvom pošty 
sa budú považovať za doručené uplynutím lehoty piatich (5) 
pracovných dní nasledujúcich po dni podania zásielky Banky 
na poštovú prepravu, ak bola zásielka Banky poslaná poštou 
alebo v deň doručenia zásielky Banky, podľa toho čo nastane 
skôr, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia, pričom 
odoslanie Banka preukáže predložením podacieho lístku. 

17.15. Oznámenia Banky doručované Klientovi prostredníctvom 
doručovateľa – kuriérskej služby sa budú považovať za 
doručené momentom prevzatia Klientom. V prípade 
neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať 
za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o 
doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže 
vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. 

17.16. Pre jednotlivé špecifické situácie alebo úkony môže Banka 
požadovať špecifický spôsob komunikácie.  

17.17. Klient môže s Bankou komunikovať v nasledujúcich jazykoch: 
a) slovenský jazyk  
b) český jazyk, 
c) anglický jazyk. 

17.18. V inom jazyku môže Klient s Bankou komunikovať len po 
dohode s Bankou. 

18. ČLÁNOK 
Dôverné informácie 

18.1. Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly 
plnenia Zmluvy, na účely realizácie Pokynov a Inštrukcií 
v súlade s týmito Obchodnými podmienkami, na účely 
identifikácie Klienta, jeho zástupcov a ostatných dotknutých 
osôb, na účel ochrany a domáhania sa práv Banky voči 
Klientovi, na účel zdokumentovania činnosti Banky, za účelom 
plnenia úloh Banky vyplývajúcich jej zo Zákona o ochrane pred 
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, na účely výkonu 
dohľadu a na plnenie si úloh a povinností Banky ako 
obchodníka s cennými papiermi podľa Zákona o cenných 
papieroch, Zákona o bankách a osobitných zákonov je Banka aj 
bez súhlasu a informovania Klienta a ostatných dotknutých 
osôb oprávnená: 
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a) zisťovať, získavať, zaznamenávať, uschovávať, využívať 
a inak spracúvať osobné údaje a iné Dôverné informácie 
týkajúce sa Klienta a dotknutých osôb v rozsahu a 
spôsobom stanoveným Zákonom o bankách, Zákonom o 
cenných papieroch a Zákonom o ochrane osobných 
údajov,  

b) vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať ich 
rodné čísla a ďalšie údaje z dokladov v súlade so 
Zákonom o bankách;  

c) sprístupniť a poskytovať na spracúvanie osobné údaje a 
iné Dôverné informácie týkajúce sa Klienta a ostatných 
dotknutých osôb iným osobám určeným Zákonom o 
bankách a Zákonom o cenných papieroch a to 
predovšetkým Národnej banke Slovenska, Českej 
národnej banke na účely vykonávania pôsobnosti 
dohľadu, ako aj iným osobám a orgánom, ktorým je 
Banka zo zákona povinná alebo oprávnená osobné údaje 
a iné Dôverné informácie týkajúce sa Klienta a 
ostatných dotknutých osôb sprístupniť a poskytnúť; 

d) uskutočňovať prenos osobných údajov v rámci členských 
štátov Európskej únie. 

18.2. Klient a Banka sú povinní zachovávať o Dôverných 
informáciách mlčanlivosť a chrániť ich pred neoprávneným 
zverejnením, poskytnutím, sprístupnením alebo zneužitím; 
táto povinnosť trvá aj po skončení zmluvného vzťahu. 

18.3. Klient podpisom Zmluvy vyjadruje súhlas s tým. že Banka je 
oprávnená zaznamenávať telefonické hovory na určené 
telefónne čísla banky, ktorých obsahom je najmä podanie 
Pokynu alebo Inštrukcie alebo iné úkony vo vzťahu Klienta a 
Banky, Zaznamenané telefonické hovory môžu byť použité 
v prípade reklamácie alebo sporu. 

18.4. Klient je povinný zachovávať mlčanlivosť o svojom 
Podpisovom vzore, Osobnom identifikačnom čísle (PIN kód) 
a Zozname kontrolných čísel a Hesle; Klient je povinný 
chrániť ich pred zneužitím a sprístupnením tretím osobám. 

18.5. Klient zodpovedá za pravdivosť, úplnosť a správnosť 
všetkých údajov uvedených v Zmluve, v Podpisovom vzore, v 
Pokyne, Inštrukcii alebo v akomkoľvek inom dokumente 
predloženom Banke. Klient je povinný bezodkladne 
informovať Banku o všetkých zmenách, ktoré nastali 
v akýchkoľvek dokumentoch predložených Banke 
a o všetkých zmenách informácií poskytnutých Banke 
a vyhovieť požiadavkám Banky v súvislosti s touto zmenou. 

18.6. Klient podpisom Zmluvy vyjadruje súhlas s tým, aby Banka 
uskutočňovala prenos osobných údajov Klienta do tretích 
krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných 
údajov a na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov 
poverila spracovaním osobných údajov Klienta tretiu osobu.  

18.7. Súhlas udelený Klientom v zmysle bodu 18.6. platí po dobu 
existencie Banky s tým, že Klient je oprávnený tento súhlas 
kedykoľvek, na základe písomného vyhlásenia doručeného 
Banke, odvolať. Banka je v takom prípade oprávnená 
odmietnuť vykonanie Pokynu, Inštrukcie, prípadne Zmluvu 
vypovedať. 

18.8. Klient podpisom Zmluvy vyjadruje súhlas s tým, aby Banka 
za účelom plnenia Zmluvy a v súvislosti s ňou poskytla 
osobné údaje a iné Dôverné informácie týkajúce sa Klienta 
spoločnostiam skupiny J&T, ich organizačným zložkám, ich 
splnomocnencom, právnym, daňovým a účtovným poradcom, 
Custodianovi, Depozitárovi Banky, ako aj iným osobám, 
ktoré Banka využíva pri poskytovaní Služieb a produktov 
v súlade so Zmluvou, alebo Obchodnými podmienkami, alebo 
osobám, ktoré poverila plnením svojich zmluvných či 
zákonných povinností voči Klientovi.  

18.9. Klient je oprávnený písomne odvolať v priebehu trvania 
zmluvného vzťahu s Bankou svoj súhlas udelený v zmysle 
bodu 18.8; Klient berie na vedomie, že v takom prípade 
nemusí byť Banka schopná alebo oprávnená ďalej mu 
poskytovať Služby v zmysle Zmluvy a Obchodných 
podmienok a je oprávnená Zmluvu vypovedať. 

19. ČLÁNOK 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

19.1. Tieto Obchodné podmienky boli zverejnené dňa 15.05.2014 
a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.6.2014. Tieto 
Obchodné podmienky rušia a nahrádzajú Obchodné podmienky 
obchodníka s cennými papiermi   J & T BANKY, a.s., pobočky 
zahraničnej banky pre poskytovanie investičných 
služieb, vedľajších služieb a služieb člena centrálneho 
depozitára účinné od 01.01.2011. 

19.2. Tieto Obchodné podmienky platia aj po ukončení zmluvného 
vzťahu medzi Bankou a Klientom a to až do úplného 

vysporiadania vzájomných nárokov Zmluvných strán 
vzniknutých zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 

19.3. Vzťahy upravené Zmluvou a týmito Obchodnými podmienkami, 
ako aj vzťahy vznikajúce zo Zmluvy a týchto Obchodných 
podmienok, sa v zmysle nariadenia EP a Rady (ES) č. 593/2008 
o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 1), resp. § 9 
zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a 
procesnom, v znení neskorších právnych predpisov, spravujú 
právnym poriadkom Slovenskej republiky.  

19.4. Obchodné podmienky sú zverejnené a dostupné pre klientov 
Banky v písomnej forme v Obchodných miestach Banky 
a v elektronickej forme na internetovej stránke Banky 
www.jtbanka.sk. 

19.5. Obchodné podmienky sú v zmysle § 37 Zákona o bankách 
obchodnými podmienkami na vykonávanie obchodov v nich 
uvedených. Banka si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť 
jednostranným úkonom tieto Obchodné podmienky najmä 
z dôvodov (i) zmien v obchodnej stratégii Banky alebo (ii) 
zmien právnych predpisov alebo (iii) v nadväznosti na vývoj na 
finančných trhoch alebo (iv) v dôsledku zmien právneho a 
podnikateľského prostredia. O zmenách Obchodných 
podmienok Banka bezodkladne informuje klientov, a to 
prostredníctvom zverejnenia nových Obchodných podmienok 
na internetovej stránke Banky a v obchodných miestach Banky 
najmenej 15 kalendárnych dní pred dňom účinnosti zmien. 
V prípade, že Klient nesúhlasí so zmenou Obchodných 
podmienok, je oprávnený Zmluvu v lehote 15 dní odo dňa 
zverejnenia nových Obchodných podmienok s okamžitou 
účinnosťou vypovedať. Ak Klient Zmluvu v zmysle 
predchádzajúcej vety nevypovie, platí, že so zmenou 
Obchodných podmienok súhlasí, a vzájomné vzťahy Banky a 
Klienta sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými 
Obchodnými podmienkami. 

19.6. Práva a povinnosti zo Zmluvy a Obchodných podmienok 
prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Klient 
nie je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy 
a týchto Obchodných podmienok na tretiu osobu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Banky.   

19.7. V prípade, ak sa neskôr stane niektoré z ustanovení týchto 
Obchodných podmienok neplatné alebo nevykonateľné, nemá 
takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z 
ustanovení týchto Obchodných podmienok vplyv na platnosť a 
vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto Obchodných 
podmienok.  

 
V Bratislave, dňa 15.05.2014 
Ing. Andrej Zaťko 
riaditeľ a vedúci organizačnej zložky 
J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky         
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