obchodní podmínky
pro poskytování bankovních informací
ČLÁNEK 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Poštová banka, a.s. [dále jen „Banka“] vykonává ve smyslu těchto Obchodních podmínek pro poskytování
bankovních informací [dále jen ”Obchodní podmínky” nebo „OP“]:
a] poskytování bankovních informací pro Klienty Banky o tuzemských a zahraničních fyzických a
právnických osobách,
b] poskytování bankovních informací o Klientech Banky zahraničním a tuzemským bankám,
c] poskytování bankovních informací Klientům Banky o nich samotných.
2. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na poskytování informací o Klientech Banky pro potřeby:
a] soudů pro účely občanského soudního řízení a orgánů činných v trestním řízení,
b] finančních a celních orgánů,
c] soudních exekutorů,
d] notářských úřadů,
e] správců a předběžných správců v konkurzním a restrukturalizačním řízení a řízení o oddlužení,
f] jiných subjektů uvedených v §91 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a § 38 zákona č. 21/1992
Sb. o bankách, kterým je Banka oprávněna poskytnout informace o Klientovi i bez souhlasu Klienta,
g] jiné banky, nebo zahraniční banky a to poskytování údajů z registru úvěrů a záruk, společného
bankovního registru podle Zákona o bankách.
3. Banka se při poskytování bankovních informací řídí slovenským zákonem č. 483/2001 Z.z. o bankách ve
znění pozdějších předpisů a českým zákonem č. 21/1992 Sb. o bankách ve znění pozdějších předpisů,
dalšími všeobecně závaznými právními předpisy platnými na území Slovenské a České republiky. Na poskytnutí
bankovních informací není právní nárok.
4. Obchodními místy se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí zahraniční pobočky Banky v České
republice [dále jako „Obchodní místa“].
ČLÁNEK 2 - ZÁKLADNÍ POJMY
1.

Bankovní informace je informace týkající se Klienta Banky, kterou Banka o Klientovi získala při výkonu
nebo v souvislosti s výkonem bankovních činností, a která se poskytuje na základě souhlasu Klienta. Banka
poskytuje údaje o Klientovi [s vyloučením číselných údajů], které:
a] jsou stručné a obvykle obsahují následující údaje o Klientovi:
 jméno a příjmení / obchodní jméno, bydliště / sídlo / místo podnikání podnikatelského subjektu,
datum narození / datum vzniku, číslo dokladu totožnosti / Rejstříkový soud a číslo zápisu do rejstříku,
Živnostenský rejstřík nebo jiný zvláštní rejstřík včetně čísla registrace v případě informace
o podnikatelském subjektu také právní formu a předmět činnosti,
 stanovisko Banky k obratům na účtu Klienta, poskytnutým úvěrům, vlastněným nemovitostem,
solventnosti, bonitě, finanční situaci a spolehlivosti Klienta,
 vyjádření Banky ke konkrétnímu dotazu žadatele, pokud to není v rozporu s těmito OP,
b] žádají se pro potřeby bank nebo jejich klientů nebo samotného Klienta Banky,
c] poskytují se obvykle na reciproční bázi mezi bankami, [t.j. banky si za ně obvykle navzájem neúčtují
poplatky], pokud o informaci požádá Klient Banky, je mu za její poskytnutí účtován poplatek.

ČLÁNEK 3 - PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA A PABK
1. Banka poskytuje bankovní informace o klientech jenom na základě výslovného písemného souhlasu Klienta
s poskytnutím informací o něm.
2. Klient Banky může odepřít souhlas s poskytnutím bankovní informace o něm v rozsahu širším, než jsou
informace uvedené v Obchodním rejstříku, v Živnostenském listě nebo v jiných oprávněních k podnikání a
informace obsažené v dokumentech podle zvláštních předpisů, které jsou veřejně dostupné. Souhlas,
resp. nesouhlas Klient vyjadřuje v písemné formě na tiskopise Banky. Tiskopis Banky musí Klient podepsat
způsobem podle Podpisového vzoru uloženého v Bance, resp. za Klienta musí být podepsané jinou osobou
oprávněnou jednat jménem Klienta. Odepření písemného souhlasu nebo jeho neposkytnutí nebo jeho
poskytnutí po lhůtě 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti ze strany Banky [příp. uložení zásilky
na poště] se považuje za nesouhlas Klienta s poskytnutím bankovní informace.
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3. Banka poskytuje bankovní informace o Klientech Banky na základě vlastních poznatků, dokumentů a
získaných informací při výkonu nebo v souvislosti s výkonem bankovních činností. Banka přitom dodržuje
omezení plynoucí z platných právních předpisů, ochrany obchodního, bankovního tajemství a těchto OP.
4. Klient žádá o poskytnutí bankovní informace prostřednictvím formuláře ”Žádost klienta o poskytnutí bankovní
informace”, který obdrží na Obchodním místě. V žádosti uvede zejména přesné jméno a příjmení / obchodní
jméno Klienta, jeho bydliště / sídlo, jakož i bankovní spojení, pokud je žadatelovi známé. Uvedení přesného
bankovního spojení Klienta v žádosti urychluje získání požadovaných informací a snižuje finanční náklady
žadatele.
5. Klient může požádat Banku o poskytnutí bankovní informace i na něj samotného. V tomto případě
o informaci požádá prostřednictvím formuláře uvedeného v bodě 4 tohoto článku OP. Tiskopis Banky musí
Klient podepsat způsobem podle Podpisového vzoru uloženého v Bance, resp. za Klienta musí být
podepsané jinou osobou oprávněnou jednat jménem Klienta. Výslovný souhlas Klienta s poskytnutím bankovní
informace se nevyžaduje.
6. Klient - žadatel je povinný za poskytnutí bankovní informace uhradit Bance poplatky podle Sazebníku poplatků,
jakož i případné poplatky bank účtované za poskytnutí informací o jejich klientech, na které se v souvislosti
se žádostí Klienta Banka obrátila za účelem poskytnutí požadovaných informací. Po poskytnutí bankovní
informace Banka neprodleně vystaví fakturu. Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna si započíst svou
pohledávku z titulu zaplacení poplatku za poskytnutí bankovní informace s pohledávkou Klienta, kterou má
Klient vůči Bance z titulu vedení podnikatelského Účtu Klienta a to i v případě, pokud pohledávka Klienta
není splatná.
7. Banka je oprávněna, po přijetí žádosti Klienta o poskytnutí bankovní informace, vinkulovat na jeho
podnikatelském účtu vedeném v Bance sumu ve výši poplatku za poskytnutí bankovní informace účtovaného
ve smyslu Sazebníku poplatků. Klient bere na vědomí, že v případě nedostatku finančních prostředků na
zřízení vinkulace na jeho účtu, je Banka oprávněna bankovní informace Klientovi neposkytnout.
8. V případě, že Klient přímo neurčí, kterou banku má Banka požádat o bankovní informaci, Banka si
vyhrazuje právo využít na získání informace banku/banky podle vlastního výběru.
9. Banka neodpovídá za úplnost, pravdivost a správnost informací získaných od jiných bank. Banka neodpovídá
za nezískání požadované informace v případě, že banky, na které se obrátí, nedisponují nebo
neposkytnou požadované informace o tázané osobě.
10. Banka při poskytování bankovních informací postupuje s odbornou péčí.
11. Banka Klientovi poskytne bankovní informaci v písemné formě podle dohody s Klientem na Obchodním místě,
nebo ji zašle Klientovi poštovní zásilkou.
ČLÁNEK 4 - PLATNOST A ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
1.
2.
3.
4.
5.

Tyto OP jsou dostupné na všech Obchodních místech v České republice a na Internetové stránce Banky.
Banka si vyhrazuje právo OP měnit, doplňovat nebo zrušit vydáním nových podmínek, a to v důsledku
legislativních změn a změn ekonomického, podnikatelského nebo technického prostředí.
Vztahy mezi Bankou a Klientem se řídí aktuálně platnými Obchodními podmínkami.
Právní vztahy vyplývající z těchto OP a/nebo související s těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními
Všeobecných obchodních podmínek, v rozsahu, ve kterém neodporují těmto OP.
Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2015.
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