obchodné podmienky
pre poskytovanie bankových informácií
ČLÁNOK 1 - ÚVODNÉ USTANOVENIE
1. Poštová banka, a.s. [ďalej len „PABK“] vykonáva v zmysle týchto „Obchodných podmienok pre poskytovanie
bankových informácií [ďalej len ”Obchodné podmienky” alebo „OP“]:
a] poskytovanie bankových informácií klientom PABK o tuzemských a zahraničných fyzických a právnických
osobách,
b] oskytovanie bankových informácií o klientoch PABK zahraničným a tuzemským bankám,
c] poskytovanie bankových informácií klientom PABK o nich samých.
2. Tieto Obchodné podmienky sa nevzťahujú na poskytovanie informácií o klientoch PABK pre potreby:
a] súdov na účely občianskeho súdneho konania a orgánov činných v trestnom konaní,
b] finančných a colných orgánov,
c] súdnych exekútorov,
d] notárskych úradov,
e] správcov a predbežných správcov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní a konaní o oddĺžení,
f] iných subjektov uvedených v § 91 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách [ďalej len „zákon o bankách“],
ktorým banka poskytuje informácie o klientovi aj bez súhlasu klienta,
g] inej banky, alebo zahraničnej banky a to poskytovanie údajov z registra úverov a záruk, spoločného
bankového registra podľa zákona o bankách.
3. PABK sa pri poskytovaní bankových informácií riadi zákonom o bankách a ďalšími všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Na poskytnutie bankových informácií nie je právny
nárok.
4. Obchodnými miestami sa na účely týchto obchodných podmienok rozumejú pobočky PABK [ďalej ako
„obchodné miesto banky“].
ČLÁNOK 2 - ZÁKLADNÉ POJMY
1. Banková informácia je informácia týkajúca sa klienta banky, ktorú banka o klientovi získala pri výkone alebo
v súvislosti s výkonom bankových činností a ktorá sa poskytuje na základe súhlasu klienta. Banka poskytuje
údaje o klientovi [s vylúčením číselných údajov], ktoré:
a] sú stručné a zvyčajne obsahujú nasledovné údaje o klientovi:
- meno a priezvisko / obchodné meno, bydlisko / sídlo /miesto podnikania podnikateľského subjektu,
dátum narodenia / dátum vzniku, číslo dokladu totožnosti /Registrový súd a číslo zápisu do registra,
Živnostenský register alebo iný osobitný register vrátane čísla registrácie, v prípade informácie
o podnikateľskom subjekte aj právnu formu a predmet činnosti,
- stanovisko banky k obratom na účte klienta, poskytnutým úverom, vlastneným nehnuteľnostiam,
solventnosti, bonite, finančnej situácii a spoľahlivosti klienta,
- vyjadrenie banky ku konkrétnemu dopytu žiadateľa, ak to nie je v rozpore s týmito OP,
b] žiadajú sa pre potreby bánk alebo ich klientov alebo samotného klienta PABK,
c] poskytujú sa zvyčajne na recipročnej báze medzi bankami, [t.j. banky si za ne zvyčajne navzájom neúčtujú
poplatky], ak o informáciu požiada klient PABK, je mu za jej poskytnutie účtovaný poplatok.
ČLÁNOK 3 - PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA A PABK
1. PABK poskytuje bankové informácie o klientoch len na základe výslovného písomného súhlasu klienta
s poskytnutím informácií o ňom.
2. Klient PABK môže odoprieť súhlas s poskytnutím bankovej informácie o ňom v rozsahu širšom než sú
informácie obsiahnuté v Obchodnom registri, v Živnostenskom liste alebo iných oprávneniach na podnikanie
a informácie obsiahnuté v dokumentoch podľa osobitných predpisov, ktoré sú verejne dostupné. Súhlas, resp.
nesúhlas klient vyjadruje v písomnej forme na tlačive banky. Tlačivo banky musí klient podpísať spôsobom
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podľa podpisového vzoru uloženého v banke, resp. za klienta musí byť podpísané inou osobou oprávnenou
konať v mene klienta. Odoprenie písomného súhlasu alebo jeho neposkytnutie alebo jeho poskytnutie po lehote
15 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zo strany PABK [príp. uloženia zásielky na pošte] sa považuje za
nesúhlas klienta s poskytnutím bankovej informácie.
PABK poskytuje bankové informácie o klientoch PABK na základe vlastných poznatkov, dokumentov a
získaných informácií pri výkone alebo v súvislosti s výkonom bankových činností. PABK pritom dodržiava
obmedzenia vyplývajúce z platných právnych predpisov, ochrany obchodného, bankového tajomstva a týchto
OP.
Klient žiada o poskytnutie bankovej informácie prostredníctvom formuláru ”Žiadosť klienta o poskytnutie
bankovej informácie”, ktorý obdrží na obchodnom mieste banky. V žiadosti uvedie najmä presné meno
a priezvisko / obchodné meno klienta, jeho bydlisko / sídlo, ako aj bankové spojenie, pokiaľ je žiadateľovi
známe. Uvedenie presného bankového spojenia klienta v žiadosti urýchľuje získanie požadovaných informácií a
znižuje finančné náklady žiadateľa.
Klient môže požiadať PABK i o poskytnutie bankovej informácie, ktorá sa týka samého klienta. V takom prípade
o informáciu požiada klient prostredníctvom formuláru uvedeného v bode 4 tohto článku OP, Tlačivo banky musí
klient podpísať spôsobom podľa podpisového vzoru uloženého v banke, resp. za klienta musí byť podpísané
inou osobou oprávnenou konať v mene klienta. Osobitný súhlas klienta s poskytnutím bankovej informácie sa
nevyžaduje.
Klient - žiadateľ je povinný za poskytnutie bankovej informácie uhradiť PABK poplatky podľa Sadzobníka
poplatkov, ako aj prípadné poplatky bánk účtované za poskytnutie informácií o ich klientoch, na ktoré sa
v súvislosti so žiadosťou klienta PABK obrátila za účelom poskytnutia požadovaných informácií. Po poskytnutí
bankovej informácie PABK bezodkladne vystaví faktúru. Klient súhlasí s tým, že PABK je oprávnená započítať si
svoju pohľadávku z titulu zaplatenia poplatku za poskytnutie bankovej informácie s pohľadávkou klienta, ktorú
má klient voči PABK z titulu vedenia osobného alebo podnikateľského účtu, a to i v prípade, ak pohľadávka
klienta nie je splatná.
PABK je oprávnená, po prijatí žiadosti klienta o poskytnutie bankovej informácie, zavinkulovať na jeho osobnom
alebo podnikateľskom účte vedenom v PABK sumu vo výške poplatku za poskytnutie bankovej informácie
účtovaného v zmysle Sadzobníka poplatkov. Klient berie na vedomie, že v prípade nedostatku finančných
prostriedkov na zriadenie vinkulácie na jeho účte, je PABK oprávnená bankovú informáciu klientovi neposkytnúť.
V prípade, že klient priamo neurčí, ktorú banku má PABK požiadať o bankovú informáciu, PABK si vyhradzuje
právo využiť na získanie informácie banku/banky podľa vlastného výberu.
PABK nezodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť informácií získaných od iných bánk. PABK
nezodpovedá za nezískanie požadovanej informácie v prípade, že banky, na ktoré sa obráti, nedisponujú alebo
neposkytnú požadované informácie o dožadovanej osobe.
PABK pri poskytovaní bankových informácií postupuje s odbornou starostlivosťou.
PABK klientovi poskytne bankovú informáciu v písomnej forme podľa dohody s ním na obchodnom mieste
banky, alebo ju zašle klientovi poštovou zásielkou.

ČLÁNOK 4 - PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ OBCHODNÝCH PODMIENOK
1. Tieto obchodné podmienky sú dostupné na všetkých obchodných miestach banky a internetovej stránke PABK.
PABK si vyhradzuje právo ich meniť, dopĺňať alebo zrušiť vydaním nových podmienok, a to v dôsledku
legislatívnych zmien a zmien ekonomického, podnikateľského alebo technického prostredia.
2. Vzťahy medzi PABK a klientom sa riadia obchodnými podmienkami platnými v aktuálnom čase.
3. Právne vzťahy vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok a/alebo súvisiace s týmito Obchodnými
podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok, v rozsahu, v ktorom
neodporujú týmto Obchodným podmienkam.

4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. augusta 2010 a účinnosť dňa 16. augusta 2010.
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