Poštová banka, a.s.

Zoznam činností podľa udeleného povolenia k 30. 9. 2008
Názov
Zoznam vykonávaných
činností podľa
udeleného povolenia

Činnosť
Prijímanie vkladov
Poskytovanie úverov
Tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných
prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
Obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v
slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s
finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
Poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
Vydávanie a správa platobných prostriedkov
Poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
Vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie
súvisiacich služieb
Finančné sprostredkovanie
Prenájom bezpečnostných schránok
Poskytovanie bankových informácií
Funkcia depozitára
Investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných
služieb a investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o
cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu:
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých
finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier
alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier
alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier
alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier
alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,

5. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo
vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho investovania,
6. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným
nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho investovania,
7. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a
súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo
vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho investovania,
8. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s
jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo
pôžičky zapojený do tohto obchodu,
9. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s
poskytovaním investičných služieb,
10. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov.
Zoznam povolených
činností, ktoré sa
nevykonávajú

Obchodovanie na vlastný účet s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a
pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
Finančný lízing
Správa pohľadávok klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva
Uloženie vecí
Spracúvanie pamätných bankoviek a mincí
Vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného
odporúčania týkajúceho sa obchodov s
finančnými nástrojmi

Zoznam činností, ktorých
vykonávanie bolo
príslušným orgánom
obmedzené, dočasne
pozastavené alebo
zrušené
Citácia výrokovej časti
právoplatného
rozhodnutia, ktorým bolo
uložené opatrenie na
nápravu1) v priebehu
kalendárneho štvrťroka

Banke nebolo v priebehu 3. štvrťroka 2008 zrušené ani obmedzené vykonávanie žiadnej
činnosti.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
ukladá podľa § 46 ods. 1 písm. b) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov
prevádzkovateľovi Poštová
banka, a.s., Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava (IČO: 31340890),
1) do 10 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto opatrenia bezodkladne zaviesť
evidenciu informačného systému "Kamery", v ktorom sa spracúvajú osobné údaje, v súlade s §
29 a § 30 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Zároveň uviesť do súladu s § 30 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane sobných údajov v znení
neskorších predpisov evidenciu informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje,
2) v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto opatrenia preukázateľne
poučiť oprávnené osoby podľa § 17 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov a to tak, aby poučenie každej oprávnenej osoby zodpovedalo
spracovateľským operáciám s osobnými údajmi, ktoré táto vykonáva v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu,
3) do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto opatrenia prijať primerané technické,
personálne a organizačné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov v
informačnom systéme "Kamery", v ktorom sa spracúva osobitná kategória osobných údajov
podľa § 8 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a
zabezpečiť vypracovanie bezpečnostného projektu informačného systému podľa § 15 ods. 2
písm. b) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prijaté opatrenia prevádzkovateľ musí vypracovať podľa § 16 ods. 6. zákona č. 428/2002 Z.z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

4) do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto opatrenia prijať primerané technické,
organizačné a personálne opatrenia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov pri zabezpečovaní doručovania poštových
zásielok obsahujúcich osobitnú kategóriu osobných údajov uvedených v § 8 zákona č. 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
5) do 3 dní od uplynutia lehoty v bode 3) a 4) tohto opatrenia informovať Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky o splnení povinností uložených v bode 1), 2), 3) a 4)
tohto opatrenia.
Citácia výrokovej časti
právoplatného
rozhodnutia, ktorým bola
uložená pokuta2) v
priebehu kalendárneho
štvrťroka

Banke nebola v priebehu 3. štvrťroka 2008 uložená pokuta.

