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Obchodné podmienky 
pre SMS úver 

 

PREAMBULA 

Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31340890, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. 
Sa, vl. č. 501/B [Banka] vydáva tieto obchodné podmienky pre SMS úver [ďalej len „Obchodné podmienky“ alebo 
„OP“] ako neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o úvere - SMS úver [ďalej len „Zmluva o úvere“ alebo „ZoÚ“], vrátane Návrhu 
na uzavretie ZoÚ [ďalej len „Návrh“]. ZoÚ uzatvárajú medzi sebou Banka a Klient [ďalej len „Klient“], ktorý Návrhom, 
za ktorý sa považuje krátka textová správa [SMS] zaslaná z Telefónneho čísla Klienta [telefónne číslo, z ktorého 
Klient zaslal SMS s Návrhom] [TČK] žiada Banku o poskytnutie peňažných prostriedkov formou úveru v maximálnej 
výške uvedenej v Návrhu. Vzťahy neupravené ZoÚ a OP sa riadia ustanoveniami Všeobecných obchodných 
podmienok [VOP], Obchodného zákonníka a zák. č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách 
na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení [ZOS] a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi. 
Za Obchodné miesta sa pre účely týchto OP považujú pobočky Banky a všetky Pošty 

ČLÁNOK 1 – NÁVRH NA UZAVRETIE ZOÚ, UZAVRETIE ZOÚ 

1.1 Klient navrhuje uzatvorenie ZoÚ podľa ust. §  269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Na uzatvorenie ZoÚ nie je 
právny nárok. Banka si vyhradzuje právo odmietnuť uzatvorenie ZoÚ s Klientom. Klient si nemôže v tejto 
súvislosti voči Banke uplatňovať žiadne nároky. Klientom, s ktorým môže Banka uzatvoriť ZoÚ je fyzická 
osoba [vo veku od 18 rokov, pričom v čase konečnej splatnosti úveru nesmie presiahnuť vek 70 rokov], ktorá 
je občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. 

1.2 Klient podá Návrh na uzatvorenie ZoÚ tak, že zašle Banke SMS na telefónne číslo 0910 511 511, v ktorej 
uvedie svoje osobné údaje ako aj maximálnu požadovanú výšku úveru v zmysle bodu 2 Informácií 
poskytnutých na základe ust. § 4 ods. 1 ZOS [Informácie], ktoré tvoria samostatný dokument prístupný na 
internetovej stránke Banky a na Obchodných miestach. Prostredníctvom tejto SMS Klient vyjadruje, súhlas, 
aby Banka spracovala jeho osobné údaje uvedené v SMS, potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s OP, 
oboznámil sa s Informáciami, výslovne žiada Banku aby ZoÚ pri ďalšom Návrhu bola dojednaná výhradne 
prostredníctvom výmeny SMS a zároveň výslovne žiada, aby boli finančné prostriedky v zmysle ZoÚ 
poskytnuté najneskôr v termíne do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia SMS Banke. SMS je Klient 
povinný napísať bez diakritiky a jednotlivé údaje oddeliť medzerou, pričom samotná SMS nepresiahne rozsah 
160 znakov. SMS musí byť v tvare a poradí údajov: [3miestny kód označujúci distribučný kanál – ako 
nepovinný údaj v SMS] [suma úveru v EUR] [krstné meno] [priezvisko] [ulica trvalého bydliska] [číslo] [obec] 
[poštové smerovacie číslo] [rodné číslo] [číslo občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte] [číslo účtu na 
čerpanie úveru/kód banky – ako nepovinný údaj v SMS].  

1.3 Súčasťou Návrhu Klienta sú všetky podmienky v zmysle OP. Banka má právo Návrh akceptovať alebo 
odmietnuť. Banka telefonicky kontaktuje Klienta na TČK, pričom si overí údaje poskytnuté Klientom v SMS 
prípadne si dožiada ďalšie potrebné údaje o Klientovi vrátane spôsobu čerpania úveru [Overenie]. Prípadnú 
zmenu alebo doplnenie nevyhnutne potrebných údajov v rámci Overenia Banka považuje za údaje uvedené 
v Návrhu. Ak Banka po vyhodnotení bonity Klienta upraví požadovanú výšku úveru tak, že to neodporuje 
Návrhu Klienta, považuje sa to za akceptáciu Návrhu. Banka informuje Klienta o schválení alebo neschválení 
požadovaného úveru formou SMS na TČK. V prípade schválenia Návrhu Klienta [Akceptácia] Banka v SMS 
oznámi Klientovi parametre schváleného úveru ako sú výška úveru a doba splácania. Akceptáciu je Klient 
povinný do 5 dní od jej zaslania  odsúhlasiť formou SMS s textom „SUHLASIM“. V prípade potreby Banka 
oboznámi Klienta s ďalšími informáciami týkajúcimi sa čerpania a splácania úveru prostredníctvom SMS. 

1.4 ZoÚ nadobúda platnosť: 

a] v prípade čerpania úverových prostriedkov v hotovostnej forme podpisom písomného vyhotovenia ZoÚ 
oboma zmluvnými stranami; v prípade uzavretia ďalšej ZoÚ prostredníctvom výmeny SMS sa existujúca 
písomne uzatvorená ZoÚ považuje za súčasť ZoÚ uzavretej prostredníctvom výmeny SMS. V prípade, že 
Klient uzavrie novú ZoÚ v písomnej forme, platnosť predchádzajúcej ZoÚ uzatvorenej medzi Bankou 
a Klientom v písomnej forme sa splnením všetkých záväzkov z nej plynúcich končí. 

b] v prípade čerpania úverových prostriedkov v bezhotovostnej forme doručením SMS Banke v tvare 
„SUHLASIM“ odoslanej z TČK.  

1.5 Podmienkou prvého čerpania prostriedkov z úveru ako aj každého ďalšieho čerpania prostriedkov z úveru 
v hotovostnej forme je uzatvorenie samostatnej písomnej ZoÚ medzi Klientom a Bankou na ktoromkoľvek 
Obchodnom mieste.  
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1.6 Podmienkou čerpania prostriedkov z úveru v bezhotovostnej forme je doručenie SMS Klienta Banke s textom 
„SUHLASIM“ podľa bodu 1.3] OP.  

1.7 Spôsob doručenia a prevzatia ZoÚ pri hotovostnom čerpaní bude dohodnutý pri Overení. Na uzavretie 
písomnej ZoÚ je Klient povinný do ZoÚ doplniť všetky požadované informácie a pred zamestnancom 
Obchodného miesta návrh ZoÚ vlastnoručne podpísať. V prípade, že originály ZoÚ nebudú v lehote do 30 dní 
odo dňa odoslania Návrhu doručené na Obchodné miesto, Banka nie je povinná ZoÚ uzavrieť. 

1.8 ZoÚ nadobúda účinnosť čerpaním úveru podľa čl. 2 OP.  

ČLÁNOK 2 – ČERPANIE ÚVERU 

2.1 V prípade uzatvorenia ZoÚ Banka poskytne Klientovi peňažné prostriedky z úveru podľa jej vzájomného 
dojednania s Klientom v rámci Overenia, a to do 3 pracovných dní od uzatvorenia ZoÚ, výlučne jedným z 
týchto spôsobov:  

a] Výplatou v hotovosti do rúk Klienta na základe poukázania peňažných prostriedkov prostredníctvom 
dokladu Výplata z účtu vo všetkých Obchodných miestach, pričom doba platnosti dokladu Výplata z účtu 
je 7 dní odo dňa jeho doručenia Klientovi. V prípade predloženia dokladu Výplata z účtu v prevádzkarni 
Pošty je Klient povinný nahlásiť tejto prevádzkarni Pošty výber v hotovosti vopred, podľa miestnych 
podmienok Pošty v zmysle VOP. Ak Klient neprevezme poukázané peňažné prostriedky v čase platnosti 
dokladu, ZoÚ stráca platnosť dňom skončenia platnosti dokladu. Pri prvom čerpaní ZoÚ je možné 
čerpanie výlučne spôsobom uvedeným v tomto bode. 

b] Bezhotovostným prevodom na účet vedený v Banke, alebo v inej banke v SR označenej Klientom v ZoÚ. 
Tento spôsob čerpania si môže Klient vybrať len v prípade, ak čerpaniu predchádzalo uzatvorenie 
písomnej ZoÚ.  

2.2 Banka poskytne Klientovi peňažné prostriedky vo výške schváleného úveru na základe ZoÚ zníženého o 
poplatok za poskytnutie úveru podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov. Poplatok za poskytnutie úveru je 
splatný okamihom odoslania platby na účet Klienta, resp. okamihom vyplatenia sumy úveru v hotovosti. 

ČLÁNOK 3 – ÚROKOVÁ SADZBA, POPLATKY A NÁKLADY  

3.1 Klient je povinný za poskytnutie úveru zaplatiť Banke poplatok za poskytnutie úveru, ktorého výška odráža 
najmä náklady Banky na spracovanie Návrhu a poskytnutie úveru a závisí od výšky schváleného úveru 
[Náklady].  
Za poskytnutie úveru Banka Klientovi neúčtuje úrok [výnimkou je účtovanie úroku z omeškania v prípade 
omeškania Klienta so splácaním úverovej pohľadávky]. 

3.2 Klientovi je poplatok za poskytnutie úveru, vo výške podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov, odrátaný priamo  
z výšky poskytnutého úveru. Pre vylúčenie pochybností platí, že súčasťou Nákladov nie sú akékoľvek 
zmluvné pokuty, sankčné poplatky v zmysle Sadzobníka poplatkov, úroky z omeškania, poplatky za prevod 
peňažných prostriedkov a poplatky za vedenie účtu, kam bol úver poskytnutý. Súčet všetkých spomínaných 
súm spolu s výškou poskytnutého úveru v zmysle ZoÚ predstavuje zmluvný záväzok Klienta voči Banke. 

3.3 V prípade omeškania Klienta so splácaním úveru poskytnutého Bankou je Klientovi úročená dlžná čiastka 
zákonným úrokom z omeškania, ktorý je o 8 percentuálnych bodov vyšší ako základná úroková sadzba 
Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. 

3.4 Mimo spomínaných nákladov je Klient povinný uhradiť náklady vznikajúce mu v súvislosti so zaslaním SMS  
s Návrhom a následne s odsúhlasením Akceptácie, ktoré si bežne účtuje príslušný poskytovateľ 
telekomunikačných služieb, prípadne náklady, ktoré si finančné inštitúcie bežne spájajú s prijímaním alebo 
odosielaním bezhotovostných platieb.  

3.5 Banka môže upravovať úrokové sadzby, poplatky a ostatné náklady v dôsledku zmien legislatívneho, 
ekonomického [napr. pri zmene základnej úrokovej sadzby vyhlasovanej Národnou bankou Slovenska – NBS], 
podnikateľského [napr. pri zmene indexu spotrebiteľských cien zverejňovaných Štatistickým úradom SR] alebo 
technického prostredia alebo zmien parametrov úveru ako produktu Banky. Tieto zmeny Banka uskutoční 
zmenou alebo doplnením Sadzobníka poplatkov, pričom tieto zmeny a/alebo doplnky nadobúdajú účinnosť ku 
dňu v ňom uvedenom. Aktuálne znenie Sadzobníka poplatkov je k dispozícii na Obchodných miestach 
a internetovej  stránke Banky. 
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ČLÁNOK 4 – SPLÁCANIE ÚVERU, ZAPOČÍTANIE POHĽADÁVOK A ZABEZPEČENIE 

4.1 Jednotlivé splátky úveru [Splátky] sú splatné dňom uvedeným v ZoÚ a v prípade ZoÚ uzatvorenej 
prostredníctvom výmeny SMS, v SMS ktorú Banka zašle Klientovi po jeho odsúhlasení Akceptácie. Splátka 
úveru sa považuje za splatenú okamihom pripísania na účet Banky. 

4.2 Zmenku alebo šek nie je Klient oprávnený použiť na úhradu záväzku voči Banke.  

4.3 Platby od Klienta sa voči pohľadávke Banky započítavajú bez ohľadu na to, na aké záväzky bola platba 
poukázaná, v nasledujúcom poradí: [1] na poplatky podľa Sadzobníka poplatkov [2] úrok z omeškania [3] 
splátka istiny úveru. V prípade viacerých pohľadávok Banky voči Klientovi sa platby Klienta započítavajú 
najskôr na pohľadávku skôr splatnú. V prípade, ak je Klient majiteľom, osobného účtu vedeného Bankou, 
podpisom ZoÚ udeľuje výslovný a neodvolateľný súhlas s inkasom peňažných prostriedkov z tohto účtu na 
účely splácania svojich peňažných záväzkov zo ZoÚ. Banka je oprávnená započítať svoje splatné i nesplatné 
pohľadávky voči Klientovi bez ohľadu na právny titul ich vzniku proti akýmkoľvek pohľadávkam Klienta voči 
Banke. 

4.4 V prípade, ak Klient uhradil peňažné prostriedky vo výške presahujúcej všetky jeho záväzky zo ZoÚ resp. z 
iných právnych vzťahov s Bankou a tie v dôsledku takéhoto plnenia zanikli, Banka bez zbytočného odkladu 
vráti Klientovi preplatok na jeho účet vedený v Banke alebo inej banke v SR, ktorého číslo Klient oznámil 
Banke alebo – pokiaľ Klient nemá v Banke vedený účet ani neoznámil Banke žiadne číslo účtu vedeného 
v inej banke v SR a pokiaľ tento preplatok presahuje sumu 1,00 EUR, formou šekovej poukážky zaslanej na 
adresu trvalého bydliska alebo korešpondenčnú adresu Klienta. V prípade, ak v lehote splatnosti šekovej 
poukážky nedôjde k jej výplate a zostatok na účte prevyšuje sumu 6,64 EUR [vrátane], banka zašle klientovi 
oznámenie s výzvou na opätovné určenie možnosti zaslania zostatku na účte. V prípade, ak v lehote 
splatnosti šekovej poukážky nedôjde k jej výplate a zostatok na účte neprevyšuje sumu 6,64 EUR, banka 
klientovi osobitné oznámenie nezasiela, klient je však oprávnený obrátiť sa na banku s návrhom konkrétneho 
riešenia vyplatenia zostatku na zrušenom účte. Opätovné zaslanie zostatku zrušeného účtu je spoplatnené 
poplatkom za bankové služby v zmysle platného Sadzobníka poplatkov.  

4.5 Klient a Banka podpisom ZoÚ zároveň uzatvárajú Dohodu o zrážkach zo mzdy podľa § 551 zák. č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v platnom znení pre danú zmluvu a pre ďalšie ZoÚ uzavreté výlučne výmenou SMS a 
Klient udeľuje súhlas Banke na predloženie tejto dohody o zrážkach zo mzdy platiteľovi mzdy Klienta za 
účelom zabezpečenia peňažných záväzkov Klienta vyplývajúcich zo ZoÚ. Táto dohoda a tento súhlas sa 
vzťahujú aj na budúceho platiteľa mzdy Klienta, ako aj na iné príjmy Klienta, z ktorých umožňujú všeobecne 
záväzné právne predpisy vykonávať zrážky. Ukončením platnosti ZoÚ nezaniká zabezpečenie Klientových 
záväzkov voči Banke vyplývajúcich zo ZoÚ. 

ČLÁNOK 5 – PREDČASNÉ SPLATENIE ÚVERU, NÁSLEDKY NESPLÁCANIA A UKONČENIE ZOÚ. PRÁVO  
                       NA ODSTÚPENIE OD ZOÚ 

5.1 Klient je oprávnený splatiť úverovú pohľadávku zo ZoÚ predčasne pred dobou určenou v ZoÚ v prípade, že je 
doba splácania úveru dlhšia ako 1 mesiac,. Predčasné splatenie je možné uskutočniť na základe 
upovedomenia doručeného Banke a to najmenej 10 dní vopred. V prípade predčasného splatenia je Klient 
povinný spolu s istinou uhradiť aj poplatok za predčasné splatenie v zmysle aktuálne platného Sadzobníka 
poplatkov.  

5.2 Ak je Klient v omeškaní s úhradou Splátky, a to aj čiastočne, alebo v prípade, ak poskytol Banke akékoľvek 
nepravdivé údaje, alebo na majetok Klienta bol vyhlásený konkurz alebo exekúcia, alebo Klient zomrel, je 
Banka oprávnená požadovať predčasné splatenie celého úveru [istiny a príslušenstva]. 

5.3 V prípade, ak je Klient v omeškaní so splácaním Splátky alebo jej časti, Banka je oprávnená úročiť omeškanú 
dlžnú sumu  úrokom z omeškania a to až do času úplného splatenia omeškaných Splátok. 

5.4 V prípade, ak sa úver stane predčasne splatným v zmysle bodu 5.2] OP, Banka je oprávnená úročiť 
nesplatenú istinu úveru úrokom z omeškania a to od dátumu predčasnej splatnosti až do úplného splatenia 
zmluvného záväzku Klienta voči Banke. 

5.5 Klient je povinný zaplatiť Banke i príslušenstvo pohľadávky, a to vrátane poplatkov spojených s upomínaním 
Klienta v zmysle Sadzobníka poplatkov. 

5.6 Okrem prípadov uvedených vyššie v tomto článku, ZoÚ zaniká aj inými spôsobmi predpokladanými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, OP a VOP, o. i. splnením, započítaním, dohodou 
alebo odstúpením od ZoÚ.  

5.7 Klient je v prípade uzatvorenia ZoÚ prostredníctvom výmeny SMS oprávnený odstúpiť od ZoÚ bez 
akýchkoľvek sankcií a bez uvedenia dôvodu v prípade, ak v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia 
ZoÚ prostredníctvom výmeny SMS zašle Banke list, v ktorom jej oznámi odstúpenie od ZoÚ. Takéto 
oznámenie musí byť dostatočne určité, musia byť z neho zrejmé identifikačné údaje Klienta [meno, priezvisko, 



 

OP pre SMS úver 
účinné od 01.08.2011 – strana 4/5 

rodné číslo, trvalé bydlisko] a musí byť z neho zrejmé od akej ZoÚ Klient odstupuje [číslo ZoÚ]. Odstúpenie od 
ZoÚ musí byť datované a Klientom vlastnoručne podpísané. Odstúpením od ZoÚ sa Klient zaväzuje, v lehote 
do 5 kalendárnych dní vrátiť Banke, všetky ňou poskytnuté plnenia.  

5.8 Odstúpením od ZoÚ nevzniká Klientovi nárok na vrátenie poplatkov, ktoré v súvislosti s existenciou úverového 
vzťahu do momentu odstúpenia od ZoÚ Banke uhradil. Platnosť Dohody o zrážkach zo mzdy uvedenej v bode 
4.5] OP nie je odstúpením od ZoÚ dotknutá. Dohoda o zrážkach zo mzdy zostáva v platnosti do momentu 
úplného vyrovnania dlžných záväzkov Klienta.  

ČLÁNOK 6 – ZMENY OP 

6.1 Vzťahy medzi Bankou a Klientom sa riadia OP platnými v aktuálnom čase. Platí, že Banka má právo v 
dôsledku zmien legislatívneho, ekonomického, podnikateľského alebo technického prostredia alebo zmien 
parametrov úveru ako produktu Banky kedykoľvek meniť, resp. novelizovať OP. Tieto zmeny, resp. novelizácie 
OP Banka zverejnení na Obchodných miestach a na svojej internetovej stránke www.pabk.sk. Deň 
zverejnenia OP je súčasne dňom platnosti OP. Klient je oprávnený nesúhlasiť so zmenou OP, pričom tento 
nesúhlas musí vyjadriť písomným oznámením, doručeným Banke v lehote 15 dní od zverejnenia zmeny OP. 
Ak Klient v uvedenej lehote vyjadrí svoj nesúhlas so zmenou OP a nedôjde k dohode medzi Bankou 
a Klientom, považuje sa nesúhlas Klienta za výpoveď ZoÚ, pričom bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené v OP 
alebo VOP výpovedná lehota uplynie v 15.-ty deň odo dňa nadobudnutia platnosti zmeneného znenia OP. Ak 
nie je dohodnuté inak, Klient je zároveň v rovnakej lehote povinný splatiť svoj záväzok voči Banke. Márnym 
uplynutím lehoty 15 dní odo dňa platnosti OP nadobúdajú zmeny OP účinnosť vo vzťahu ku Klientovi ku dňu v 
nich uvedenom, a to najmä ak Klient po zverejnení zmien OP vykoná ľubovoľný úkon smerom k Banke alebo 
naďalej využíva služby súvisiace s ZoÚ, ktoré poskytuje Banka.  

ČLÁNOK 7 – OZNAMOVACIA POVINNOSŤ, DORUČOVANIE 

7.1 Klient je povinný písomne oznámiť Banke všetky zmeny v údajoch uvedených v ZoÚ, najmä týkajúce sa jeho 
osobných údajov, kontaktnej adresy, zamestnávateľa, TČK a bankového spojenia, a to do 15 dní od takejto 
zmeny. Klient je ďalej povinný oznámiť Banke okolnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť jeho schopnosť plniť 
záväzky zo ZoÚ, najmä to, že bolo zahájené konkurzné, alebo exekučné konanie týkajúce sa jeho majetku. 
Klient zodpovedá za škody, ktoré Banke vzniknú v dôsledku nesplnenia týchto povinností. V prípade 
nesplnenia si povinnosti Klienta podľa tohto bodu OP je Banka oprávnená účtovať Klientovi zmluvnú pokutu 
vo výške stanovenej v Sadzobníku poplatkov, pričom zaplatením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
Banky na náhradu škody. 

7.2 Zásady doručovania písomností sú upravené v príslušných ustanoveniach VOP.  

ČLÁNOK 8 – DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

8.1 Ochrana osobných údajov Klienta sa riadi ustanoveniami VOP. Klient udeľuje banke súhlas so spracovaním 
jeho osobných údajov v zmysle a za podmienok uvedených v ZoÚ a VOP.  

8.2 Klient vyhlasuje, že všetky dokumenty, ktoré Banke predložil v súvislosti s identifikovaním a overením 
identifikácie sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, pričom Banka je oprávnená kedykoľvek overiť pravdivosť 
poskytnutých údajov, najmä u  zamestnávateľa Klienta a v Sociálnej poisťovni. 

8.3 Klient súhlasí so sprístupnením a poskytnutím všetkých údajov o úveroch a bankových zárukách [Úvery] 
poskytnutých Klientovi, údajov o pohľadávkach, ktoré má voči Banke a ich zabezpečení, údajov o splácaní 
svojich záväzkov z Úverov, údajov o svojej bonite a dôveryhodnosti z hľadiska splácania záväzkov Klienta, a 
to vrátane údajov získaných v priebehu rokovania o uzavretí obchodov s Bankou, ktoré podliehajú ochrane 
bankového tajomstva v rozsahu stanovenom zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách [ZoB] a to podniku 
pomocných bankových služieb, ktorý je prevádzkovateľom spoločného registra bankových informácií [SRBI] 
podľa ZoB, subjektom povereným spracúvaním údajov v SRBI za podmienok, ustanovených osobitným 
zákonom, ako aj bankám a pobočkám zahraničných bánk v zmysle ZoB a NBS. 

8.4 Klient súhlasí s tým, aby každá vzájomná komunikácia a každý predložený dokument [aj úradné doklady] boli 
zaznamenávané na nosič informácií umožňujúci ich zachytenie, uchovanie a reprodukciu a aby tieto záznamy 
boli použité aj ako dôkazný prostriedok. 

8.5 Klient súhlasí s tým, že Banka je oprávnená spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, 
adresa a telefónne číslo za účelom priameho marketingu a sprístupniť tieto údaje tretím osobám, ktoré 
vykonávajú tieto činnosti pre Banku, ako aj členom Skupiny Banky na účely súvisiace s ich podnikateľskou 
činnosťou.  Členmi Skupiny Banky sú Poisťovňa Poštovej banky a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 
Bratislava, IČO:31405410, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
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spol. a.s, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava a PB PARTNER, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 
Bratislava Klient môže tento súhlas odvolať písomným doručením Banke. 

8.6 Klient dobrovoľne súhlasí s tým, aby Banka poskytla spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom 
Údernícka 5, 851 01  Bratislava, IČO: 35 724 803, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I, odd. Sro, vložka č. 15294/B [ďalej len „EOS KSI“] osobné údaje Klienta v rozsahu uvedenom v žiadosti 
Klienta o úver, v Návrhu a/alebo v zmluve za účelom ich overovania v databázach EOS KSI v súvislosti s 
prípadným vznikom a/alebo trvaním záväzkového vzťahu medzi Bankou a Klientom. Klient súčasne udeľuje 
EOS KSI súhlas na poskytnutie údajov zo svojich databáz Banke, a to najmä o výške Klientových peňažných 
záväzkov a čase, v ktorom tieto záväzky Klienta EOS KSI evidovala vo svojich databázach, informácie 
o štádiu inkasa, v ktorom sa záväzok Klienta nachádzal [mimosúdne, súdne, exekučné, konkurzné alebo 
reštrukturalizačné, trestné konanie], ako aj údaje o výške uskutočnených platieb Klienta v stanovenom 
časovom období. 

ČLÁNOK 9 – UZAVRETIE ZOÚ NA NÁVRH BANKY 

9.1 Návrh na uzavretie ZoÚ je oprávnená podať aj Banka adresným listom na Klienta, príp. inou formou 
marketingovej komunikácie alebo prostredníctvom SMS zaslanej na TČK. Klient reaguje odoslaním SMS 
z príslušného TČK s textom „ANO“. Banka následne odošle Klientovi SMS s Akceptáciou Klientovi. 
Akceptáciu je Klient povinný do 5 dní odsúhlasiť formou SMS s textom „SUHLASIM“. V prípade, že Banke 
nebude doručená SMS so súhlasom, Banka má za to, že Klient neprejavil vôľu uzavrieť ZoÚ. Táto výmena 
SMS sa považuje za súhlas Klienta s uzatváraným obchodom, ak sa nepreukáže opak. 

9.2 Na ZoÚ uzavretú na návrh Banky, formou prostriedkov diaľkovej komunikácie sa primerane vzťahujú 
ustanovenia čl. 5 OP. 

ČLÁNOK 10 – PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1 Všetky informácie, ktoré je Banka ako veriteľ a zároveň dodávateľ povinná v zmysle § 4 ods. 1 ZOS oznámiť 
Klientovi ako spotrebiteľovi [vrátane informácie o možnosti odstúpenia od ZoÚ] sú zverejnené formou 
Uverejnenia. 

10.2 Klient a Banka ako zmluvné strany ZoÚ sú si vedomé a súhlasia s tým, že telefonické rozhovory 
a komunikácia prostredníctvom SMS uskutočnená medzi nimi v súvislosti s uzavretím ZoÚ, rovnako ako 
každý predložený dokument [aj úradné doklady], budú Bankou zaznamenávané, pričom budú oboma 
zmluvnými stranami považované za dôkazný materiál do maximálneho rozsahu povoleného právnymi 
predpismi. Tieto záznamy budú považované za nevyvrátiteľný dôkaz o obsahu pokynov, dojednaní 
a podmienkach právneho vzťahu.  

10.3 Ak sa niektoré ustanovenie ZoÚ a/alebo OP stane neplatným alebo neúčinným, nebude to mať vplyv na 
platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Banka je pri uzatváraní ZoÚ oprávnená na všetky úkony, 
vrátane uzatvárania ZoÚ splnomocniť Slovenskú poštu, a.s., ktorá je oprávnená ďalej splnomocniť k tomu 
svojich zamestnancov. 

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory, ktoré vzniknú zo ZoÚ, budú riešené dohodou. V prípade 
nedosiahnutia dohody sa uplatní na riešenie sporov rozhodcovská doložka uvedená vo VOP, na základe 
ktorej dochádza k mimosúdnemu riešeniu týchto sporov. Mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúce  
zo sprostredkovania poistenia upravuje najmä zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a zákon  
č. 420/2004 Z.z. o mediácii. 

10.5 Postup pri podávaní reklamácií,  vyplývajúcich zo ZoÚ alebo súvisiacich so ZoÚ, upravuje Reklamačný 
poriadok Banky, ktorý je prístupný na Obchodných miestach. 

10.6 Kontrolu dodržiavania týchto OP, zmluvných podmienok v ZoÚ a zmluvných podmienok pri ponúkaní úverov 
Bankou v zmysle tejto ZoÚ a OP vykonáva Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, 
dohľad nad poskytovaním finančných služieb na diaľku má Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 
poštový priečinok 29, 829 77, Bratislava 27.    

10.7 Právne vzťahy vyplývajúce z týchto OP a/alebo súvisiace s týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami 
VOP v rozsahu, v ktorom neodporujú týmto Obchodným podmienkam. 

10.8 Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich Uverejnenia, pričom Banka ich zverejňuje na 
Obchodných miestach a na internetovej stránke www.pabk.sk. 

10.9 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.08.2011, ktorý je zároveň dňom ich Uverejnenia a 
účinnosť dňa 01.08.2011.  

 


