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Informácie 
o finančnom sprostredkovaní

Vážený klient, pred poskytnutím finančnej služby Vám v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskoršom znení [ďalej len „Zákon“] poskytujeme 
nasledujúce informácie:

[A] Informácie o finančnom sprostredkovaní podľa zákona č. 186/2009 Z. z.

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S [ďalej len „Pošta“], zapísaná v Zozname viazaných finančných agentov v podregistri prijímania 
vkladov, v podregistri poskytovania úverov a ako podriadený finančný agent v podregistri poistenia alebo zaistenia v rámci Registra 
finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia  
a viazaných investičných agentov [ďalej len „Register“], ktorý je vedený Národnou bankou Slovenska [ďalej len „NBS“], registračné 
číslo 79902. Finančné sprostredkovanie vykonáva Pošta na základe výhradnej zmluvy s Poštovou bankou, a.s., Dvořákovo nábrežie 4,  
811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 501/B [ďalej len 
„Banka“], ktorá je finančnou inštitúciou aj samostatným finančným agentom. Registráciu Pošty aj Banky si možno overiť na internetovej 
stránke NBS [www.nbs.sk]. Pošta nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach v Banke, a naopak. Pošta je 
oprávnená inkasovať od klienta peňažné prostriedky. Pošta pri poskytovaní finančnej služby neposkytuje finančné poradenstvo v zmysle 
Zákona.
Reklamácie alebo sťažnosti na vykonávanie finančného sprostredkovania Poštou sa podávajú a vybavujú podľa Reklamačného 
poriadku Banky, ktorý je prístupný na každom Obchodnom mieste Banky a na internetovej stránke Banky [www.postovabanka.sk]. 
Mimosúdne vyrovnanie sporov z finančného sprostredkovania upravuje najmä zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní  
v neskoršom znení, zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii v neskoršom 
znení. Pošta vykonáva finančné sprostredkovanie za odmenu od Banky – na požiadanie klienta poskytne Pošta klientovi informáciu  
o výške tejto odmeny. Klient za finančné sprostredkovanie neplatí Pošte žiadne poplatky. Banka a Pošta kategorizujú všetkých klientov, 
ktorým Pošta v sektore prijímania vkladov a poskytovania úverov, prípadne v sektore poistenia a zaistenia, poskytuje bankové produkty, 
ako neprofesionálnych klientov, bez ohľadu za akým účelom sa finančné sprostredkovanie poskytuje. Uvedené platí pre všetky sektory  
a pre každú jednotlivú finančnú službu poskytovanú klientovi Banky okrem sprostredkovania predaja podnikateľských účtov podnikateľom.

[B] Spôsob ochrany pred zlyhaním Poštovej banky, a.s.

Banka v súlade s legislatívou zabezpečuje a nepretržite udržiava požadovanú úroveň likvidity nevyhnutnú na to, aby bola v každom 
okamihu zabezpečená jej schopnosť uhradiť v plnej miere všetky svoje záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, ako aj záväzky 
vznikajúce z jej činností a platobnú schopnosť najmenej vo výške zákonom stanovenej miery solventnosti. Dohľad nad činnosťou Banky 
a nad činnosťou iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisia s Bankou, vykonáva Národná banka Slovenska 
podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskoršom znení. V sektore prijímania vkladov je 
systém ochrany pred zlyhaním Banky ako finančnej inštitúcie zabezpečený prostredníctvom Fondu na ochranu vkladov. Banka poskytuje 
informácie o ochrane vkladov na svojej internetovej stránke [www.postovabanka.sk].

[C] Informácia o právnych následkoch uzatvorenia zmluvy

Zmluva o finančnej službe predstavuje záväzok a právo zmluvných strán na finančné plnenie počas dohodnutej lehoty. Zmluvný vzťah 
uzatvorený medzi klientom a Bankou môže byť vypovedaný za podmienok dohodnutých v príslušných Všeobecných obchodných 
podmienkach Poštovej banky, a.s. a v produktových obchodných podmienkach. Výhody a riziká bankových produktov sú uvedené  
v príslušnej zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach Poštovej banky, a.s. a produktových obchodných podmienkach, ktoré 
tvoria súčasť príslušnej zmluvnej dokumentácie. Ak to obchodné podmienky dovoľujú, môžu sa zmluvné strany v priebehu trvania 
zmluvného vzťahu dohodnúť na zmene zmluvných podmienok. Neplnenie si záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o finančnej službe, ako 
aj predčasné ukončenie zmluvy o finančnej službe, môže mať za následok uplatnenie sankcií. Na uzatvorenie zmluvy o finančnej službe 
klient nemá právny nárok, každá zmluva podlieha individuálnemu schvaľovaniu Bankou. Na poskytnutie finančnej služby musí klient 
spĺňať individuálne kritériá nastavené Bankou.
S požiadavkou klienta na poskytnutie príslušnej finančnej služby sú spojené aj určité riziká, napríklad:

B1] Úverový produkt
• V prípade, že klient nespláca svoje záväzky v dohodnutej výške a v uvedenom termíne, alebo závažným spôsobom poruší podmienky 

zmluvy o úvere:
– Banka má právo úročiť pohľadávku úrokom z omeškania, pričom Klient je povinný zaplatiť Banke poplatky súvisiace s jeho 

upomínaním. Banka môže vyzvať na splácanie úveru [vrátane úrokov a poplatkov] aj ktoréhokoľvek ďalšieho dlžníka.
– Banka má právo uspokojiť svoju pohľadávku aj zrážkami zo mzdy ktoréhokoľvek dlžníka.
– Banka má právo požadovať úhradu zmluvnej pokuty za nesplnenie zmluvných podmienok, prípadne vyhlásiť úver za splatný 

a požadovať splatenie zostatku úveru vrátane príslušenstva [úroky a poplatky], a to aj od ručiteľov. Banka môže pristúpiť aj  
k odpredaju založenej nehnuteľnosti.
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B2] Účty
• Ak zostatok na osobnom účte začne vykazovať debetné hodnoty, Banka je oprávnená účtovať klientovi úroky za nepovolený debet/

nepovolené prečerpanie v zmysle aktuálneho Oznámenia o úrokových sadzbách Banky.
• Ak zostatok na podnikateľskom účte začne vykazovať debetné hodnoty, Banka podnikateľský účet zablokuje pre výbery v hotovosti, 

pozastaví realizáciu bezhotovostných platieb z podnikateľského účtu a zašle klientovi oznámenie o vzniku nepovoleného debetného 
zostatku.

• V prípade straty, odcudzenia alebo zneužitia dispozičnej karty majiteľ účtu plne zodpovedá za prípadnú škodu na svojom účte, ktorá
vznikla do oznámenia tejto skutočnosti Banke.

• Banka je oprávnená vykonávať úhrady z osobného a podnikateľského účtu bez príkazu alebo súhlasu majiteľa účtu v prípade
zúčtovania splatných úrokov z debetných zostatkov, poplatkov a náhrad, storna, opravného zúčtovania alebo v iných prípadoch 
stanovených právnymi predpismi a obchodnými podmienkami a to prednostne pred inými platbami.

• Banka je oprávnená vymáhať ďalšie poplatky a náklady, ak vznikli s vykonávaním prevodov podľa osobitného predpisu najmä tým,
že: 
a] Klient ako platiteľ neuviedol číslo účtu v štruktúre požadovanej Bankou, sprostredkujúcou inštitúciou podľa osobitného

predpisu alebo poskytovateľom platobných služieb podľa osobitného predpisu alebo v štruktúre určenej osobitným predpisom.
b] Klient alebo iná osoba zúčastnená ako platiteľ alebo príjemca podľa osobitného predpisu na prevode, pri ktorom je Klient

platiteľom alebo príjemcom podľa osobitného predpisu, uviedli v Platobnom príkaze alebo v prevodnom príkaze údaje, ktoré
spôsobili zvýšenie nákladov Banky, sprostredkujúcej inštitúcie, podľa osobitného predpisu alebo poskytovateľa platobných
služieb podľa osobitného predpisu na vykonanie prevodu.

• Klient sa zaväzuje, a to bezodkladne na požiadanie Banky, uhradiť Banke všetky škody a účelne vynaložené náklady, vrátane
nákladov na právne zastupovanie Banky, ktoré vzniknú Banke v súvislosti:
a] s porušením zmluvnej povinnosti Klienta voči Banke alebo
b] so súdnym konaním alebo mimosúdnym konaním, na ktorom sa Banka zúčastní v súvislosti so súdnym konaním alebo sporom 

medzi Klientom a tretími osobami.

B3] Termínované vklady
• V prípade, ak klient nevloží prvý vklad v príslušnej lehote, termínovaný vklad sa zruší,
• Deň nasledujúci po dni pripísania Otváracieho vkladu nie je možné na Termínovaný vklad vložiť ďalšie peňažné prostriedky,
• Termínovaný vklad je uzatváraný na lehotu, ktorú si klient určí. Ak klient chce peniaze vybrať ešte pred uplynutím lehoty viazanosti,

klient zaplatí za predčasný výber sankciu z vyberanej sumy v zmysle aktuálneho Sadzobníka poplatkov Banky,
• V prípade výberu z účtu dobrésporenie REZERVA počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, nasledujúci Mesiac úročenia

bude zostatok úročený Zníženou úrokovou sadzbou v zmysle Oznámenia o úrokových sadzbách.
• V prípade výberu z účtu dobrésporenie ISTOTA klient zaplatí sankciu za výber/bezhotovostný prevod v zmysle aktuálneho

Sadzobníka poplatkov.

B4] Vkladné knižky
• Ak si klient chce vybrať peniaze z vkladnej knižky s výpovednou lehotou ešte pred uplynutím výpovednej lehoty, platí sankčný

poplatok v zmysle aktuálneho Sadzobníka poplatkov Banky.
• Stratu, poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vkladnej knižky je vkladateľ povinný bezodkladne oznámiť Banke prostredníctvom

ktoréhokoľvek Obchodného miesta Banky, inak Banka nezodpovedá za škodu spôsobenú v súvislosti s týmito skutočnosťami.
• Banka má právo rozhodnúť o zákaze výplat z vkladnej knižky na vlastný podnet, ak klient nepredloží vkladnú knižku na nahliadnutie

na výzvu Banky alebo ak má Banka podozrenie z trestnej činnosti alebo neoprávneného výberu v súvislosti s vkladom na vkladnej 
knižke.

B5] Platobné karty
• Držiteľ platobnej karty je povinný chrániť ju pred stratou, odcudzením, poškodením, zničením, zneužitím inou osobou alebo

prezradením PIN kódu.
• V prípade straty, odcudzenia alebo zneužitia platobnej karty držiteľ platobnej karty nesie plnú zodpovednosť za prípadné škody

súvisiace so všetkými transakciami, ktoré boli vykonané prostredníctvom tejto platobnej karty, a to až do času, keď nahlási blokáciu 
platobnej karty, a to na obchodnom mieste Banky [tel.: 0850 111 666] alebo spoločnosti First Data Slovakia, s.r.o. [tel.: 00421 
2 68285777]. V prípade, ak mal klient na predplatnej platobnej karte aktivovanú dopravnú funkcionalitu, stratu alebo krádež je 
povinný nahlásiť aj Dopravnému podniku mesta Bratislava, a.s., resp. inej spoločnosti, kde je táto funkcionalita aktivovaná.

• Banka nezodpovedá za nebankové aplikácie, za zľavy a akcie k predplatenej platobnej karte poskytované inými subjektmi ako
Bankou.

B6] Elektronické bankovníctvo [EB]
• Klient je povinný pri používaní služieb elektronického bankovníctva riadiť sa pokynmi Banky a návodom na používanie služieb EB

a nezasahovať do programového vybavenia dodaného Bankou spôsobom, ktorý by mohol zmeniť chod softvéru. Banka nezodpovedá 
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za škody spôsobené klientovi neodbornou manipuláciou so službami EB a/alebo autentifikačnými prvkami. Ak existuje dôvodné 
podozrenie z neautorizovaného alebo podvodného použitia služieb EB, Banka je oprávnená zablokovať používanie služieb EB.

• Pri podozrení zo zneužitia autentifikačných prvkov a/alebo prístupových práv, pri strate, krádeži, zneužití alebo neautorizovanom 
použití je klient povinný bezodkladne takúto skutočnosť oznámiť a požiadať Banku o zablokovanie služieb EB osobne na ktoromkoľvek 
obchodnom mieste, resp. nonstop telefonicky [0850 111 666]. Až od okamihu nahlásenia blokácie nesie zodpovednosť za 
disponentom neautorizované transakcie Banka. Klient môže znášať straty , ktoré súvisia s neautorizovanými platobnými operáciami, 
spôsobenými použitím strateného alebo odcudzeného autentifikačného kľúča neoprávnenou osobou.

B7] Platobná služba Eurogiro
• V prípade, že zaslaná platba Eurogiro do zahraničia sa neuskutoční, Banka je oprávnená vrátenú platbu znížiť o poplatky, ktoré 

súvisia so zadávaním platby Eurogiro a s vrátením platby Eurogiro.
• Platba Eurogiro je konvertovaná na domácu menu krajiny príjemcu kurzom Poštovej banky, a.s., v zmysle obchodných podmienok 

pre Eurogiro.
• Banka nezodpovedná za lehoty a spôsob spracovania platobného príkazu Eurogiro inými bankami/poštami.

Klient je povinný oboznámiť sa s ďalšími informáciami o príslušnej finančnej službe, s ktorou môžu byť spojené aj ďalšie riziká. Na každý 
obchodný vzťah klienta a Banky sa vzťahujú najmä zmluva o poskytnutí finančnej služby, Všeobecné obchodné podmienky, osobitné 
obchodné podmienky, Sadzobník poplatkov a Oznámenie o úrokových sadzbách. Tieto dokumenty Banka zverejňuje na všetkých jej 
obchodných miestach a na svojej internetovej stránke [www.postovabanka.sk].

[D] Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou

Všetky poplatky a iné náklady spojené s konkrétnym druhom finančnej služby sú uvedené v platnom Sadzobníku poplatkov Banky 
prístupnom na každom obchodnom mieste Banky a na internetovej stránke Banky [www.postovabanka.sk]. Za služby neuvedené  
v Sadzobníku poplatkov Banka účtuje poplatky v zmysle zmluvnej dohody s klientom.

[E] Poučenie klienta o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Osobné údaje je finančný agent oprávnený získať a spracúvať na základe Zákona. Ak klient neposkytne finančnému agentovi osobné údaje 
v rozsahu, v akom o ne finančný agent požiadal, finančné sprostredkovanie nebude klientovi poskytnuté. Klient na základe bezplatnej 
písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely, ako sú 
uvedené v Zákone. Klient má právo pri podozrení, že jeho osobné údaje sú spracúvané neoprávnene, podať oznámenie Úradu na ochranu 
osobných údajov SR. Ostatné práva klienta sú uvedené v ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 
Na účely ochrany osobných údajov je vypracovaný Bezpečnostný projekt a na účely ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu Program AML.


