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Obchodné podmienky  
pre poskytovanie investičných služieb – Podielové listy 

 
Článok  1  -  Úvodné  ustanovenia 
1. Poštová banka, a.s., vydáva tieto Obchodné podmienky pre poskytovanie investičných služieb – Podielové listy (ďalej 

len „Obchodné podmienky") ako nedeliteľnú súčasť Zmluvných dokumentov v súlade s ustanovením § 273 ods. 1 
Obchodného zákonníka. 

2. Obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky vzťahy medzi Bankou a Klientom pri uzatváraní Rámcovej zmluvy/Zmluvy, 
pri podávaní Žiadosti o vydanie podielových listov, Žiadosti o vyplatenie podielových listov a pri poskytovaní Služby a 
stávajú sa súčasťou každej Rámcovej zmluvy/Zmluvy uzatvorenej medzi Bankou a Klientom a podanej Žiadosti 
o vydanie podielových listov, Žiadosti o vyplatenie podielových listov a určujú časť obsahu zmluvných dokumentov, ak 
Rámcová zmluva/Zmluva alebo Žiadosť o vydanie podielových listov, Žiadosť o vyplatenie podielových listov 
neustanovuje inak. Na vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto Obchodných podmienkach, sa primerane vzťahujú 
ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok Banky a všeobecne záväzných právnych predpisov právneho 
poriadku Slovenskej republiky. 

3. Ustanovenia Rámcovej zmluvy, Zmluvy, Žiadosti o vydanie podielových listov a Žiadosti o vyplatenie podielových listov 
majú prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a Všeobecných obchodných podmienok Banky 
a ustanovenia Obchodných podmienok majú prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami Banky. 

4. Pre odstránenie pochybností, Klient berie na vedomie, že Banka nevykonáva investičnú činnosť investičné poradenstvo 
ani riadenie portfólia Klienta. 

5. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade rozporu Obchodných podmienok pre poskytovanie 
investičných služieb a týchto Obchodných podmienok platia vo veciach Podielových listov tieto Obchodné podmienky. 
 

Článok  2  -  Definície 
Ak v Zmluve alebo týchto Obchodných podmienkach nie je ustanovené inak, tak: 
„Aktuálna cena Podielového listu“ znamená cenu Podielového listu k určitému dátumu, ktorá sa určí ako súčin počtu 
podielov vyznačených na Podielovom liste a aktuálnej ceny jedného podielu.  
„Banka“ alebo „Depozitár“ znamená Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 501/B, ktorá vykonáva svoju činnosť 
a poskytuje služby na základe bankového povolenia udeleného rozhodnutím NBS č. OPK-3746/2-2008 zo dňa 27.03.2008 
v znení neskorších doplnení, ako aj iných relevantných povolení vydaných Národnou bankou Slovenska. 
„Centrálny depozitár“ znamená Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 
Bratislava, IČO: 31 338 976, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 493/B. 
„Depozitár“ – znamená Banku. 
„Fond“ znamená spoločný majetok podielnikov zhromaždený Správcom vydávaním Podielových listov a investovaním tohto 
majetku. Majetkové práva podielnikov sú reprezentované Podielovými listami.  
„Investor alebo Klient“ znamená osobu, ktorá svoje peňažné prostriedky použila, alebo má záujem použiť na 
nadobudnutie Podielových listov Fondov spravovaných Správcom, alebo bola na tento účel oslovená, alebo jej na tento 
účel bola určená verejná ponuka, alebo privátna ponuka a ktorá s Bankou uzatvorila Zmluvu. 
„Konfirmácia“ znamená písomné potvrdenie o vykonaní Pokynu Klienta, ktorú Banka zasiela Klientovi. 
„Majetkový účet“ znamená účet majiteľa zaknihovaných Podielových listov vedený u Depozitára. 
„Nákupná cena Podielového listu“ znamená cenu, ktorou je rozdiel Aktuálnej ceny Podielového listu a výstupného 
poplatku príslušného Fondu; pričom za túto cenu bude Podielnikovi vyplatený Podielový list. 
„Následná investičná suma“ znamená sumu peňažných prostriedkov, ktorú je Podielnik povinný vložiť na účet Fondu pri 
následnej investícii do Fondu; minimálnu výšku Následnej investičnej sumy určí Správca zverejnením na svojom webovom 
sídle. 
„Neprofesionálny klient“ znamená Klienta, ktorý nespĺňa Zákonom o CP stanovené kritéria na zaradenie do kategórie 
Profesionálny klient alebo Oprávnená protistrana, alebo ide o Klienta, s ktorým Banka koná ako s Neprofesionálnym 
klientom v zmysle Zákona o CP.  
„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
„Oprávnená protistrana“ znamená Klienta, ktorý napĺňa definíciu oprávnenej protistrany podľa § 73u Zákona o CP. 
„Podiel“  znamená základnú jednotku majetku Fondu. Aktuálnu hodnotu Podielu príslušného Fondu zverejňuje Správca na 
svojom webovom sídle. 
„Podielnik“ znamená Investora, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie Podielových listov Fondov 
spravovaných Správcom 
„Podielový list“ znamená listinný alebo zaknihovaný cenný papier vo forme na meno znejúci na jeden Podiel, ktorý 
reprezentuje právo Podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku vo Fonde a právo podieľať sa na výnose z majetku 
Fondu. 
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„Pokyn“ znamená jednostranný prejav vôle ako príkaz, požiadavka, žiadosť na poskytnutie Služby zadaná Klientom podľa 
Rámcovej zmluvy, Zmluvy, týchto Obchodných podmienok, Zákona o CP, Zákona o KI a iných osobitných zákonov, ktorý 
má všetky náležitosti podľa týchto Obchodných podmienok, Zmluvy a ktorý vyjadruje podmienky, za ktorých Klient požaduje 
investovanie peňažných prostriedkov do Fondu.  
„Pracovný deň“ znamená deň, keď sú banky v Slovenskej republike bežne otvorené pre podnikanie, vrátane devízových 
obchodov. Za Pracovný deň sa nepovažuje deň, ktorý je štátnym sviatkom alebo dňom pracovného pokoja v Slovenskej 
republike. 
„Predajná cena Podielového listu“ znamená cenu, ktorou je súčet Aktuálnej ceny Podielového listu a vstupného poplatku 
príslušného Fondu; za túto cenu bude Investorovi vydaný Podielový list. 
„Prípad porušenia“ nastane, ak: 

a) Klient porušil akýkoľvek svoj záväzok alebo povinnosť vyplývajúce z Rámcovej zmluvy, Zmluvy a/alebo týchto 
Obchodných podmienok; 

b) Vyhlásenia Klienta uvedené v Rámcovej zmluve, Zmluve alebo týchto Obchodných podmienkach sa ukážu ako 
nepravdivé, neúplné alebo nepresné, alebo sa takými stanú v priebehu platnosti Rámcovej zmluvy a/alebo Zmluvy, 

c) Klient je v omeškaní so splatením akejkoľvek dlžnej a splatnej čiastky vyplývajúcej z Rámcovej zmluvy, Zmluvy 
a/alebo z týchto Obchodných podmienok, alebo je v omeškaní s plnením peňažných záväzkov vyplývajúcich z 
akýchkoľvek iných zmlúv a dohôd uzatvorených s Bankou; 

d) dôjde ku skutočnosti alebo k súhrnu skutočností, ktoré znamenajú zhoršenie ekonomickej a finančnej situácie 
Klienta a ktoré môžu mať negatívny dopad na finančnú situáciu Klienta, čím dôjde, alebo môže dôjsť k ohrozeniu 
splnenia ktorejkoľvek povinnosti Klienta podľa Rámcovej zmluvy, Zmluvy a/alebo týchto Obchodných podmienok, 
najmä splatenia príslušnej čiastky splatnej podľa Rámcovej zmluvy, Zmluvy a/alebo týchto Obchodných podmienok 
v dohodnutom termíne; 

e) voči Klientovi, alebo osobe, ktorej záväzky Klient zabezpečuje, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na 
povolenie reštrukturalizácie, či akékoľvek iný návrh z dôvodu platobnej nevôle, neschopnosti či predĺženia, alebo 
bolo rozhodnuté o likvidácii Klienta; 

f) informácie, ktoré Klient poskytol pred podaním Žiadosti o vydanie podielových listov, alebo pred podaním Pokynu, 
sa ukážu, resp. ukázali ako nepravdivé, neúplné alebo nepresné, pričom tieto poskytnuté informácie mohli 
ovplyvniť rozhodnutie o umožnení investovania do Fondov; 

g) ak sa v dôsledku prijatia akéhokoľvek všeobecne záväzného právneho predpisu alebo akejkoľvek zmeny vo 
všeobecne záväznom právnom predpise po dátume investovania do Fondu, alebo akejkoľvek zmeny vo výklade 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov po takom dátume (každý taký prípad sa nazýva 
„Nepriaznivá regulačná zmena“) pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu stane plnenie ktoréhokoľvek záväzku podľa 
Zmluvy nezákonným alebo, podľa rozhodnutia Banky vykonanom v dobrej viere, akákoľvek taká Nepriaznivá 
regulačná zmena má účinok, že Zmluvná strana utrpí podstatné straty v dôsledku novej kvalifikácie akýchkoľvek 
platieb alebo dodávok, ktoré majú byť uskutočnené podľa Zmluvy;  

„Profesionálny klient“ znamená Klienta, ktorý má odborné znalosti, skúsenosti a poznatky s uzatváraním požadovanej 
Transakcie a na riadne posúdenie rizík, ktoré sú s uzatváranou Transakciou spojené alebo Klienta, s ktorým Banka koná 
ako s Profesionálnym klientom. 
„Prvá investičná suma“ znamená sumu peňažných prostriedkov, ktorú je Investor povinný vložiť na účet Fondu pri prvej 
investícii do Fondu; minimálnu výšku Prvej investičnej sumy určí Správca jej zverejnením na svojom webovom sídle. 
„Rámcová zmluva“  znamená rámcovú zmluvu uzatvorenú s Investorom, na základe ktorej môže Správca vydávať 
Investorovi Podielové listy príslušného Fondu. 
„Rámcová zmluva o úschove“ znamená Rámcová zmluva o úschove podielových listov zo dňa 29.04.2008, uzatvorená 
medzi Bankou a Správcovskou spoločnosťou, predmetom ktorej je úschova listinných Podielových listov otvorených Fondov 
spravovaných Správcovskou spoločnosťou, alebo akákoľvek obdobná zmluva, ktorá Rámcovú zmluvu o úschove nahradí 
v celom rozsahu. 
„Služba“ znamená investičnú službu alebo vedľajšiu službu, ktorú Klientovi poskytuje Banka pri činnostiach ako obchodník 
s cennými papiermi podľa Zákona o CP alebo Zákona o KI, na zmluvnom základe. 
„Spoločný prevádzkový poriadok“ znamená dokument vydaný Depozitárom a Správcom, upravujúci postup a spôsob 
vedenia samostatnej evidencie zaknihovaných podielových listov, vydávaných Správcom (ďalej aj ako „SPP“) 
„Správcovská spoločnosť“ alebo „Správca“ znamená PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ 
BANKY, správ. spol., a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 896/B.  
„Stratégia“ znamená aktuálne platnú a účinnú Stratégiu vykonávania, postupovania a alokácie pokynov, ktorá je vydaná 
Bankou v zmysle príslušných ustanovení Zákona o CP a ktorá je uverejnená na webovom sídle Banky. 
„Zákon o CP“ znamená zákon č. 566/2001 Z.z. o  cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. 
„Zákon o KI“ znamená zákon č.203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov. 
„Zmluva“ znamená akúkoľvek zmluvu alebo dohodu uzatvorenú medzi Bankou a Klientom, ktorej predmetom je najmä 
kúpa, predaj alebo úschova a ktorej súčasťou sú Obchodné podmienky, Všeobecné obchodné podmienky Banky. 
„Zmluvná strana“ znamená Banku a/alebo Klienta, ktorí sú zmluvnými stranami Rámcovej zmluvy a/alebo Zmluvy. 
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„Zmluvné dokumenty“ znamenajú Rámcovú zmluvu, Zmluvu, zmluvu o zriadení a vedení Majetkového účtu, Žiadosť 
o vydanie podielových listov, Žiadosť o vyplatenie podielových listov, Obchodné podmienky, Všeobecné obchodné 
podmienky Banky a iný dokument, na základe ktorého vznikajú práva a povinnosti Zmluvným stranám v súvislosti 
s investovaním do Fondov alebo s nakladaním s Podielovými listami. 
„Žiadosť o vydanie podielových listov“ znamená žiadosť Investora o investovanie peňažných prostriedkov do Fondu. 
„Žiadosť o vyplatenie podielových listov“ znamená žiadosť Podielnika o vyplatenie Podielových listov. 
  
Článok  3  -  Spoločné ustanovenia  
1. Dôvernosť Informácií 
1.1. Informácie, ktoré nie sú verejne prístupné, dodané v ústnej, písomnej alebo elektronickej podobe týkajúce sa Klientom 

zadaných Pokynov, ktoré Banka získala pri poskytovaní alebo v súvislosti s poskytovaním Služby, vrátane informácií 
obsiahnutých v Zmluvných dokumentoch, ako aj informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva v zmysle 
Obchodného zákonníka, alebo sú predmetom právnej ochrany v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 
(ako napr. zákona o ochrane osobných údajov, zákona o bankách), ako aj ďalšie informácie o právnom statuse, 
ekonomickej alebo finančnej situácií a činnosti Klienta, sú považované za dôverné a utajované skutočnosti (ďalej len 
„Dôverné informácie“). Každá Zmluvná strana je povinná uskutočniť všetky opatrenia tak, aby nedošlo k prezradeniu 
Dôverných informácií neoprávneným osobám resp. k ich zneužitiu. Každá Zmluvná strana je taktiež povinná zachovať 
obchodné tajomstvo vo vzťahu ku skutočnostiam obchodnej povahy súvisiacimi s podnikateľskou činnosťou druhej 
Zmluvnej strany, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu a nie sú v 
príslušných obchodných kruhoch bežne a/alebo verejne dostupné. 

1.2. Zmluvné strany sa zaväzujú s Dôvernými informáciami zaobchádzať v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a zachovávať dôverný charakter Dôverných informácií i po skončení zmluvného vzťahu medzi Bankou 
a Klientom. 

1.3. Banka je oprávnená poskytnúť Dôverné informácie tretím osobám len v prípade, rozsahu a za podmienok: 
a. stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne v právoplatných rozhodnutiach súdnych a iných 

správnych orgánov, 
b. dohodnutých vo Všeobecných obchodných podmienkach Banky, týchto Obchodných podmienkach, alebo 

v Zmluvných dokumentoch.  
1.4. Klient zodpovedá za zachovanie mlčanlivosti o Dôverných informáciách, ktoré získal v súvislosti so zmluvným vzťahom 

medzi ním a Bankou. Klient nie je oprávnený, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky, poskytovať Dôverné 
informácie žiadnej tretej strane.  

1.5. Pred uzatvorením Rámcovej zmluvy alebo Zmluvy alebo pred podaním Žiadosti o vydanie podielových listov má Banka 
právo požadovať od Klienta informácie v rozsahu určenom Bankou formou dotazníka, alebo inou formou požadovanou 
Bankou a vyhotoviť a ponechať si originály alebo kópie dokladov predložených Klientom, vrátane kópie dokladu 
totožnosti. 

1.6. Ochrana osobných údajov Klienta a ochrana Dôverných informácií sa riadia príslušnými ustanoveniami Všeobecných 
obchodných podmienok Banky. Klient udeľuje Banke súhlas so spracúvaním jeho Osobných údajov v zmysle a za 
podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach Banky. 

1.7. Klient berie na vedomie a súhlasí, že Banka a Správcovská spoločnosť sú oprávnené si vzájomne poskytovať Dôverné 
informácie týkajúce sa Klienta v rámci kolektívneho investovania v zmysle Zákon a KI a Zákona o CP. 

 
2. Vyššia Moc 
2.1. Banka nezodpovedá za omeškanie alebo nemožnosť vykonať Pokyn/poskytnúť Službu spôsobenú udalosťou pri 

všetkej starostlivosti nepredvídateľnej a pri všetkom úsilí zo strany Banky neodvrátiteľnej najmä vojnou, štrajkami, 
živelnou udalosťou, úradnými obmedzeniami urobenými najmä štátnymi orgánmi, alebo inými udalosťami a 
okolnosťami, na ktoré Banka nemá vplyv. 

 
3. Viazaný agent 
3.1. Banka v súčasnosti nevyužíva služby žiadneho viazaného agenta v zmysle Zákona o CP. 
 
4. Poplatky, odmeny a náklady 
4.1. Klient je povinný uhradiť Banke poplatky za jej činnosť podľa aktuálne platného Sadzobníka poplatkov Správcu 

účinného v deň vykonania Pokynu alebo poskytnutia Služby dohodnutej v Rámcovej zmluve alebo Zmluve. 
4.2. Banka nie je povinná vykonať Pokyn alebo poskytnúť Službu, pokiaľ Klient neuhradí príslušný poplatok, ak sa s Bankou 

nedohodol inak.   
4.3. Poplatky sú splatné v deň/lehote uvedenej v Zmluvnom dokumente, či v Sadzobníku poplatkov. Ak údaj o splatnosti 

chýba, platí, že poplatky sú splatné v deň vykonania Pokynu alebo poskytnutia Služby.   
4.4. Banka alebo Správca je oprávnená/ý odpísať sumu poplatku, či iného nákladu z ktoréhokoľvek účtu Klienta vedeného 

v Banke inkasným spôsobom alebo na základe dohody medzi Klientom a Bankou podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. 
d) zákona  č. 492/2009 o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
kedy je Banka oprávnená odpísať peňažné prostriedky vo výške poplatku, či iného nákladu z účtu vedeného v Banke aj 
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bez prevodného príkazu Klienta. V prípade, že zostatok na účte Klienta nepostačuje na úhradu splatných poplatkov či 
iných nákladov, Banka je oprávnená zúčtovať uvedené sumy na ťarchu ktoréhokoľvek iného účtu Klienta vedeného 
v Banke, aj v prípade, že sa Klient dostane do nepovoleného prečerpania, s čím Klient podpisom Zmluvného 
dokumentu súhlasí.  

4.5. Okrem poplatkov ako odmeny pre Banku je Klient povinný uhradiť Banke všetky vynaložené náklady a výdavky, ktoré 
jej vznikli pri poskytovaní služieb Bankou, v súvislosti s plnením jej povinností podľa Zmluvného dokumentu, a to najmä 
(i) poplatky zaplatené Centrálnemu depozitárovi, členovi Centrálneho depozitára, Národnej banke Slovenska, prípadne 
poštovné, telekomunikačné poplatky, poplatky za služby notára, poplatky za úradné preklady, (ii) poplatky zaplatené 
burze alebo inému organizovanému trhu s cennými papiermi, (iii) výdavky vzniknuté v súvislosti so zmenou alebo 
zrušením Pokynu a (iv) poplatky súvisiace so zverejňovaním informácií pri plnení informačných povinností Banky podľa 
Zákona o CP. Náklady a výdavky Banky nie sú súčasťou poplatkov ako odmeny pre Banku, pokiaľ nie je v Sadzobníku 
poplatkov uvedené inak, resp. pokiaľ nie je s Bankou inak dohodnuté.  

      
Článok  4 -  Uzatvorenie Zmluvy/Rámcovej zmluvy, Pokyn a Konfirmácia 
1. Klient uzatvára s Bankou Rámcovú zmluvu/Zmluvu po tom, čo Banka má k dispozícii všetky údaje potrebné 

k uzatvoreniu Rámcovej zmluvy/Zmluvy. Banka môže odstúpiť od návrhu na uzatvorenie Rámcovej zmluvy/Zmluvy až 
do okamihu vyjadrenia bezpodmienečného a úplného súhlasu Klienta s prijatím návrhu Rámcovej zmluvy/Zmluvy.  

2. Vzhľadom na povinnosť Banky podnikať obozretne, tak aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu stability finančného trhu, ako aj 
vzhľadom na povinnosť Banky vyplývajúcej z právnych predpisov na predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej 
činnosti, je Banka oprávnená odmietnuť vykonanie Pokynu, uzatvorenie Rámcovej zmluvy/Zmluvy alebo poskytnutie 
Služby, ak nespĺňajú podmienky uvedené v Obchodných podmienkach, vykonanie/uzatvorenie/poskytnutie 
ktorých/ktorej by mohlo narušiť stabilitu finančného trhu, alebo mohlo by byť v rozpore s právnymi predpismi na 
predchádzanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Banka je oprávnená Pokyn odmietnuť aj v prípade, že peňažné 
prostriedky poskytnuté Klientom, nepostačujú na úhradu nákladov spojených s vykonaním tohto Pokynu, alebo Banke 
vo vykonaní Pokynu bráni skutočnosť hodná osobitného zreteľa (napr. technické zlyhania Banky či tretej strany 
zúčastnenej na realizácií Pokynu).    

3. Uzatvorená Rámcová zmluva/Zmluva ani Obchodné podmienky v žiadnom prípade nezaväzujú Banku k vykonaniu 
akéhokoľvek Pokynu/poskytnutiu akejkoľvek Služby alebo uzatvoreniu ďalšej Zmluvy alebo prijatiu Žiadosti o vydanie 
podielových listov, Žiadosti o vyplatenie podielových listov. Ak bola Klientovi poskytnutá akákoľvek Služba, vykonaný 
Pokyn, nevzniká mu nárok na automatické vykonanie ďalších Pokynov/poskytovanie Služieb. Banka nezodpovedá za 
škodu spôsobenú nevykonaním Pokynu alebo neuzatvorením Rámcovej zmluvy/Zmluvy, resp. nevykonaním Služby 
alebo neakceptovaním Žiadosti o vydanie podielových listov, Žiadosti o vyplatenie podielových listov.  

4. Na identifikovanie a overenie identifikácie Klienta sa primerane použijú ustanovenia Všeobecných obchodných 
podmienok Banky. 

5. Ak z dôvodu nejasností má Banka pochybnosti, či je Klient oprávnený na zadanie Pokynu, má Banka oprávnenie takýto 
Pokyn odmietnuť až do doby, kým nebudú tieto pochybnosti odstránené, resp. ich odstránenie nebude preukázané 
Banke.  

6. Banka nezodpovedá za prípadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku: 
a. odmietnutia Pokynu/Služby/Žiadosti o vydanie podielových listov alebo Žiadosti o vyplatenie podielových listov, ak 

bol odmietnutý/ak bola odmietnutá v súlade s Obchodnými podmienkami, 
b. odmietnutia Pokynu/Služby/Žiadosti o vydanie podielových listov alebo Žiadosti o vyplatenie podielových listov, 

ktorý nespĺňa/ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v Obchodných podmienkach, 
c. nevykonania Pokynu alebo neposkytnutia Služby, ktorý/ú Banka odmietla v súlade s Obchodnými podmienkami.d.

  
7. Klient je povinný odškodniť Banku za akúkoľvek škodu, uplatnený nárok alebo náklady, vrátane nákladov za právnu 

pomoc, ktoré Banke vznikli, alebo môžu vzniknúť na základe úmyselne (vrátane vedomej nedbanlivosti) chybne 
podaného Pokynu alebo Rámcovej zmluvy/Zmluvy uzatvorenej na základe uvedenia nepravdivých informácií, resp. 
uvedenia Banky do omylu pri podaní Pokynu/ Žiadosti o vydanie podielových listov alebo Žiadosti o vyplatenie 
podielových listov alebo uzatvorení Rámcovej zmluvy/Zmluvy. 

8. Ak Obchodné podmienky neustanovujú inak, alebo ak sa Banka s Klientom písomne nedohodnú inak, Klient nie je 
oprávnený zmeniť/ doplniť alebo zrušiť Pokyn doručený Banke. 

9. Klientom požadovaný Pokyn nemôže byť zrealizovaný pred vyjadrením bezpodmienečného a úplného súhlasu Klienta 
s obsahom Rámcovej zmluvy/Zmluvy, Obchodných podmienok a Všeobecných obchodných podmienok Banky. 

10. Klient je povinný zabezpečiť, aby Pokyn odovzdaný Banke (i) bol určitý, zrozumiteľný, správy a presný, (ii) bol doručený 
Banke spôsobom v týchto Obchodných podmienkach uvedeným, (iii) bol v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, vrátane zásad poctivého obchodného styku alebo princípov dobrých mravov. Banka nie je povinná overovať 
správnosť, presnosť ani úplnosť údajov Klientom uvedených v Pokyne. 

11. Pokyn musí mať písomnú formu a musí byť podpísaný v súlade s podpisovým vzorom uloženým v Banke. Banka nie je 
povinná vykonať Pokyn, ktorý je neurčitý, nezrozumiteľný, nevykonateľný alebo nesprávny. Pokyn musí obsahovať 
údaje požadované Bankou, a to najmä:  
a. úplnú a presnú identifikáciu Klienta; 
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b. špecifikáciu účtu Klienta, z ktorého má byť Predajná cena Podielového listu uhradená, prípadne na ktorý majú byť 
peňažné prostriedky z Nákupnej ceny Podielového listu poukázané. Ak účet nie je v Pokyne špecifikovaný, Banka 
použije ktorýkoľvek účet Klienta vedený v Banke, prípadne určí účet, na ktorý je Klient povinný uhradiť Predajnú 
cenu Podielového listu;  

c. špecifikáciu Majetkového účtu;  
d. požadovanú špecifikáciu a parametre kúpy alebo predaja Podielových listov; 
e. identifikáciu Podielových listov, najmä ISIN, ak je pre Podielový list pridelený; 
f. dátum, čas zadania Pokynu a dobu platnosti Pokynu. Doba platnosti Pokynu sa skončí dňom uvedeným v Pokyne. 

Ak Klient dobu platnosti Pokynu neuvedie, platí nevyvrátiteľná domnienka, že doba platnosti Pokynu je najviac 3 
(tri) Pracovné dni od jeho doručenia Banke. Ak Klient v Pokyne neurčí deň, kedy sa má kúpa alebo predaj 
Podielového listu vykonať a Banka sa v súlade s Obchodnými podmienkami a princípom best execution policy 
rozhodne Pokyn vykonať, je Banka oprávnená vykonať kúpu alebo predaj Podielových listov v najbližší možný deň 
v rámci doby záväznosti Pokynu pre Banku.   

g. dátum vystavenia a podpis Klienta, ktorý musí byť v súlade s podpisovým vzorom Klienta uloženým v Banke; 
h. a iné Bankou alebo Správcom požadované údaje. 
Za škodu, ktorá vznikne Banke alebo Klientovi porušením povinností Klienta podľa tohto bodu (správne zadanie 
Pokynu), zodpovedá Klient. 

12. Pokyn musí byť doručený v lehote stanovenej Bankou. Banka nezodpovedá za škodu, ktorá Klientovi vznikla, resp. 
môže vzniknúť v súvislosti s nedodržaním náležitostí Pokynu a lehoty na jeho doručenie.  

13. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Banka je oprávnená odmietnuť vykonanie Pokynu Klienta v prípade 
nezistenia totožnosti Klienta alebo osôb konajúcich v mene a na účet Klienta, alebo ak sa vyskytnú pochybnosti 
ohľadom identifikácie Klienta, resp. osôb konajúcich v mene a na účet Klienta. V prípade akejkoľvek pochybnosti zo 
strany Banky pri vykonávaní Pokynu, Banka je oprávnená kontaktovať Klienta, resp. ktorúkoľvek osobu oprávnenú 
konať za Klienta, za účelom overenia zadaného Pokynu zo strany Klienta alebo identifikácie Klienta. 

14. Klient je oprávnený dať sa pri podávaní Pokynu zastúpiť splnomocnencom na základe plnomocenstva, pričom 
splnomocnenec musí byť v predloženom plnomocenstve identifikovaný tak, aby Banka bola schopná identifikovať 
splnomocnenca podľa podmienok identifikácie uvedených v právnych predpisoch (najmä zákon o bankách, zákon 
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a iné). Plnomocenstvo musí mať písomnú formu a rozsah 
udeleného plnomocenstva musí byť dostatočne určitý. Určitosť rozsahu plnomocenstva posudzuje Banka. Podpis 
Klienta na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený. Platnosť plnomocenstva predloženého alebo doručeného 
Banke končí uplynutím doby, na ktorú bolo udelené, jeho odvolaním, alebo vykonaním právneho úkonu, na ktoré bolo 
udelené, ak nie je v plnomocenstve uvedené inak. Plnomocenstvo zaniká tiež smrťou alebo zánikom Klienta. 

15. Banka bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca nasledujúceho Pracovného dňa po vykonaní Pokynu Klienta, 
alebo najneskôr v prvý Pracovný deň po prijatí potvrdenia od Správcu, vystaví a zašle Konfirmáciu, ktorá nemá žiaden 
vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností Klienta alebo Banky vyplývajúcich z vykonaného Pokynu. Účelom 
vystavenej Konfirmácie je len písomne zaznamenať a potvrdiť dohodnuté parametre už skôr vykonaného Pokynu. 
Banka nie je povinná zasielať Klientovi Konfirmáciu potvrdzujúcu vykonanie Pokynu, pokiaľ by Konfirmácia obsahovala, 
resp. by mala obsahovať rovnaké informácie, aké sú v potvrdení, resp. oznámení, ktoré má povinnosť bezodkladne 
zaslať Klientovi tretia osoba. Konfirmácia bude obsahovať informácie o akýchkoľvek nákladoch Klienta súvisiacich 
s vykonaním Pokynu a ostatné informácie v súlade s ustanovením § 73j ods. 5 Zákona o CP.   

 V prípade Pokynov Neprofesionálnych klientov, ktoré sa týkajú Podielových listov a ktoré sú vykonávané pravidelne, 
povinnosť Banky na zasielanie Konfirmácie podľa vyššie uvedeného, sa považuje za splnenú, ak aspoň raz za šesť (6) 
mesiacov poskytne Banka tomuto Klientovi informáciu, ktorá obsahuje náležitosti Konfirmácie.   

16. Klient je povinný po doručení Konfirmácie skontrolovať údaje uvedené v Konfirmácii a najneskôr do troch Pracovných 
dní odo dňa doručenia Konfirmácie oznámiť Banke prípadné nezrovnalosti a/alebo chyby uvedené v Konfirmácii 
a zároveň má právo požadovať opravu zistených chýb. Klient nemá právo Konfirmáciu meniť alebo dopĺňať. Zjavné 
chyby uvedené v Konfirmácii nemajú vplyv na dohodnuté podmienky a parametre už vykonaného Pokynu a Banka sa 
zaväzuje vystaviť novú Konfirmáciu s opravenými zjavnými chybami. 

17. Banka vykonáva Pokyny v poradí, v akom jej boli doručené, s výnimkou zmeny a zrušenia Pokynu v zmysle týchto 
Obchodných podmienok, ktoré vykonáva prednostne. Banka vykonáva Pokyny v primeraných lehotách podľa 
charakteru a zložitosti, v súlade s príslušnou obchodnou praxou, všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a v závislosti od funkčnosti technického systému Banky. 

 
Článok  5 -  Prijatie a postúpenie Pokynu, Majetkový účet 
1. Prijatie a postúpenie Pokynu Klienta, týkajúceho sa Podielových listov otvorených Fondov spravovaných Správcom, je 

Banka oprávnená postúpiť na vykonanie Správcovi, prípadne inej osobe, ktorá má príslušné oprávnenia vyžadované 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom záväzok Banky sa považuje za splnený momentom odovzdania 
Pokynu na jeho vykonanie. Banka nie je zodpovedná za vykonanie Pokynu, ktorý postúpila na vykonanie. Banka sa 
zaväzuje postúpiť Pokyn na jeho vykonanie bezodkladne, najneskôr v nasledujúci Pracovný deň po jeho prijatí na 
Obchodnom mieste, pokiaľ jeho neskoršie postúpenie neodôvodní. Odôvodnenie neskoršieho postúpenia Pokynu 
týkajúceho sa Podielových listov Banka uverejní na svojom webovom sídle. 
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2. V prípade prijatia a postúpenia Pokynu Klienta týkajúceho sa Podielových listov otvorených Fondov, sa za dostatočný 
podklad pre informovanie Klienta o Stratégii a príslušných nákladoch a súvisiacich poplatkoch spojených s vykonaním 
Pokynu považuje poskytnutie kľúčových informácií pre investorov otvoreného Fondu, ktorého Podielové listy sú 
predmetom Pokynu Klienta. 

3. Kľúčové informácie pre investorov Fondu obsahujú základné informácie o príslušnom Fonde, ktoré sú nevyhnutné na 
to, aby Investor mohol správne pochopiť povahu a riziká ponúkaného Fondu a na základe týchto informácií potom prijať 
investičné rozhodnutie. 

4. Prvú investíciu do Fondu vykonáva Podielnik, ak ešte neinvestoval do žiadneho z Fondov. Investor je povinný pri prvej 
investícii do Fondu podať na Obchodnom mieste Depozitára Žiadosť o vydanie podielových listov, ktorá je zároveň 
Žiadosťou o zriadenie Majetkového účtu. Zoznam Fondov, do ktorých môže Investor investovať, Správca zverejňuje na 
svojom webovom sídle.  

5. Podielnik je povinný vykonať investíciu do Fondu, prípadne následnú investíciu do Fondu, v mene Fondu, pričom je 
povinný zaslanú platbu riadne identifikovať tak, že ako variabilný symbol uvedie v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa 
svoje rodné číslo a v prípade fyzickej osoby podnikateľa/ právnickej osoby IČO, pokiaľ Banka nepožaduje inú 
identifikáciu platby.  

6. Pokiaľ do 10 kalendárnych dní od podania Žiadosti o vydanie podielových listov nebudú Podielnikom na účet Fondu 
pripísané peňažné prostriedky na zaplatenie Predajnej ceny Podielových listov, alebo pokiaľ výška zaslaných 
peňažných prostriedkov nedosiahne výšku Prvej investičnej sumy, je Správca oprávnený zamietnuť Žiadosť o vydanie 
podielových listov, pričom jej odmietnutie nie je Správca povinný Podielnikovi odôvodniť. 

7. Podielnik môže vykonať následnú investíciu do Fondu, ak už predtým investoval do tohto Fondu vo výške najmenej 
Následnej investičnej sumy. Správca je povinný dodržať podmienky investovania pri následnej investícií rovnako ako pri 
prvej investícii do príslušného Fondu týmto Podielnikom v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami Správcu. 
Následná investícia formou zaslania peňažných prostriedkov predstavujúcich investíciu Podielnika do Fondu na účet 
Fondu, za ktorú Správca vydá Podielnikovi Podielové listy príslušného Fondu, sa považuje za Žiadosť o vydanie 
podielových listov.  

8. Ako potvrdenie o prijatí Žiadosti o vydanie podielových listov a akceptácii návrhu Podielnika na uzatvorenie Zmluvy, 
vydá Správca Podielnikovi Podielový list, čím Podielnikovi vzniká zmluvný vzťah so Správcom. O tejto skutočnosti 
informuje Správca Podielnika zaslaním Konfirmácie.  

9. Správca Žiadosť o vydanie podielových listov neprijme najmä, ak by vykonaním tejto akceptácii (nákupu Podielových 
listov) boli ohrozené alebo mohli byť ohrozené akékoľvek zásady a podmienky kolektívneho investovania, alebo by 
mohlo byť ohrozené plnenie akýchkoľvek povinností Správcu voči tretím osobám, alebo by mohlo byť ohrozené 
splnenie zákonnej požiadavky Správcu konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme 
Podielnikov.  

10. Správca vydáva Podielové listy vedené v zaknihovanej podobe. Podmienkou nadobudnutia Podielových listov Fondu je 
zriadenie Majetkového účtu. Pokiaľ sa Investor nedohodne s Depozitárom inak, môže mať zriadený len jeden 
Majetkový účet. Zriadením Majetkového účtu vzniká zmluvný vzťah medzi Podielnikom a Depozitárom, ktorý sa riadi 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona o KI. Bez otvoreného Majetkového účtu nemôže Investor nadobúdať 
zaknihované Podielové listy. 

11. Depozitár zriadi Majetkový účet: 
- osobe, ktorá je Podielnikom,  
- osobe, ktorá podala Žiadosť o zriadenie Majetkového účtu, 
- na základe žiadosti obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, alebo Správcu. 

12. Depozitár zriadi Majetkový účet osobe, ktorá sa stane Podielnikom na základe inej skutočnosti, než na základe Žiadosti 
o vydanie podielových listov alebo uzatvorenia Rámcovej zmluvy so Správcom (napr. rozhodnutím štátneho orgánu, 
darovaním, kúpou, dedením a pod.) vždy len na základe žiadosti o zriadenie Majetkového účtu. Zriadenie Majetkového 
účtu podľa tohto bodu je bezplatné. 

13. Pri zmene podoby listinných Podielových listov príslušného Fondu na zaknihované Podielové listy Fondu k 1.1.2013, 
Depozitár zriadi Majetkový účet každej osobe, ktorá je ku dňu zápisu Podielových listov v samostatnej evidencie 
Podielnikom tohto Fondu automaticky, bez žiadosti o zriadenie Majetkového účtu, na základe údajov poskytnutých 
Správcom. Zriadenie Majetkového účtu podľa tohto bodu je bezplatné. 

14. V iných prípadoch, než sú uvedené v bodoch 12. a 13. zriadi Depozitár Investorovi Majetkový účet len na základe 
žiadosti o zriadenie Majetkového účtu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Investorovej Žiadosti o vydanie podielových 
listov alebo Rámcovej zmluvy uzatvorenej so Správcom. Po akceptácii žiadosti o zriadenie Majetkového účtu 
Depozitárom vznikne zmluva o zriadení a vedení Majetkového účtu. Na základe zmluvy o zriadení a vedení 
Majetkového účtu Depozitár zriadi Investorovi Majetkový účet, a to ku dňu doručenia úplnej písomnej žiadosti o 
zriadenie Majetkového účtu. To platí aj pre prípad, že Investorom je obchodník s cennými papiermi, zahraničný 
obchodník s cennými papiermi, alebo iný emitent podielových listov alebo Správca. 

15. Depozitár zruší Majetkový účet na základe písomnej žiadosti o zrušenie Majetkového účtu, pokiaľ na ňom nie sú 
evidované žiadne Podielové listy. 

16. Depozitár je oprávnený zrušiť Majetkový účet s okamžitou účinnosťou, ak sa na Majetkovom účte neevidovali Podielové 
listy dlhšie ako 12 mesiacov. O zrušení Majetkového účtu Depozitár Klienta písomne informuje. 
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17. Depozitár ani Správca nie je povinný skúmať vzťah medzi Podielnikom a majiteľom Majetkového účtu, ktorého číslo 
uviedol Podielnik v Žiadosti o vydanie podielových listov a nezodpovedajú za žiadne škody, ktoré vzniknú Podielnikovi 
alebo majiteľovi Majetkového účtu, ktorého číslo v tejto súvislosti uviedol Podielnik v Žiadosti o vydanie podielových 
listov.   

18. Podielnik môže kedykoľvek podať Žiadosť o vyplatenie podielových listov, ak štatút Fondu nestanovuje inak. Dňom 
doručenia Žiadosti o vyplatenie podielových listov sa rozumie deň, v ktorom Depozitár potvrdil prevzatie Žiadosti o 
vyplatenie podielových listov.  

19. V prípade, že Podielnik požiada o vyplatenie všetkých Podielových listov, ktorých je majiteľom, nemusí byť splnená 
podmienka minimálnej výšky redemácie, ktorá je uvedená vo Všeobecných obchodných podmienkach Správcu.  

20. Ak Podielnik splní všetky dohodnuté podmienky, Správca vyplatí Podielnikovi Podielový list najneskôr do 15 
pracovných dní odo dňa podania Žiadosti o vyplatenie podielových listov, na účet určený Podielnikom v Žiadosti 
o vyplatenie podielových listov, ak štatút Fondu alebo Správca nestanovuje inak. 

21. Spôsob určenia ceny Podielových listov pri redemácii určujú Všeobecné obchodné podmienky Správcu, ktoré tvoria 
neoddeliteľnú súčasť Zmluvných dokumentov.  

22. Ak Správca na základe Žiadosti o vydanie podielového listu alebo Žiadosti o vyplatenie podielových listov vydá alebo 
vyplatí Podielové listy, Depozitár zašle Podielnikovi bezodkladne, najneskôr v prvý Pracovný deň po vykonaní tejto 
žiadosti oznámenie, potvrdzujúce akceptovanie Žiadosti o vydanie podielového listu alebo Žiadosti o vyplatenie 
podielových listov v rozsahu ustanovenom Zákon o KI, a to na trvanlivom médiu (tzv. post-trade informácia). Toto 
oznámenie sa zároveň považuje za odovzdanie zmenového výpisu z Majetkového účtu po vykonaní účtovného zápisu 
v prospech alebo na ťarchu Majetkového účtu podľa Zákona o KI. 

23. Depozitár vydá majiteľovi Majetkového účtu výpis z Majetkového účtu aj na základe jeho žiadosti. Tento výpis obsahuje 
údaj o počte Podielových listov a počte podielov, na ktoré znejú tieto Podielové listy, a to osobitne za každý Fond príp. 
osobitne za každú emisiu Podielových listov, ak sa vo Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisií. Takýto výpis z 
Majetkového účtu môže byť spoplatnený v súlade so Sadzobníkom poplatkov.  

24. Majiteľ Majetkového účtu je povinný bezodkladne písomne oznámiť Depozitárovi alebo Správcovi zmenu údajov 
evidovaných na Majetkovom účte a priložiť aj originál alebo overenú kópiu dokladu osvedčujúceho skutočnosť, na 
základe ktorej došlo k zmene údajov, inak zodpovedá za škodu, ktorú porušením tejto povinnosti spôsobil.  

25. Prijímať a postupovať Pokyny týkajúce sa vydania a vyplatenia Podielových listov Fondov môže Banka aj 
prostredníctvom inej osoby, pokiaľ je táto osoba sprostredkovateľom investičných služieb alebo viazaným agentom 
zapísaným v registri vedenom Národnou bankou Slovenska. 

26. Na účely riadne a dôsledne vedenej evidencie Podielových listov Klienta na Majetkovom účte a na účely eliminácie rizík 
spojených s vedením evidencie Podielových listov na Majetkovom účet a ochrany Podielových listov Klienta zverených 
Banke na Majetkovom účte Banka vedie evidenciu Podielových listov pre každého Klienta ako konečného majiteľa 
Podielových listov samostatne a na tieto účely Banka v rámci každého Pracovného dňa uskutočňuje zápisy prijatia, 
resp. odpisu Podielového listu na alebo z Majetkového účtu, resp. iné dohodnuté zápisy. 

 
Článok  6 -  Vyhlásenia a osobitné povinnosti Klienta 
1. Vyhlásenia Klienta 
1.1. Klient vyhlasuje, že vyhlásenia uvedené v tomto bode považuje za zopakované vždy pred každým investovaním do 

Fondu, pričom ide o nasledujúce vyhlásenia: 
a) Neexistencia určitých udalostí. U Klienta nenastal ani nepokračuje žiadny Prípad porušenia, alebo podľa jeho 

znalostí žiaden Prípad porušenia by nenastal v dôsledku uzatvorenia Rámcovej zmluvy a/alebo Zmluvy, alebo 
plnenie jeho záväzkov podľa nich. 

b) Dodržiavanie záväzkov. Klient (i) neporušuje akýkoľvek záväzok vyplývajúci zo Zmluvných dokumentov, kde by, 
po uskutočnení akéhokoľvek príslušného požadovaného oznámenia či uplynutia prípadnej dodatočnej lehoty k 
plneniu, došlo ku skráteniu doby k plneniu záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvných dokumentov, a (ii) celkom alebo z 
časti neodvolal, nezrušil, vypovedal Pokyn, Rámcovú zmluvu alebo Zmluvu, alebo taký krok bol podniknutý 
akoukoľvek osobou alebo subjektom menovaným či povereným konať v jeho mene. 

c) Pari passu. Záväzky vzniknuté a záväzky, ktoré majú vzniknúť Klientovi podľa Zmluvných dokumentov, sú vo 
všetkých ohľadoch aspoň na rovnakej úrovni (pari passu) ako všetky ostatné súčasné a budúce nezabezpečené a 
nepodriadené záväzky Klienta z vypožičaných peňažných prostriedkov a v súčasnej dobe neexistuje žiadne právne 
obmedzenie viaznuce na akýchkoľvek majetkových aktívach, alebo právach Klienta získavať príjem. 

d) Vylúčenie zániku. Neboli podniknuté žiadne kroky a nebolo začaté ani nehrozí žiadne súdne ani iné konanie za 
účelom zrušenia (bez ohľadu na to, či s likvidáciou alebo bez likvidácie), konkurzu či reštrukturalizácie alebo za 
účelom menovania správcu (najmä správcu konkurznej podstaty alebo predbežného správcu, resp. núteného 
správcu), likvidátora alebo podobného úradníka týkajúce sa Klienta, pričom obdobná udalosť nenastala v žiadnej 
jurisdikcii. 

e) Súlad s organizačnými dokumentmi. Podpis Zmluvných dokumentov a všetky ďalšie úkony nevyhnutné k ich 
plneniu boli riadne schválené a vykonané v súlade s organizačnými a inými dokumentmi Klienta (zakladateľskou 
listinou, resp. zakladateľskou zmluvou, spoločenskou zmluvou, stanovami, a pod.). 
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f) Zmluvné záväzky.  Záväzky Zmluvnej strany podľa Zmluvných dokumentov sú právoplatné, záväzné a 
vymáhateľné voči nej v súdnom konaní v Slovenskej republike alebo v štáte sídla Klienta (s výhradou platného 
zákona o konkurze a reštrukturalizácii alebo podobných všeobecne záväzných právnych predpisov). 

g) Povolenie. Zmluvná strana získala všetky pre ňu potrebné povolenia, licencie alebo iné oprávnenia k uzatvoreniu 
Zmluvných dokumentov a plneniu všetkých záväzkov podľa nich a tieto povolenia, licencie alebo iné oprávnenia sú 
plne platné a účinné. 

h) Vzťah medzi Zmluvnými stranami. V čase podania Žiadosti o vydanie podielových listov, Žiadosti o vyplatenie 
podielových listov alebo uzatvárania Zmluvy Klient vyhlasuje, že: 
i. koná na svoj vlastný účet, a nezávisle sa rozhodol investovať do Fondu a pokiaľ ide o to, či je pre neho táto 

investícia správna alebo vhodná, rozhodol sa tak na základe svojej vlastnej úvahy a rád od takých poradcov, 
akých považoval za nutných. Nespolieha sa na žiadnu informáciu (písomnú ani ústnu) poskytnutú Bankou 
a nepovažuje túto informáciu za investičné poradenstvo alebo ako osobné odporúčanie; pritom sa rozumie, že 
informácie a vysvetlenia týkajúce sa podmienok investície sa nepovažujú za investičné poradenstvo alebo 
odporúčanie. Žiadne oznámenie (písomné ani ústne) doručené Klientovi sa nepovažuje za ubezpečenie alebo 
záruku ohľadne očakávaných výsledkov investície. 

ii. je schopný ohodnotiť a porozumieť investícii (sám alebo prostredníctvom svojho nezávislého odborného 
poradcu) a rozumie a akceptuje podmienky a riziká investícii. Zároveň je schopný vziať na seba a preberá tieto 
riziká.  

iii. investuje do Fondu za účelom súvisiacim so svojim podnikaním alebo investovaním a v žiadnom prípade nie 
ako hru alebo stávku v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka a žiadna investícia nebude 
považovaná za hru alebo stávku. 

2. Klient podpisom Zmluvných dokumentov  
2.1. vyhlasuje v prospech Banky, že peňažné prostriedky použité v súvislosti s Pokynom alebo investovaním sú vo 

výlučnom vlastníctve Klienta, boli nadobudnuté v súlade s právnymi predpismi, najmä právnymi predpismi 
upravujúcimi ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a netvoria súčasť Klientovho bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov. V prípade, ak tieto peňažné prostriedky sú súčasťou existujúceho alebo 
zaniknutého, ale ešte nevysporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva manželov, Klient je povinný predložiť 
pri podpise Zmluvných dokumentov písomný súhlas manžela alebo bývalého manžela s použitím a ďalším 
používaním peňažných prostriedkov a Podielových listov, 

2.2. vyhlasuje v prospech Banky, že podpisuje Zmluvné dokumenty a dáva každý Pokyn vo vlastnom mene a na 
svoj vlastný účet, pokiaľ nevystupuje ako splnomocnený zástupca,  

2.3. vyjadruje súhlas s využitím peňažných prostriedkov a Podielových listov zverených Klientom Banke v súlade so 
Stratégiou a Zákonom o CP. Ak peňažné prostriedky, s ktorými bude Klient nakladať osobne alebo 
prostredníctvom ním určených osôb nebudú vlastníctvom Klienta, ale budú vlastníctvom inej osoby, alebo bude 
investovať v prospech inej osoby, Klient sa zaväzuje, že pred uzatvorením takej transakcie, predloží Banke 
osobitné písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu 
trvalého bydliska fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, 
ktorej vlastníctvom sú finančné prostriedky a v prospech ktorej bude investovať. V takomto prípade sa Klient 
zaväzuje odovzdať Banke aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej peňažných prostriedkov v zmysle 
vyššie uvedeného. Klient berie na vedomie, že pri nesplnení tejto jeho povinnosti, Banka je povinná odmietnuť 
Pokyn, resp. uzatvorenie Rámcovej zmluvy/Zmluvy, 

2.4. berie na vedomie a súhlasí, že Banka je oprávnená použiť na splnenie svojho záväzku podľa Zmluvných 
dokumentov tretiu osobu, s čím Klient výslovne súhlasí. V takom prípade Banka zodpovedá, akoby záležitosť 
obstarala sama, 

2.5. berie na vedomie, že Banka ho v súlade so Zákonom o CP kategorizuje v postavení Neprofesionálneho klienta. 
Týmto Klient vyhlasuje, že sa oboznámil s príslušnými dokumentmi pre kategorizáciu Investorov Bankou, a to 
Pravidlá a postupy členenia klientov do kategórii a Upozornenie o následkoch zmeny kategorizácie a možnej 
strate/zmene práv Klienta, 

2.6. berie na vedomie, že pri investícií do Fondov koná na základe priameho Pokynu Klienta v zmysle ustanovenia 
§ 73h Zákonom o CP, čo pre neho predstavuje riziko vyplývajúce najmä z toho, že (i) nemusí  vedieť posúdiť 
riziká spojené s investovaním do Fondov, alebo (ii) investícia do Fondov nemusí byť v súlade s investičnými 
zámermi Klienta, alebo (iii) nemusí byť  finančne schopný zvládnuť investičné riziká súvisiace s investovaní do 
Fondov, potvrdzuje, že sa oboznámil so Stratégiou, porozumel jej a vyjadruje s ňou súhlas. Stratégia je 
uverejnená na webovom sídle Banky, ako aj v Informačnej knihe Banky na každom jej Obchodnom mieste. 
Banka pri vykonávaní Pokynov postupuje v súlade so Stratégiou, 

2.7. berie na vedomie, že pokiaľ Pokyn obsahuje individuálnu inštrukciu Klienta, tieto individuálne inštrukcie majú 
prednosť pred Stratégiou a Banka môže zabrániť v celosti uplatniť Stratégiu.        

 
3. Osobitné povinnosti Klienta: 

3.1. Klient je povinný, pred investovaním do Fondov, pri podaní Žiadosti o vydanie podielového listu alebo Žiadosti 
o vyplatenie podielových listov, pri žiadosti o zmenu svojej kategorizácie a kedykoľvek, keď ho Banka počas 



OP pre poskytovanie investičných služieb – Podielové listy 
účinné od 01.01.2013 – strana 9/11 

 

trvania zmluvného vzťahu požiada, poskytnúť Banke doklad o svojom založení a právnej existencii (doklad 
preukazujúci právnu subjektivitu), preukázať svoju totožnosť, doložiť výpis zo svojho majetkového účtu 
vedeným iným subjektom ako Bankou, zdokladovať zadané predchádzajúce Pokyny, svoje investičné portfólio 
alebo odbornú spôsobilosť osôb oprávnených konať za Klienta, a to najmä pre posúdenie obvyklosti 
investovania, resp. splnenie zákonných požiadaviek pre príslušnú kategorizáciu Klienta v zmysle Zákona o CP 
(profesionálny klient, oprávnená protistrana). Banka nie je povinná akceptovať akékoľvek oznámenie alebo 
žiadosť Klienta, ktoré nie je doložené dostatočne preukázateľnými dokladmi a doplnené o Bankou požadované 
údaje alebo doklady spôsobom, ktorý Banka pokladá v súlade s odbornou starostlivosťou za dostatočné/ 
podstatné.  

3.2. Klient je povinný poskytnúť Banke všetky informácie požadované Bankou v súvislosti s investovaním do 
Fondov, najmä informácie potrebné pre vykonanie kategorizácie Klienta, ako aj iných povinností vyplývajúcich 
Banke zo Zákona o CP, a to v lehotách dohodnutých medzi Bankou a Klientom, stanovených Zákonom o CP 
alebo Bankou. Klient vyhlasuje, že všetky údaje, ktoré odovzdal Banke v súvislosti s investovaním do Fondov, 
najmä v súvislosti s kategorizáciou Klienta podľa Zákona o CP, sú aktuálne, pravdivé, úplné a správne. Klient 
je povinný bezodkladne oznámiť Banke akékoľvek zmeny údajov a informácií odovzdaných Banke v súvislosti 
s investovaním do Fondov, resp. vyššie uvedeným, ktoré sa voči Banke stávajú účinné Pracovným dňom 
nasledujúcim pod dni doručenia príslušného oznámenia Banke, ak sa Banka s Klientom nedohodnú inak. 
Banka nie je povinná akceptovať akékoľvek oznámenie Klienta, ktoré nie je doložené dostatočne 
preukázateľnými dokladmi a doplnené Bankou požadovanými údajmi.  

3.3. Ak Klient Banke písomne nevyhlási iné, podpisom príslušnej Rámcovej zmluvy alebo Zmluvy alebo podaním 
príslušnej žiadosti vyhlasuje, že nie je príslušnou osobou v zmysle Zákona o CP, pričom Klient je povinný 
oznámiť Banke akúkoľvek zmenu rozhodujúcu pre posúdenie, či je považovaný za príslušnú osobou ale nie. Ak 
je Klient považovaný za príslušnú osobu, zaväzuje sa dodržiavať všetky povinnosti príslušných osôb 
vymedzené Zákonom o CP.  

3.4. Klient je povinný sa v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením Rámcovej zmluvy alebo Zmluvy 
oboznámiť sa s príslušným dokumentmi, týkajúcimi sa najmä informácií o Banke ako obchodníkovi s cennými 
papiermi, o Službe, o kľúčových informáciách pre investorov, o Fonde, o rizikách spojených s investovaním do 
Fondov v súlade s vyhláseniami Klienta uvedenými v Obchodných podmienkach a v Rámcovej zmluve alebo 
Zmluve, či iných dokumentov uverejnených Bankou ako obchodníkom s cennými papiermi v súlade so 
Zákonom o CP (Informačná kniha Banky na Obchodnom mieste Banky alebo webové sídlo Banky alebo 
webové sídlo Správcu),a to tak, aby mal dostatočný časový priestor pre správne porozumenie charakteru a 
rizikám spojeným s investovaním do Fondov a mohol prijať adekvátne investičné rozhodnutie.    

3.5. Klient je povinný nahradiť Banke škodu, ktorá jej vznikne v dôsledku toho, že Klient si riadne a včas nesplní 
ktorúkoľvek z povinností vyplývajúcich mu z Rámcovej zmluvy/Zmluvy alebo z týchto Obchodných podmienok, 
a/alebo ktorékoľvek z vyhlásení Klienta uskutočnených voči Banke sa ukáže ako nepravdivé, alebo neúplné, 
alebo ktorákoľvek z informácií poskytnutá Klientom Banke v súvislosti s Pokynom/žiadosťou/Službou sa ukáže 
ako nepravdivá. Uvedené sa týka aj vyhlásení, ktoré Klient uskutočňuje na základe Rámcovej zmluvy a/alebo 
Zmluvy a/alebo Všeobecných obchodných podmienok, napr. o osobitnom vzťahu k Banke, o svojej politickej 
exponovanosti, či o konečnom užívateľovi výhod.         

3.8. Klient berie na vedomie, že Banka nie je povinná v súlade so Zákonom o CP zisťovať primeranosť ním zvolenej 
Služby, resp. vhodnosť ním zvoleného Fondu pre Klienta v prípade jeho priameho pokynu, a teda si je vedomý, 
že nepožíva výhody a ochranu v zmysle Zákona o CP. Banka aj pri priamom pokyne Klienta dodržiava pravidlá 
identifikácie a zamedzenia konfliktu záujmov v súlade so Zákonom o CP. Priamy pokyn Klienta je pokyn 
z podnetu Klienta alebo potenciálneho Klienta týkajúci sa Služby prijatie a postúpenie Pokynu Klienta 
týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov alebo vykonanie Pokynu Klienta na jeho účet 
Bankou, pričom sa Služba týka Podielových listov Fondov. 

3.9. Klient – Oprávnená protistrana berie na vedomie, že v prípade, ak nastanú skutočnosti, na základe ktorých je 
možné ho považovať za Oprávnenú protistranu, nebudú sa vo vzťahu k nemu ako Oprávnenej protistrane 
aplikovať ustanovenia § 73b až § 73m a § 73o až § 73t Zákona o CP (strata práv), a zároveň podpisom 
Rámcovej zmluvy alebo Zmluvy vyhlasuje, že bol Bankou informovaný o tomto obmedzení úrovne ochrany 
práv Klienta, a to prostredníctvom dokumentu Upozornenie o následkoch zmeny kategorizácie a možnej 
strate/zmene práv Klienta (nachádza sa v Informačnej knihe Banky a na webovom sídle Banky).  

 
Článok  7 -  Zodpovednosť Banky 
1. Zodpovednosť Banky voči Klientovi: 

1.1. Banka voči Klientovi, ktorý je spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka, zodpovedá za škody ňou 
spôsobené v dôsledku porušenia povinností uvedených v osobitnom právnom predpise, Zákona o CP, 
v Rámcovej zmluve, v Zmluve, v Obchodných podmienkach a vo Všeobecných obchodných podmienkach 
Banky, okrem prípadu, keď preukáže, že škodu nezavinila, alebo že porušenie bolo spôsobné okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť, alebo ak v Rámcovej zmluve, v Zmluve, v Obchodných podmienkach a vo 
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Všeobecných obchodných podmienkach Banky nie je uvedené inak; v prípade vzniku povinnosti Banky 
nahradiť Klientovi škodu, nie je Banka povinná uhradiť Klientovi ušlý zisk, 

1.2. Banka voči Klientovi, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka, zodpovedá len za škody ňou 
zavinené. V prípade vzniku povinnosti Banky nahradiť Klientovi škodu, nie je Banka povinná uhradiť Klientovi 
ušlý zisk.  

2. Banka skúma, či doklady, písomnosti, ktoré na základe Rámcovej zmluvy/Zmluvy alebo týchto Obchodných 
podmienok je povinná prevziať a Klient je povinný predložiť, zodpovedajú obsahu Rámcovej zmluvy/Zmluvy. Banka 
nezodpovedá za pravdivosť, platnosť (falošnosť, nesprávnosť vyplnenia osobitných formulárov) a preklad 
predkladaných dokladov, písomností.   

3. Banka poskytuje Klientovi informácie v zrozumiteľnej forme, a to tak, aby Klient mohol správne porozumieť charakteru 
a rizikám investovania do Fondov alebo Služby a následne zodpovedne prijal svoje investičné rozhodnutie, a to 
prostredníctvom svojho webového sídla, ako aj prostredníctvom dokumentov nachádzajúcich sa v Informačnej knihe 
Banky na Obchodnom mieste (príslušný zamestnanec Obchodného miesta na požiadanie Klienta zabezpečí kópiu 
príslušného dokument): 

3.1. Banka v dostatočnom časovom predstihu oznamuje zodpovedajúcim spôsobom Klientovi jeho zaradenie do 
kategórie neprofesionálny klient, profesionálny klient alebo oprávnená protistrana (Pravidlá a postupy členenia 
klientov do kategórii), poskytuje Klientovi informácie na trvanlivom médiu o práve Klienta žiadať iné zaradenie do 
kategórie a o každom obmedzení úrovne ochrany Klienta (Upozornenie o následkoch zmeny kategorizácie 
a možnej strate/zmene práv klienta), ktoré s touto kategóriou súvisí, ak si z ponuky medzi informáciami 
poskytnutými v listinnej forme alebo na inom trvanlivom médiu zvolí túto formu poskytnutia informácií,   

3.2. Banka poskytuje informácie o sebe ako obchodníkovi s cennými papiermi, o Podielových listoch, o právach 
a povinnostiach Klientov a Banky prostredníctvom Obchodných podmienok, Rámcovej zmluvy alebo Zmluvy, 

3.3. Banka poskytuje informácie o pravidlách pre nákup a predaj Podielových listov Klientmi prostredníctvom Banky,  
3.4. Banka poskytuje informácie o  poučeniach a upozorneniach spojených s investovaním do Fondov najmä 

prostredníctvom Stratégie, kľúčových informácií pre investorov a štatútu príslušného Fondu, 
3.5. Na investície vykonávané v súlade so Zmluvnými dokumentmi pre poskytovanie Služby prijatie a postúpenie 

Pokynu Klienta, najmä Žiadosti o vydanie podielových listov/Žiadosti o vyplatenie podielových listov sa 
nevzťahuje systém ochrany prostredníctvom Garančného fondu investícií, ani systém ochrany prostredníctvom 
Fondu ochrany vkladov.  

4. Banka je povinná na písomnú žiadosť Klienta preukázať, že vykonala jeho Pokyn v súlade so Stratégiou a informovať 
o stave jeho Pokynu.    

5. Banka sa zaväzuje:  
a) konať pri vykonávaní Pokynu, poskytovaní Služby a vykonávaní investičných činností v súlade so zásadami 

poctivého obchodného styku a s odbornou starostlivosťou v prospech Klienta a vykonávať svoju činnosť tak, aby 
nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti finančného systému; 

b) nevykonávať žiadne činnosti smerujúce k manipulácii s hodnotami Podielových listov;  
c) informovať Klienta o existencii a podmienkach všetkých peňažných zábezpek vo vzťahu k Podielovým listom alebo 

peňažným prostriedkom Klienta, ktoré Banka má alebo môže mať, alebo o akomkoľvek práve na zápočet 
pohľadávky v súvislosti s Podielovými listami alebo peňažnými prostriedkami; 

d) pri hodnotení najlepšieho možného výsledku brať do úvahy poplatky a iné náklady súvisiace s nákupom alebo 
predajom Podielových listov, časové hľadisko, ako aj miesta realizovania investície, a to všetko pri zachovaní 
zásad dôvernosti, obozretnosti, rešpektovaní a preferovaní záujmov Klienta. 

6. V súlade s princípom best execution Banka pri vykonávaní Pokynu Neprofesionálneho klienta, uplatňuje postupy, ktoré 
umožňujú dosiahnuť najlepší možný výsledok pre Klienta. Tento výsledok sa určí z hľadiska celkového plnenia 
predstavujúceho cenu Podielového listu a náklady spojené s vykonaním Pokynu, ktoré vznikli Klientovi a ktoré sú 
priamo spojené s rýchlosťou a pravdepodobnosťou vykonania Pokynu, veľkosti a povahy alebo iných kritérií týkajúcich 
sa vykonania Pokynu, vrátane poplatkov za zúčtovanie a vyrovnanie a akýchkoľvek poplatkov hradených tretím 
osobám zapojeným do vykonania Pokynu Klienta.  
Banka prijíma peňažné plnenia s cieľom zvýšiť kvalitu svojich služieb pre Klienta a bez obmedzenia povinnosti Banky 
konať v najlepšom záujme Klienta, pričom peňažné plnenia pochádzajú od emitentov, ktorých Banka uverejňuje na 
svojom webovom sídle, a nebránia Banke konať v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, s odbornou 
starostlivosťou. Emitentom je Správca. 
Banka prijíma províziu vo výške vstupného poplatku za Službu súvisiacu s Podielovým listom Správcu, s výnimkou 
marketingových akcií vyhlásených Správcom. Banka neprijíma žiadne ďalšie peňažné prostriedky ani iné plnenia 
súvisiace s jej službami a činnosťou v zmysle Zákona o CP od tretích osôb okrem vyššie uvedených alebo peňažných 
plnení uvedených na webovom sídle Banky, ak Banka Klienta v súvislosti s príslušnou Službou alebo činnosťou 
v zmysle Zákona o CP osobitne neinformuje o iných skutočnostiach. Zároveň Banka v súvislosti s prijatím a 
postúpením Pokynu Klienta týkajúceho sa vydania a vyplatenia Podielových listov, neprijíma peňažné prostriedky ani 
iné plnenia od Klienta.   

7. Banka na základe písomnej žiadosť Klienta poskytne v súlade so Zákonom o CP detailnú informáciu o podmienkach 
odmeny uvedenej v bode 6 tohto článku Obchodných podmienok.   
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8. Banka nehradí žiadne peňažné ani iné plnenia súvisiace s jej službami a činnosťou v zmysle Zákona o CP tretím 
osobám, ak Banka Klienta v súvislosti s príslušnou Službou alebo činnosťou v zmysle Zákona o CP osobitne 
neinformuje o iných skutočnostiach.    

9. Banka prijíma opatrenia potrebné na zistenie vzájomného konfliktu záujmov medzi ňou, členmi jej vrcholového 
manažmentu, zamestnancami, osobami prepojenými s Bankou vzťahom priamej kontroly alebo nepriamej kontroly a 
medzi jej Klientmi alebo medzi Klientmi navzájom, ktoré by mohli vzniknúť počas poskytovania Služieb a pri výkone 
investičných činností alebo pri ich kombinácii, a prijíma účinné opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov 
a v prípade ich výskytu aj opatrenia potrebné na ich zvládnutie, a to nezávislý systém vnútorných kontrolných 
mechanizmov, systém priebežnej odbornej prípravy zamestnancov, menovanie osôb zodpovedných za výkon funkcie 
dodržiavania (compliance), funkcie riadenia rizík a funkcie vnútorného auditu, účinné opatrenia na ochranu Dôverných 
informácií a toku informácií v súvislosti s ochranou záujmov Klientov, vrátane pravidiel obchodovania zamestnancov 
Banky a ich blízkych osôb na vlastný účet. Opatrenia pri konflikte záujmov Banky monitoruje a pravidelne prehodnocuje 
ich účinnosť.  
Banka sa zaväzuje bezodkladne po tom, ako sa dozvedela o konflikte záujmov, pri ktorom nie je možné realizovať 
adekvátne riešenie, informovať Klienta o existencii konfliktu záujmov medzi ním a Bankou, resp. ním a iným Klientom, a 
v prípade poskytnutia Služby a pri výkone investičných činností uprednostní záujmy Klienta pred vlastnými; a v prípade 
konfliktu záujmov Klientov zaistí rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými Klientmi. Na základe tejto 
informácie sa Klient môže rozhodnúť, či bude pokračovať v realizácií Služby.  
Na písomnú žiadosť Klienta Banka poskytuje podrobnejšie informácie o opatreniach pri konflikte záujmov. 
 

Článok  8 -  Záverečné ustanovenia 
1. Klient má právo na riadne poskytovanie služieb v súlade s Rámcovou zmluvou, Zmluvou a týmito Obchodnými 

podmienkami. 
2. Klient je povinný poskytovať Banke na jej požiadanie informácie o svojej finančnej situácii, o skutočnostiach v oblasti 

investícií a zámeroch, ktoré chce dosiahnuť prostredníctvom investovania. 
3. V súvislosti s investovaním podľa Rámcovej zmluvy, Zmluvy a týchto Obchodných podmienok je Klient povinný 

poskytnúť Banke na jej požiadanie súčinnosť pre včasné, plynulé a úspešné investovanie alebo vykonanie jeho 
Pokynu. 

4. Banka a Klient sa dohodli, že Banka je povinná vybaviť podanie Klienta a Klient je oprávnený podať podnet 
(reklamáciu alebo sťažnosť na právne vzťahy vzniknuté v súlade s Obchodnými podmienkami, Rámcovou zmluvou 
alebo zmluvou) v súlade s Reklamačným poriadkom Banky. 

5. Banka je oprávnená v dôsledku zmien legislatívneho, ekonomického, podnikateľského alebo technického prostredia 
alebo zmien parametrov Podielových listov kedykoľvek meniť Obchodné podmienky. Tieto zmeny Obchodných 
podmienok Banka uverejnení na svojom webovom sídle najneskôr 15 dní pred navrhovaným dňom ich účinnosti. 
V deň nadobudnutia účinnosti Obchodných podmienok budú Klientom k dispozícii aj na Obchodných miestach Banky. 
Ak Klient pokračuje v investovaní do Fondov aj po aktualizácii Obchodných podmienok, má sa za to, že s obsahom 
nových Obchodných podmienok sa oboznámil pred zadaním Pokynu alebo uzatvorením Zmluvy a s ich obsahom 
súhlasí. Ak Klient v stanovenej lehote vyjadrí svoj nesúhlas so zmenou Obchodných podmienok a nedôjde k vyplateniu 
všetkých Podielových listov, je tento nesúhlas považovaný za výpoveď Zmluvy s tým, že výpoveď je účinná 
Pracovným dňom predchádzajúcim dňu účinnosti zmeny Obchodných podmienok a k tomuto dňu budú vyplatené 
všetky Podielové listy podľa podmienok uvedených v aktuálne platných Obchodných podmienkach alebo Všeobecných 
obchodných podmienkach Správcu. Posledný deň výpovednej lehoty je dňom splatnosti Klientových záväzkov 
vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy/Zmluvy. Práva a povinnosti nevysporiadané po ukončení Rámcovej zmluvy/Zmluvy 
sa spravujú príslušnými ustanoveniami týchto Obchodných podmienok.  

6. Neplnenie záväzkov niektorej zo Zmluvných strán, ktoré rozhodujúcim spôsobom bráni, sťažuje alebo iným 
významným spôsobom ovplyvňuje možnosť výkonu práv alebo plnenie povinností druhej Zmluvnej strany, sa 
kvalifikuje ako podstatné porušenie Rámcovej zmluvy a/alebo Zmluvy a zakladá právo oprávnenej Zmluvnej strany na 
odstúpenie od Rámcovej zmluvy a/alebo Zmluvy. 

7. V prípade neplatnosti niektorého z ustanovení Obchodných podmienok táto skutočnosť nemá za následok neplatnosť 
ostatných ustanovení Obchodných podmienok, Rámcovej zmluvy a/alebo Zmluvy. 

8. Tieto Obchodné podmienky sa nevzťahujú na činnosť pobočky Banky v zahraničí. Pôsobnosť týchto Obchodných 
podmienok, prípadne ich časti, možno vylúčiť iba písomnou dohodou Poštovky a Klienta. 

9. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.01.2013.  
 


