zmluva
o osobnom účte
a doplnkových službách

[ďalej len ako „Zmluva“]

[1] Zmluvné strany
Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 501/B, IČO 31 340 890
[ďalej len ako „Banka“]
Klient - Majiteľ účtu
Meno, priezvisko, titul
Adresa trvalého pobytu
Druh a č. dokladu totožnosti
Štát narodenia
Telefón/Kontaktný e-mail
Štát daňovej rezidencie
Daňové identifikačné číslo

Rodné číslo
OP,

Štátna príslušnosť
/

[2] Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy o osobnom účte [ďalej len „ZoÚ“] je zriadenie a vedenie osobného účtu a poskytovanie ďalších služieb k zvolenému účtu
číslo1)
IBAN
BIC
[ďalej len ako „Účet“] a poskytovanie platobných služieb z mysle ZoPS. Ak je Klientom zvolený Účet s Balíkom služieb, je predmetom ZoÚ taktiež
poskytovanie ďalších Služieb, ktoré sú obsiahnuté v príslušnom Balíku služieb.
číslo
typ Balíka služieb
2.
3.
4.

5.

/

Mena

EUR

Neoddeliteľnú súčasť ZoÚ tvoria Obchodné podmienky pre osobný účet spolu s prílohami (ďalej len „OP“). ZoÚ a OP vrátane príloh sa považujú
za rámcovú zmluvu v zmysle ZoPS.
Na základe tejto ZoÚ možno zriadiť len jeden Účet. V prípade, ak je zvolený Účet s Balíkom služieb, je Klient povinný zaplatiť Banke poplatky za
služby v rozsahu Balíka služieb vymedzených v Sadzobníku poplatkov bez ohľadu na skutočnosť, či boli niektoré a/alebo všetky služby aj využité.
Produkty a služby, ktoré nie sú zahrnuté v cene Balíka služieb, sú spoplatňované samostatne nad rámec Balíka služieb v zmysle Sadzobníka
poplatkov. Klient si je vedomý, že počet Platobných kariet v cene Balíka služieb závisí od typu zvoleného Balíka služieb. V prípade, ak Klient žiada
o vydanie ďalšej Platobnej karty a/alebo Platobných kariet nad rámec ich počtu v Balíku služieb, Banka je oprávnená spoplatniť ju/ich podľa
Sadzobníka poplatkov.
Klient podpisom ZoÚ splnomocňuje Banku na inkaso akejkoľvek pohľadávky z Účtu v zmysle článku XVIII bod 18.2 OP.

[3] Výpisy z účtu a ostatná korešpondencia
Frekvencia zasielania výpisov
Preberanie výpisov
Korešpondenčná adresa
E-mailová adresa
Heslo k e-mailovým výpisom

mesačne
e-mailom

[4] Služby spojené s Účtom a Doplnkové služby k Účtu
Zmluvné strany sa dohodli na zriadení služieb elektronického bankovníctva [ďalej len ako „EB“] a na vydaní debetných platobných kariet [ďalej len ako
„PK“] v nasledujúcom rozsahu:
Internet banking
Majiteľ účtu
Internet banking typ prístupu
Číslo mobilného telefónu Email
Denný limit na prevody cez IB
SMS info
Číslo mobilného telefónu

Aktívny SMS
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Platobná karta
Typ PK
s Denným limitom ATM (bankomaty) v EUR
s Denným limitom POS v EUR
Mobilné tel. č. pre 3D Secure
Prevzatie PK a PIN čísla
Heslo pre doplnkové služby k PK

1200
1500
poštou

[5] Práva a povinnosti Zmluvných strán
[1] Majiteľ účtu je povinný uhradiť peňažné prostriedky z ním uvedeného účtu na účet Banky do lehoty stanovenej v Obchodných podmienkach pre
osobné účty [ďalej len ako „OP“]. Ak po uplynutí tejto lehoty nebude na účet v Banke pripísaný Povinný minimálny vklad, ktorého výška je uvedená
v Oznámení o úrokových sadzbách, Zmluva stráca platnosť a zaniká.
[2] Majiteľ účtu môže disponovať s Účtom na Obchodných miestach Banky až po overení a identifikovaní v zmysle OP.
[3] Majiteľ účtu je oprávnený od Zmluvy uzatvorenej na diaľku odstúpiť do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia ZoÚ.
[6] Záverečné ustanovenia
[1] Klient svojím súhlasom s návrhom ZoÚ potvrdzuje, že bol oboznámený s Obchodnými podmienkami pre osobný účet spolu s prílohami (OP),
súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
[2] Majiteľ účtu berie na vedomie, že uvedený mobilný telefonický kontakt bude využívaný na účely zasielania 3D Secure kódu, Služby SMS info, ak
bola zriadená, a na účely inej komunikácie Banky s Klientom formou telefonického kontaktu a SMS.
[3] Majiteľ účtu súhlasí s tým, že uvedená kontaktná e-mailová adresa (ďalej ako „Kontaktný e-mail“) bude počas trvania ZoÚ využívaná na účely
zasielania dokumentácie a iných informácii, ktoré môžu byť v zmysle právnych predpisov zasielané v elektronickej forme na trvanlivom médiu.
V prípade, ak Majiteľ účtu žiada o zasielanie výpisov z Účtu elektronicky, tieto budú zasielané na predmetný Kontaktný e-mail.
[4] Majiteľ účtu je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zmeny akýchkoľvek kontaktných a iných údajov vrátane mobilného tel. čísla,
korešpondenčnej adresy a/alebo Kontaktného e-mailu, ako i zmeny daňového rezidenstva, alebo iné údaje majúce vplyv na zdanenie finančných
prostriedkov, inak Banka nezodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti.
[5] Klient vyhlasuje, že mu pred podpisom tejto ZoÚ bol v súlade s článkom XVI. OP predložený návrh na uzatvorenie Spotrebiteľskej rozhodcovskej
zmluvy, v zmysle ktorého všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z tejto ZoÚ, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik ZoÚ, Banka
predloží a Klient môže predložiť na prerokovanie a rozhodnutie Stálemu rozhodcovskému súdu Slovenskej bankovej asociácie so sídlom Mýtna
7838/48, 811 07 Bratislava, zriadenému Slovenskou bankovou asociáciou, so sídlom Mýtna 7838/48, 811 07 Bratislava, IČO: 30 813 182
( ďalej len „Rozhodcovský súd“), a to podľa predpisov Rozhodcovského súdu platných a účinných v čase začatia rozhodcovského konania.
Rokovací poriadok, ostatné predpisy Rozhodcovského súdu ako aj údaje podľa § 18 ods. 3 ZoSRK sú uverejnené na http://www.sbaonline.
sk/sk/staly-rozhodcovsky-sud/. Adresa pre elektronickú komunikáciu s Rozhodcovským súdom je srs@sbaonline.sk. Pokiaľ bude žalobcom
Klient, je oprávnený predložiť spor vo veciach podľa prvej vety na rozhodnutie aj všeobecnému súdu. Klient zároveň potvrdzuje, že bol poučený
o dôsledkoch uzatvorenia navrhovanej Spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy.
[6] Klient berie na vedomie, že nie je povinný prijať návrh na uzatvorenie Spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy. Uzatvorenie Spotrebiteľskej
rozhodcovskej zmluvy nie je podmienkou uzatvorenia tejto ZoÚ. Klient svoj súhlas/nesúhlas s návrhom na uzatvorenie Spotrebiteľskej
rozhodcovskej zmluvy, vyjadrí prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.
[7] Klient podpisom ZoÚ vyhlasuje, že nemá k Banke osobitný vzťah v zmysle § 35 ods. 1 ZoB a je si vedomý, že nepravdivosť tohto vyhlásenia
spôsobuje neplatnosť ZoÚ a v prípade poskytnutia PPÚ jeho okamžitú splatnosť spolu s príslušenstvom, a to ku dňu, kedy sa Banka dozvie
o nepravdivosti tohto vyhlásenia. Majiteľ účtu je povinný okamžite Banku písomne informovať o zmene svojho osobitného vzťahu k Banke.
[8] Klient v zmysle OP vyhlasuje, že nie je politicky exponovanou osobou. Klient je povinný okamžite Banku písomne informovať o zmene jeho
politickej exponovanosti.
[9] Banka je oprávnená spracúvať osobné údaje na účely, v rozsahu a za podmienok stanovených ZoB, ďalšími všeobecne záväznými právnymi
predpismi, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Informáciách o
ochrane osobných údajov.
[10] Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva sa uzatvára prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie v súlade so zákonom č. 266/2005
Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za súhlas
Majiteľa účtu s návrhom Zmluvy sa považuje jeho súhlasný prejav s návrhom Zmluvy prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie. Za
súhlasný prejav sa považuje aj úhrada sumy z bankového účtu uvedeného Majiteľom účtu v online žiadosti na účet Banky. Zmluva nadobudne
platnosť a účinnosť jej následným podpisom zo strany Banky, ktorý Banka vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa pripísania peňažných
prostriedkov. Jedno vyhotovenie Zmluvy bude následne zaslané na korešpondenčnú adresu uvedenú Majiteľom účtu.
[11] Dohľad nad činnosťou Banky vykonáva Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.
[7] Podpis zmluvy

v Bratislave
Podpisy a pečiatka Banky, miesto, dátum.
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