PREHĽAD ZMIEN K 1. 1. 2019
Obchodné podmienky
pre poskytovanie investičných služieb,
investičných činností a vedľajších služieb
NOVÉ ZNENIE

2

Evidencia investičného majetku je účet majiteľa zriadený a vedený Bankou pre Klienta ako majiteľa účtu podľa § 105 Zákona
o cenných papieroch pre Slovenské cenné papiere spolu s internou evidenciou Banky o Zahraničných finančných nástrojoch
nadobudnutých a spravovaných Bankou pre Klienta pre Zahraničné cenné papiere a Podielové listy.
Evidencia investičného majetku je účet majiteľa zriadený a vedený Bankou pre Klienta ako majiteľa účtu podľa § 105 zákona
o cenných papieroch pre Slovenské cenné papiere (a ak sa tak Banka a Klient dohodnú, aj účet vedený v internej evidencii Banky
podľa ustanovenia § 71h ods. 2 zákona o cenných papieroch pre vybrané Slovenské cenné papiere, ktoré sú uvedené v Zmluve)
spolu s internou evidenciou Banky o Zahraničných finančných nástrojoch nadobudnutých a spravovaných Bankou pre Klienta
pre Zahraničné cenné papiere a Podielové listy.

2

Stratégia vykonávania pokynov je stratégia Banky, ktorá určuje spôsob a náležitosti vykonávania Pokynov uvedená v dokumente
„Stratégia vykonávania pokynov a stratégia postupovania pokynov (Best Execution Policy)“ v účinnom znení, ktorý je Uverejnený
na internetovej stránke banky www.unicreditbank.sk.
Stratégia vykonávania pokynov je stratégia Banky, ktorá určuje spôsob a náležitosti vykonávania Pokynov, uvedená
v dokumente „Stratégia vykonávania pokynov (Best Execution Policy)“ v účinnom znení, ktorý je uverejnený na internetovej
stránke Banky www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/mifid.html.

2

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

4.4

Klientovi sú príslušné informácie poskytované na trvanlivom médiu. Klient má možnosť zvoliť podobu takéhoto trvanlivého média
a túto podobu následne meniť. Pokiaľ Klient výslovne nepožiada o poskytovanie informácií zo strany Banky podľa bodov 4.2 a 4.3
týchto Obchodných podmienok v listinnej podobe, Banka je oprávnená informácie poskytovať v elektronickej podobe
v zabezpečenom súbore, a to spravidla e-mailom na e-mailovú adresu oznámenú Klientom Banke.
Následne je posunuté číslovanie bodov 4.4 až 4.6

4.5 a

Klientom, ktorí sa rozhodli investovať do Slovenských cenných papierov a nemajú v Banke zriadenú Evidenciu investičného majetku,
Banka po podpise príslušnej Zmluvy zriadi Evidenciu investičného majetku.
Klientom, ktorí sa rozhodli investovať do Slovenských cenných papierov a nemajú v Banke zriadenú Evidenciu investičného
majetku, Banka po podpise príslušnej Zmluvy zriadi Evidenciu investičného majetku. Ak sa tak Banka a Klient dohodnú v príslušnej
Zmluve a Klient nedá Banke iný Pokyn, v Evidencii investičného majetku bude Banka viesť vybrané Slovenské cenné papiere, ktoré
sú uvedené v Zmluve, formou internej evidencie Banky ako držiteľskej správy cenných papierov v zmysle § 6 ods. 8 zákona
o cenných papieroch vo vlastnom mene a na účet Klienta.

5.2 b

predkladať Cenné papiere a kupóny k inkasu pri ich splatnosti a prijímať pre Klienta a zúčtovávať v prospech určeného Peňažného
účtu akékoľvek platby (vrátane výnosov, úrokov, dividend, príjmov z predaja a iných rozdeľovaných čiastok), prijaté od emitenta
Cenných papierov a Podielových listov alebo príslušného platobného agenta alebo systému zúčtovania a vyrovnania v súvislosti
so svojím, postavením správcu Cenných papierov a Podielových listov;
prijímať pre Klienta a zúčtovávať v prospech určeného Peňažného účtu akékoľvek platby (vrátane výnosov, úrokov, dividend,
príjmov z predaja a iných rozdeľovaných súm), prijaté od emitenta Cenných papierov a Podielových listov alebo príslušného
platobného agenta, alebo systému zúčtovania a vyrovnania v súvislosti so svojím postavením správcu Cenných papierov
a Podielových listov, a to aj bez Pokynu udeleného Klientom;

6.3 f

Klient môže svoj Pokyn odvolať len písomnou formou. Ak odvolanie neurčuje neskoršiu účinnosť, nadobúda účinnosť najneskôr
nasledujúci Obchodný deň po dni, keď bolo Banke doručené. Odvolanie Pokynu nemá vplyv na povinnosť Klienta zaplatiť Odplatu
za činnosť Banky riadne uskutočnenú do účinnosti odvolania. Nie je možné odvolať Pokyn, ktorý už bol vykonaný alebo ktorého
vykonaniu už Banka nevie zabrániť alebo len s neprimeranými ťažkosťami.
Ak nie je dohodnuté inak, Klient môže svoj Pokyn odvolať písomnou formou. Ak odvolanie neurčuje neskoršiu účinnosť, nadobúda
účinnosť najneskôr nasledujúci Obchodný deň po dni, keď bolo Banke doručené. Odvolanie Pokynu nemá vplyv na povinnosť
Klienta zaplatiť Odplatu za činnosť Banky riadne uskutočnenú do účinnosti odvolania. Nie je možné odvolať Pokyn, ktorý už bol
vykonaný alebo ktorého vykonaniu už Banka nevie zabrániť alebo len s neprimeranými ťažkosťami.
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6.3 i

Klientovi sú príslušné informácie poskytované na trvanlivom médiu. Klient má možnosť zvoliť podobu takéhoto trvanlivého
média a túto podobu následne meniť. Pokiaľ Klient výslovne nepožiada o poskytovanie informácií zo strany Banky podľa tohto
bodu v listinnej podobe, Banka je oprávnená informácie poskytovať v elektronickej podobe v zabezpečenom súbore, a to spravidla
e-mailom na e-mailovú adresu oznámenú Klientom Banke.

6.4 b

Banka je oprávnená zaznamenávať, uchovávať a pre svoje interné účely, ako aj pre účely uplatňovania jej práv zo Zmluvy, používať
záznam akéhokoľvek telefonického rozhovoru jej pracovníkov s Klientom.
Banka je povinná zabezpečiť, aby o všetkých ňou poskytovaných investičných službách, činnostiach a obchodoch boli vedené
dostatočné záznamy. Záznamy obsahujú aj nahrávanie telefonických hovorov a elektronickej komunikácie týkajúcich sa
poskytovaných investičných služieb, a to aj v prípade, ak tieto hovory alebo komunikácia nevedú k poskytnutiu služieb. Kópie
záznamov hovorov a komunikácie s Klientom týkajúcich sa poskytovaných investičných služieb budú na vyžiadanie k dispozícii
po dobu päť rokov.

10.2

Ak príslušný Cenník neurčuje inak, Odplata je splatná v deň podania Pokynu, najneskôr však v deň vysporiadania (valuty)
príslušnej Transakcie. Klient súhlasí s tým, že Banka má právo inkasovať Odplatu tvorenú všetkými splatnými pohľadávkami
s príslušenstvom, Čiastku vyrovnania a všetky poplatky a náklady a nároky na náhradu škôd, ktoré jej vzniknú voči Klientovi
na základe alebo v súvislosti s Zmluvou na ťarchu Peňažného účtu Klienta; pričom za týmto účelom má Banka právo vopred
blokovať peňažné prostriedky na Peňažnom účte.
Ak príslušný Cenník neurčuje inak, Odplata je splatná v deň podania Pokynu, najneskôr však v deň vyrovnania (valuty) príslušnej
Transakcie. Klient súhlasí s tým, že Banka má právo inkasovať Odplatu tvorenú všetkými splatnými pohľadávkami
s príslušenstvom, Sumu vyrovnania, centové vyrovnanie, ktoré hradí Klient v prípade Pokynu, ktorý je zadaný na konkrétny objem
(sumu) obchodu alebo kde je uvedená hodnota pravidelnej investície a všetky poplatky a náklady a nároky na náhradu škôd, ktoré
jej vzniknú voči Klientovi na základe alebo v súvislosti so Zmluvou na ťarchu Peňažného účtu Klienta; pričom na tento účel má
Banka právo vopred blokovať peňažné prostriedky na Peňažnom účte.

14.1

Banka je oprávnená tieto Obchodné podmienky jednostranne zmeniť oznámením Klientovi najneskôr 2 mesiace
pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien alebo v kratšej lehote, ak to zákon pripúšťa, a to najmä v nadväznosti na:
Banka je oprávnená tieto Obchodné podmienky jednostranne zmeniť oznámením Klientovi najneskôr 2 mesiace
pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien alebo v kratšej lehote, ak to zákon pripúšťa, a to v nadväznosti na:

14.3

Banka je oprávnená z vážneho objektívneho dôvodu aj bez predchádzajúceho oznámenia jednostranne zmeniť úrokovú sadzbu
alebo výšku dojednaných poplatkov za služby podľa Zmluvy medzi ňou a Klientom. Banka označí vážny objektívny dôvod
pre zmenu podmienok tejto Zmluvy v písomnom oznámení Klientovi, v ktorom zároveň informuje Klienta o tom, že – v prípade
jeho nesúhlasu so zmenou Zmluvy – môže Klient dotknutý zmluvný vzťah s Bankou vypovedať v primeranej lehote určenej
v oznámení, a to s okamžitou účinnosťou alebo podľa okolností s najskoršou možnou účinnosťou tak, aby to nebolo na ujmu
Klienta ani Banky. Pokiaľ Klient dotknutý zmluvný vzťah po oznámení zmeny v určenej lehote nevypovie, účinky zmeny zmluvy
zostávajú v platnosti odo dňa ich oznámenia.
Banka je oprávnená z vážneho objektívneho dôvodu aj bez predchádzajúceho oznámenia jednostranne zmeniť úrokovú sadzbu
alebo výšku dojednaných poplatkov za služby podľa Zmluvy medzi ňou a Klientom. Banka označí vážny objektívny dôvod
pre zmenu podmienok Zmluvy v písomnom oznámení Klientovi, v ktorom zároveň informuje Klienta o tom, že – v prípade jeho
nesúhlasu so zmenou Zmluvy – môže Klient dotknutý zmluvný vzťah s Bankou vypovedať v primeranej lehote určenej
v oznámení, a to s okamžitou účinnosťou alebo podľa okolností s najskoršou možnou účinnosťou tak, aby to nebolo na ujmu
Klienta ani Banky. Pokiaľ Klient dotknutý zmluvný vzťah po oznámení zmeny v určenej lehote nevypovie, účinky zmeny Zmluvy
zostávajú v platnosti odo dňa ich oznámenia.

14.4

Bez toho, aby boli dotknuté dojednania bodov 14.1 - 14.3 a 14.7 tohto článku, Banka je oprávnená z akéhokoľvek dôvodu alebo aj
bez uvedenia dôvodu jednostranne zmeniť akékoľvek podmienky Zmluvy resp. Obchodných podmienok (vrátane výšky poplatkov
a nákladov platených Klientom), a to písomným oznámením Klientovi v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu
najneskôr 2 mesiace pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien alebo v kratšej lehote, ak to zákon pripúšťa, v ktorom
zároveň informuje Klienta o tom, že – v prípade jeho nesúhlasu so zmenou Zmluvy resp. Obchodných podmienok – môže Klient
takú zmluvu bezplatne vypovedať, a to s okamžitou účinnosťou alebo podľa okolností s najskoršou možnou účinnosťou tak, aby
to nebolo na ujmu Klienta či Banky. Pokiaľ Klient zmluvu po oznámení jej zmeny v zmysle tohto bodu počas plynutia príslušnej
lehoty nevypovie, platí domnienka, že zmeny prijal.
Bez toho, aby boli dotknuté dojednania bodov 14.1 – 14.3 a 14.7 tohto článku, ak ide o Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú, Banka
je oprávnená z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu jednostranne zmeniť akékoľvek podmienky Zmluvy, resp.
Obchodných podmienok (vrátane výšky poplatkov a nákladov platených Klientom), a to písomným oznámením Klientovi
v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu najneskôr 2 mesiace pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien alebo
v kratšej lehote, ak to zákon pripúšťa, v ktorom zároveň informuje Klienta o tom, že – v prípade jeho nesúhlasu so zmenou
Zmluvy, resp. Obchodných podmienok – môže Klient takú Zmluvu bezplatne vypovedať, a to s okamžitou účinnosťou alebo podľa
okolností s najskoršou možnou účinnosťou tak, aby to nebolo na ujmu Klienta či Banky. Pokiaľ Klient Zmluvu po oznámení jej
zmeny v zmysle tohto bodu počas plynutia príslušnej lehoty nevypovie, platí domnienka, že zmeny prijal.
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14.5

Ustanovenia tohto článku Obchodných podmienok sa použijú aj pre úpravu vzťahov medzi Bankou a Klientom týkajúcich sa práva
Banky na jednostrannú zmenu Cenníka, ak príslušná Zmluva neurčuje inak.
Ustanovenia tohto článku Obchodných podmienok sa použijú aj pre úpravu vzťahov medzi Bankou a Klientom týkajúcich sa práva
Banky na jednostrannú zmenu Cenníka, ak príslušná Zmluva alebo čl. 8 VOP neurčuje inak.

14.8

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom Uverejnenia a účinnosť 3. januára 2018, pokiaľ Klient písomne nesúhlasil
s ich skoršou účinnosťou voči nemu.
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom Uverejnenia a účinnosť 1. januára 2019, pokiaľ Klient písomne nesúhlasil
s ich skoršou účinnosťou voči nemu.
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