
Informácia pre zákazníkov so zlatým produktom banky PARTNER BANK AG

Komunikácia s bankou
V styku s klientmi používa banka slovenský ja-
zyk. Vo všeobecnosti má klient okrem osobné-
ho rozhovoru počas otváracej doby možnosť 
kontaktovať banku telefonicky,  písomne,  faxom 
alebo prostredníctvom  e-mailu. Korešpondencia 
medzi bankou a jej klientom, ktorá je relevantná z 
právneho hľadiska (pokyny klienta a pod.), bude 
však uskutočňovaná písomne (listom, ale nie  
e-mailom) – pokiaľ to nebude dohodnuté inak.

Koncesia a príslušný dozorný úrad
Banke bola rakúskym Úradom pre dohľad nad  
finančným trhom (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 
1090 Wien, udelená koncesia na poskytova-
nie bankových služieb, ktorá banku oprávňuje 
aj na obchodovanie s jej zákazníkmi v oblas-
ti investičného obchodu a obchodu s cennými 
papiermi. Úrad FMA predstavuje nezávislý, in-
tegrovaný dozorný úrad, ktorý nie je viazaný 
príkazmi, určený na kontrolu finančného trhu 
Rakúska, ktorý bol zriadený ako inštitút verejné-
ho práva. Úrad bol poverený zabezpečovaním 
kontroly úverových inštitútov.

Distribúcia a sprostredkovateľ
Banka PARTNER BANK kooperuje so samo-
statnými poskytovateľmi finančných služieb ako 
sprostredkovateľmi medzi zákazníkom a bank-
ou PARTNER  BANK. Poskytovatelia finančných  
služieb  sú  živnostensky samostatné a od banky 
nezávislé podniky.
Sprostredkovateľ nie je oprávnený realizovať 
zmluvný obchod a/alebo inkaso v mene ban-
ky PARTNER BANK: Sprostredkovateľ nesmie 
prijať financie od zákazníka – ani za účelom 
ďalšieho transferu banke PARTNER BANK. 
Činnosti  sprostredkovateľa odlišné od zmluvných  
podmienok a VOP ako aj ručne písané doplnky 
alebo zmeny týkajúce sa zmluvných podmienok 
nie sú právne účinné. 
Za realizáciu týchto služieb dostane spros-
tredkovateľ od banky PARTNER BANK od-
menu (eventuálne aj honorár dohodnutý 
medzi zákazníkom a sprostredkovateľom 
a nezávislý od banky PARTNER BANK). 
Sprostredkovateľovi k tomu banka PARTNER 
BANK vyplatí časť spracovateľského/základné-
ho sprostredkovateľského alebo Private Banking 
poplatku, ktorý  vyberie  od  zákazníka. Výška  
provízie bude na požiadanie ochotne oznámená.

Zabezpečenie vkladov a odškodnenie investo-
rov 
PARTNER BANK AG ako rakúska banka neobme-
dzene podlieha rakúskym ustanoveniam o zabez-
pečení  vkladov a odškodnení investorov (ESAEG 
a BWG). PARTNER BANK je členom rakúske-
ho Zabezpečenia vkladov bánk a  bankárov  
s  ručením obmedzeným - Einlagensiche-
rung der Banken und Bankiers GmbH. V ost-
atných záležitostiach odkazujeme na zákon-
né ustanovenia §§ 9 ff ESAEG, §§ 37a, 93 a 93a 
BWG o zabezpečení vkladov a odškodnení in-
vestorov (najmä na existujúce výnimky podľa  
§ 10 ESAEG). Stanovuje sa, že v prípade cenných 
papierov uložených v PARTNER BANK ide o ma-
jetok klientov. To znamená, že banka nenadobú-
da vlastníctvo voči hodnotám klientov, uloženým 
v úschove cenných papierov.

Zabezpečenie vkladov
Vklady  fyzických osôb  (vklady, ktoré boli ban-
ke zverené za účelom nadobudnutia  finančných  
nástrojov) sú zabezpečené maximálne  do výšky 
100.000,- EUR. V určitých prípadoch (kryté vklady 
s časovým ohraničením, § 12 ESAEG) maximálne do
výšky 500.000,- EUR.
Vklady nefyzických osôb sú zabezpečené do 
výšky 100.000,- EUR.
Vklady na konte, ktorým môžu disponovať 
jedna alebo viac osôb ako spoločníci otvore-
nej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, 
spoločnosti občianskeho práva alebo jednej z 
týchto spoločenských foriem, zodpovedajúcim 
spoločnosti podľa práva členského štátu alebo 
inej tretej krajiny, budú pri  vyrátaní najvyššieho 
obnosu zhrnuté a spracované ako vklad jedné-
ho vkladateľa; toto platí rovnako pre vklady a iné 
pohľadávky z obchodov s cennými papiermi.

Odškodnenie investorov
Podľa rakúskeho práva má banka vedú-
ca depozity cenné papiere investorovi vrátiť. 
Peňažné pohľadávky z odškodnenia in-
vestorov sú u fyzických ako aj nefyzických 
osôb zabezpečené maximálne do výšky  
20.000,- EUR.

Sídlo firmy:
PARTNER BANK Aktiengesellschaft
A-4020 Linz, Goethestraße 1a
Telefón: +43.732.69 65-0;
Fax: +43.732.66 67 67;
www.partnerbank.at;info@partnerbank.at; 
PSČ  19170
Firemný register pri Krajinskom a obchodnom 
súde v Linzi
Číslo registrácie firmy: 90966 z;
IČ DPH : ATU 37836507; identifikačné č. 
prevádzkovateľa: 0693791  

Majiteľ banky PARTNER BANK AG: Nadácia so-
ciálneho a hospodárskeho rozvoja v kniežatstve 
Vaduz v Lichtenštajnsku.
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V prípade pohľadávok nefyzických osôb vzniká 
však povinnosť spoluúčasti vo výške 10%.

Rozlíšenie zabezpečenia vkladov a odškodnenia 
investorov
V normálnom prípade spadajú do zabezpečenia 
vkladov všetky druhy vkladov / prípisov, ktoré sú 
v úverových inštitúciách pripísané na zúročené 
alebo nezúročené účty (napr. prípisy na mzdové, 
sporivé účty, pevné peniaze atď.). 
Spätné  platby z vyúčtovania cenných  papierov  
(dividendy,  výnosy z predaja, splátky atď.) spa-
dajú rovnako do zabezpečenia vkladov, ak sú 
pripísané na zúročený účet kreditného inštitútu. 
Ak sa spätná platba uskutoční naopak bezprost-
redne na nezúročený účet, spadajú tieto obnosy 
do odškodnenia investorov.

Záložné a zádržné práva
Hodnoty, ktoré boli dané banke do úschovy,  
podliehajú záložnému a zádržnému právu ban-
ky na zaistenie všetkých pohľadávok banky voči 
klientom (číslo 47 ff Všeobecných  obchodných  
podmienok). Tretie osoby - depozitári môžu 
uplatniť na nimi uschovávané cenné papiere  
záložné právo vo vzťahu k pohľadávkam vznika-
júcim tretím osobám - depozitárom v súvislosti s 
úschovou cenných papierov (najmä odmeny za 
úschovu).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ POD-
MIENKY PRE BANKOVÉ OBCHO-
DY*) (bez zvláštnej časti)
* Na základe odporučenia Zväzu rakúskych 
bánk a bankárov v znení zo septembra 2007

Všeobecná časť

I. Základné pravidlá vzťahu medzi klien-
tom a úverovou inštitúciou

A. Rozsah platnosti a zmeny všeobecných  
obchodných podmienok

1. Rozsah platnosti
Z 1. (1) Tieto všeobecné obchodné podmien-
ky (ďalej len VOP) platia pre všetky obchod-
né styky medzi klientom a všetkými tuzems-
kými a zahraničnými obchodnými miestami  
úverovej inštitúcie. Prednostne platia ustano-
venia uvedené v dohodách s klientom alebo v 
špeciálnych podmienkach. 
(2) Termíny „Spotrebiteľ“ a „Podnikateľ“ sa v 
nasledujúcej časti vykladajú v súlade s rakús-
kym zákonom o ochrane spotrebiteľa (Konsu-
mentenschutzgesetz).

2. Zmeny
Z 2. (1) Zmeny VOP nadobúdajú platnosť pre 
všetky súčasné a budúce obchodné vzťahy medzi 
klientom a úverovou inštitúciou začiatkom mesia-
ca, ktorý nasleduje po mesiaci nasledujúcom po 
mesiaci, kedy bol klient vyrozumený, pokiaľ dov-
tedy nebola zo strany klienta úverovej inštitúcii 
predložená námietka. Vyrozumenie klienta môže 
byť vykonané v akejkoľvek forme, ktorá s ním 
bola dohodnutá v rámci obchodného styku. Do-
hoda uzatvorená s klientom o doručovaní vyhlá-
sení úverovej inštitúcie platí aj pre vyrozumenie o 

zmenách VOP. Pri online servise je smerodajné vy-
volanie v osobnej elektronickej schránke; prvá veta 
tohto odseku platí primerane. Ak sa klient zriekne 
doručenia, rozhodujúce je vyvesenie zmenených
VOP na úradnej tabuli úverového inštitútu; prvá 
veta tohto odseku platí primerane. 
(2) Vo vyrozumení úverová inštitúcia upozorní 
klienta na zmeny VOP a na skutočnosť, že jeho 
mlčanie po uplynutí mesiaca, ktorý nasleduje po 
mesiaci, kedy bol klient vyrozumený, sa podľa 
odseku 1 považuje za súhlas. 

B. Podanie vyhlásení

1. Pokyny klienta
Z 3. (1) Pokyny musia byť udelené písomne cent-
rále, organizačnej zložke alebo pobočke.
(2) Úverová inštitúcia je však tiež oprávnená 
zrealizovať aj pokyny, ktoré obdržala telekomu-
nikačnými prostriedkami (najmä telefonicky, te-
legraficky,  prostredníctvom  telegramu, telefa-
xu  alebo diaľkového  prenosu dát). K realizácii 
takýchto pokynov je však úverová inštitúcia za 
podmienky splnenia ostatných predpokladov za-
viazaná len vtedy, keď sa na tom klient s úvero-
vou inštitúciou dohodol. 
(3) Úverová inštitúcia je oprávnená realizovať 
pokyny v akejkoľvek forme, ktoré jej v rámci ob-
chodného spojenia s podnikateľom boli udelené, 
na jeho účet, keď dôjde bez zavinenia k názoru, 
že tieto pochádzajú od klienta a neúčinný pokyn 
nie je z dôvodu na strane úverovej inštitúcie.

2. Vyžiadanie potvrdení úverovou inštitúciou 
Z 4. Z bezpečnostných dôvodov je úverová in-
štitúcia oprávnená, najmä v prípade pokynov 
udelených prostredníctvom telekomunikačných 
prostriedkov, pred ich realizáciou a podľa povahy 
prípadu vyžiadať rovnakou alebo inou komuni-
kačnou cestou potvrdenie tohto pokynu.

3. Vyhlásenia úverového ústavu
Z 5. (1) Oznámenia a vyhlásenia úverovej inšti-
túcie uskutočnené prostredníctvom telekomuni-
kačných prostriedkov sú platné – pokiaľ nebolo 
písomne dohodnuté niečo iné, alebo neexistujú 
zvyklosti úverovej inštitúcie – s výhradou ich pí-
somného potvrdenia.
(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí voči spotrebi-
teľom.

C. Dispozičné oprávnenia a oznámenie po smrti 
klienta 

Z 6. (1) Úverová inštitúcia ihneď ako sa dozvie 
o úmrtí klienta povolí disponovanie  na  základe  
rozhodnutia  súdu,  prejednávajúceho  dedičstvo, 
alebo listiny, osvedčujúcej dedičstvo (alebo 
rovnocenných zahraničných listín, nepochybne 
osvedčujúcich dedičstvo). Týmto nie je dotknuté 
dispozičné právo majiteľov účtu/úschovy, ktorí 
majú samostatné dispozičné právo so spoloč-
ným účtom/úschovou. 
(2) Dedičia, ktorí vyjadrili, že dedičstvo prijímajú, 
budú informovaní ak preukážu svoj právny vzťah 
k pozostalosti.

D. Povinnosti a ručenie úverového ústavu

1. Povinnosť poskytovania informácií 
Z 7. Úverová inštitúcia nie je povinná bez osobit-
nej písomnej dohody poskytovať iné informácie 
ako sú zákonom stanovené. Z tohto dôvodu nie 
je úverová inštitúcia povinná okrem prípadov 
osobitných písomných dohôd informovať klienta 
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plyvniť alebo ohroziť, alebo poskytovať klientovi 
iné rady alebo informácie.

2. Realizácia pokynov
Z 8. (1) Pokyn, ktorý svojím obsahom typi-
cky vyžaduje vstup tretej osoby, splní úverová 
inštitúcia tým, že vo vlastnom mene poverí tretiu 
osobu. Ak úverová inštitúcia tretiu osobu zvolí, 
ručí za starostlivý výber.
(2) Úverová inštitúcia je povinná postúpiť klien-
tovi na požiadanie prípadné jestvujúce nároky 
voči tretím osobám. 
Z 9. vypadáva

E. Povinná spoluúčasť a ručenie klienta

1. Úvod
Z 10. Klient je povinný vo vzťahu s úverovou 
inštitúciou brať do úvahy povinnú spoluúčasť, 
ktorá je uvedená ďalej. Jej porušenie vedie 
k povinnosti klienta nahradiť škody alebo k 
zníženiu nárokov na náhradu škody voči úvero-
vej inštitúcii. 

2. Oznámenie podstatných zmien
a) Meno a adresa
Z 11. (1) Klient je povinný oznámiť úverovej inštitúcii 
písomne a bezodkladne zmeny týkajúce sa jeho 
mena, jeho fi rmy, jeho adresy alebo adresy iných 
ním menovite určených prijímacích miest. 
(2) Ak klient neoznámi zmeny jeho adresy, písom-
né vyhlásenia úverovej inštitúcie sú považované 
za doručené, ak boli odoslané na poslednú známu 
adresu. 
Z 12. vypadáva

b) Spôsobilosť na právne úkony; Zrušenie 
spoločnosti 
Z 13. Každú stratu a každé obmedzenie spôsobi-
losti na právne úkony klienta ako aj vymenovanie 
zástupcu/správcu pre klienta musí byť úverovej 
inštitúcii bezodkladne písomne oznámené. Ak je 
klientom spoločnosť alebo právnická osoba, po-
tom je úverovej inštitúcii potrebné ihneď oznámiť 
aj jej zrušenie.

3. Zrozumiteľnosť pokynov
Z 14. (1) Klient sa musí postarať o jasné a jedno-
značné formulovanie svojich pokynov, predkla-
daných úverovej inštitúcii. Obmeny, potvrdenia 
alebo opakovania musia byť ako také výslovne 
označené. Pokyny banke na kúpu alebo predaj 
(udelenie príkazu) musia obsahovať minimál-
ne informáciu, aká investícia v akom kusovom 
množstve / menovitej hodnote, za akú cenu a v 
akom čase má byť kúpená / predaná. V prípade 
pochybností je smerodajné uvedené ISIN číslo.
(2) Ak chce dať klient úverovej inštitúcii zvláštne 
príkazy, týkajúce sa realizácie pokynov, musí to 
oznámiť úverovej inštitúcii osobitne a výslovne. 
Ak boli pokyny predložené v podobe formulára, 
uvedie ich mimo formulára. Platí to predovšet-
kým vtedy, ak je realizácia pokynu naliehavá ale-
bo ak je viazaná na určité lehoty a termíny. 
(3) Pokyny musia byť sprostredkované včas, aby 
mohli byť uskutočnené počas pravidelného cho-
du obchodu bez nutnosti použitia súrnych zásie-
lok a vyrozumení.

4. Dôslednosť pri používaní telekomunikačných 
prostriedkov 
Z 15. Ak klient predkladá pokyny alebo iné vyh-
lásenia prostredníctvom telekomunikačných 
prostriedkov, musí prijať príslušné opatrenia na 
to, aby nedošlo k prípadným chybám v prenose, 

prekrúteniu správ a/alebo k ich zneužitiu.

5. Vznášanie námietok 
Z 16. (1) Klient je povinný skontrolovať  úplnosť 
a správnosť vyhlásení úverovej inštitúcie, ako 
napr. potvrdenia jeho pokynov, oznámenia o ich 
realizácii, výpisy z účtu, súpis úschovy, účtovné 
závierky a iné vyúčtovania akéhokoľvek druhu, 
ako aj zásielky a platby úverovej inštitúcie, a svo-
je prípadné námietky vzniesť bezodkladne.
(2) Ak úverovej inštitúcii neboli v priebehu ôs-
mich týždňov predložené žiadne písomné ná-
mietky, považujú sa predmetné vyhlásenia alebo 
úkony úverovej inštitúcie za odsúhlasené; úvero-
vá inštitúcia upozorní klienta vždy na začiatku le-
hoty na takýto výklad jeho správania. Stačí nato 
aj informácia s výpisom z účtu.

6. Oboznámenie pri vynechaní oznámení
Z 17. Klient musí bezodkladne informovať úvero-
vú inštitúciu, ak mu v lehote, ktorá sa zvyčajne 
považuje za dohodnutú pre doručenie, neprídu 
pravidelné oznámenia úverovej inštitúcie (ako 
napr. účtovné závierky alebo súpis úschovy) ale-
bo iné oznamy alebo zásielky úverovej inštitúcie, 
s ktorými klient podľa povahy prípadu musel po-
čítať.

7. Preklady
Z 18. Doklady akéhokoľvek druhu v cudzom ja-
zyku sa musia úverovej inštitúcii na požiadanie 
predkladať v preklade do nemeckého jazyka, 
ktorý bude osvedčený súdnym prekladateľom.

8. Zriadenie zabezpečenia v prospech tretieho
Z 18a. Zriadenie zabezpečenia cenných papierov, 
uložených v úschove, v prospech tretej osoby 
sa uskutoční len na základe výslovnej písomnej 
informácie tretej osoby cez klienta prostredníc-
tvom udeleného pokynu na správu majetku. Kaž-
dé ďalšie disponovanie depozitom a zúčtovacím 
kontom sa smú potom uskutočniť až do právo-
platného odvolania len so súhlasom tretieho.

F. Miesto plnenia; Voľba práva; Príslušnosť súdu

1. Miesto plnenia
Z 19. Miestom plnenia pre obidve strany je sídlo 
centrály úverovej inštitúcie v Linzi / v Rakúsku.

2. Voľba práva 
Z 20. Pre všetky právne vzťahy medzi klientom a
úverovou inštitúciou platí rakúske právo.

3. Príslušnosť súdu
Z 21. (1) Žaloby podnikateľa voči úverovej inšt
túcii môžu byť podané na vecne príslušnom súde 
v mieste sídla hlavnej prevádzky úverovej inšti-
túcie. Táto príslušnosť súdu je rozhodná aj pre 
prípadné žaloby úverovej inštitúcie proti podni-
kateľovi, pričom je úverová inštitúcia oprávnená 
uplatniť svoje práva aj na inom miestne a vecne 
príslušnom súde. 
(2) V prípade žalôb spotrebiteľa alebo proti spo-
trebiteľovi zostáva zachovaná všeobecná prísluš-
nosť súdov v Rakúsku, ktorá bola daná pri uza-
tvorení zmluvy s úverovou inštitúciou aj vtedy, 
keď spotrebiteľ zmení svoje trvalé bydlisko do 
cudziny a rakúske súdne rozhodnutia sú v tejto 
krajine vykonateľné.
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najmä o hroziacich kurzových stratách, o hod-
note alebo bezcennosti zverených vecí alebo o 
okolnostiach, ktoré by mohli zverených vecí ov-
G. Ukončenie obchodných vzťahov

1. Ukončenie výpoveďou

a) Riadna výpoveď 
Z 22. Pokiaľ nejestvuje dohoda na dobu určitú, 
môže úverová inštitúcia, ako aj klient vypovedať 
celý obchodný styk alebo jeho jednotlivé časti 
kedykoľvek za podmienky dodržania primeranej 
lehoty. Výpovedné dôvody je možné zistiť z kon-
krétneho pokynu.

b) Zrušenie zo závažneho dôvodu 
Z 23. (1) V prípade jestvovania vážneho dôvo-
du môže tak úverová inštitúcia ako aj klient bez 
ohľadu na iné dohody zrušiť celý obchodný styk 
alebo jeho jednotlivé časti kedykoľvek s okamži-
tou účinnosťou. 
(2) Dôležitý dôvod, ktorý úverovú inštitúciu 
• oprávňuje k výpovedi, spočíva najmä v tom, že

dôjde k zhoršeniu alebo ohrozeniu majetkových 
pomerov klienta alebo niektorého zo spoluzod-
povedných a tým sa plnenie záväzkov voči úve-
rovej inštitúcii stanú ohrozenými,

• klient uvedie nesprávne údaje o svojich ma-
jetkových pomeroch alebo o iných dôležitých 
okolnostiach alebo

• ak klient neplní alebo nemôže plniť svoje zá-
väzky týkajúce sa ustanovenia alebo posilnenia 
záruk.

2. Právne následky
Z 24. (1) Ukončením celkového obchodného 
vzťahu alebo jeho jednotlivých častí sa stávajú 
dlhované čiastky okamžite splatné. Klient je 
okrem toho povinný oslobodiť úverovú inštitúciu 
od všetkých záväzkov, ktoré za neho úverová in-
štitúcia prevzala.
(2) Ďalej je úverová inštitúcia oprávnená vypo-
vedať všetky záväzky prevzaté za klienta a vy-
rovnať ich s účinnosťou pre klienta, ako aj dobro-
pisy vystavené s výhradou doručenia okamžite 
prevziať späť. Nároky z cenných papierov, najmä 
zmeniek a šekov, môžu byť uplatnené úverovou 
inštitúciou až do vyrovnania prípadného salda 
dlhov. 
(3) VOP platia ďalej aj po ukončení obchodných 
vzťahov až do ich úplného vybavenia.

II. BANKOVÁ INFORMÁCIA

Banková informácia
Z 25. Vo všeobecnosti držané  bankové informá-
cie o hospodárskej situácii podniku, budú posky-
tované len nezáväzne a voči podnikateľom len v 
písomnej forme, pokiaľ na to neexistuje žiadna 
povinnosť.

Z 26. vypadáva
Z 27. vypadáva

III. OTVORENIE A VEDENIE ÚČTOV A  
 ÚSCHOV 

A. Rozsah použitia
Z 28. Pokiaľ nie je stanovené inak, platí v ďalšej 
časti uvedená úprava, týkajúca sa zúčtovacích 
účtov (účtov), aj pre úschovy. 

B. Otvorenie účtov
Z 29. Pri otvorení účtu musí jeho budúci majiteľ 
preukázať svoju totožnosť predložením platného 
úradného dokladu s fotografiou. Účty sa vedú 
pod menom alebo názvom firmy majiteľa účtu a 
číslom účtu. 

C. Podpisové vzory
Z 30. Tie osoby, ktoré majú byť oprávnené dis-
ponovať účtom, sú povinné svoj podpis uložiť na 
úverovej inštitúcii. Úverová inštitúcia pripustí pí-
somné dispozície v rámci vzťahov súvisiacich s 
účtom na základe uložených podpisov.

D. Dispozičné oprávnenie 
Z 31. (1) Na disponovanie s účtom je oprávnený 
iba majiteľ účtu. Na jeho zastupovanie sú opráv-
nené len tie osoby, ktorých oprávnenie na zastu-
povanie vyplýva zo zákona alebo zo súdneho 
nariadenia alebo ktorým bolo udelené písomné 
a notársky overené splnomocnenie, ktoré sa vý-
slovne vzťahuje na disponovanie s predmetným 
účtom a oslobodenie úverovej inštitúcie od ban-
kového tajomstva vo vzťahu k splnomocnenco-
vi. Splnomocnenec je povinný preukázať svoje 
oprávnenie a svoju identitu.
(2) V prípade tzv. Vorsorgevollmacht (plnomo-
censtvo pre prípad straty spôsobilosti splnomoc-
niteľa) bez toho, aby boli dotknuté predpoklady 
podľa odseku 1, musí byť predložené potvrdenie 
o tom, že došlo k prípadu, kedy je možné Vor-
sorgevollmacht použiť.
(3) Majiteľ účtu je povinný úverovej inštitúcii bez-
odkladne písomne oznámiť a preukázať prísluš-
nou listinou zrušenie alebo zmenu oprávnenia 
na zastupovanie, s ktorým úverovú inštitúciu 
oboznámil.
(4) Oprávnenie na zastupovanie, s ktorým bola 
úverová inštitúcia oboznámená platí v doteraj-
šom rozsahu až do písomného oznámenia zruše-
nia alebo zmeny, iba ak by zrušenie alebo zmena 
bola úverovej inštitúcii známa alebo v dôsledku 
jej hrubej nedbanlivosti nebola známa. 
Z 32. vypadáva

E. Druhy účtov a ich vedenia 

1. Podúčet 
Z 33. K danému účtu je možné viesť podúčty. Aj 
keď sú tieto vybavené podoznačením, voči úve-
rovej inštitúcii je oprávnený a zaviazaný výlučne 
majiteľ účtu.

2. Zverenecký účet (Treuhandkonto)
Z 34. U zvereneckých účtov je voči úverovej in-
štitúcii  oprávnený a zaviazaný výlučne poručník 
ako majiteľ účtu.

3. Spoločný účet 
Z 35. (1) Účet môže byť otvorený aj pre dvoch 
majiteľov (spoločný účet). Otvorenie a uzatvore-
nie účtu je možné len spoločným konaním oboch 
majiteľov účtu. 
(2) Po otvorení spoločného účtu je každý z ma-
jiteľov účtu oprávnený účtom samostatne dis-
ponovať. Toto oprávnenie samostatného dis-
ponovania zahŕňa aj oprávnenie nakupovať a 
čiastočne alebo úplne predávať cenné papiere v 
rámci krytia, ktoré je k dispozícii a podľa investič-
ného cieľa, stanoveného oboma majiteľmi v súla-
de so zákonom o dohľade nad cennými papier-
mi, a nechať si vyplatiť zisk, docielený z predaja.
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Ďalej oprávnenie samostatného disponovania 
zahŕňa aj oprávnenie vykonávať v rámci zmluv-
ného vzťahu mimoriadne platby alebo zvýšenie 
mesačných platieb (navýšenie) a prevrstvenie. 
Na dosiahnutie účinnosti zriadenia zabezpeče-
nia uschovaných cenných papierov v prospech 
tretieho alebo v prospech úverovej inštitúcie je 
v rámci  lombardného úveru potrebný podpis 
oboch majiteľov účtu.
(3) Výslovne môže byť dohodnuté, že na dis-
ponovanie účtom sú oprávnení obaja majitelia 
účtu len spoločne, pričom akékoľvek disponova-
nie účtom môže byť aktivované výlučne oboma 
majiteľmi účtu spoločne. Oprávnenie samostat-
ného disponovania môže byť taktiež každým 
majiteľom účtu zrušené. Toto zrušenie platí do  
budúcna a má za účinok, že účtom možno dispo-
novať len spoločne.
(4) Za záväzky, vyplývajúce z účtu, ručia obaja 
majitelia spoločne a nerozdielne. Úverová inšti-
túcia sa môže pri otvorených pohľadávkach ob-
rátiť na oboch majiteľov účtu.
Z 36. vypadáva

4. Účet v zahraničnej mene 
Z 37. (1) Ak úverová inštitúcia vedie pre klienta 
účet v cudzej mene, potom sú prevody v pro-
spech tohto účtu pripisované v príslušnej cudzej 
mene, pokiaľ neexistuje iný pokyn na prevod. Ak 
neexistuje účet v cudzej mene, potom môže úve-
rová inštitúcia prevody v cudzej mene pripisovať 
v prospech účtu v tuzemskej mene, za predpo-
kladu, že neexistuje iný pokyn klienta, ktorý je v 
protiklade s uvedeným. Prepočet sa uskutočňuje 
podľa kurzu platného v deň, v ktorý je finančná 
čiastka v cudzej mene k dispozícii úverovej inšti-
túcii a môže ňou byť zhodnocovaná. 
(2) Majitelia vkladov v cudzej mene znášajú po-
mernou časťou až do výšky svojho vkladu všetky 
hospodárske a právne nevýhody a škody, ktoré 
postihnú v dôsledku opatrení a udalostí, za ktoré 
úverová inštitúcia nezodpovedá celkové pozitív-
ne saldo úverovej inštitúcie v tuzemsku a zahra-
ničí v príslušnej mene.

F. Uzavretie účtu a súpis úschovy
Z 38. (1) Ak neexistuje iná dohoda, uzatvára úve-
rová inštitúcia účty štvrťročne. Úroky a odmeny, 
pripadajúce na daný štvrťrok, sú súčasťou salda 
pri uzatvorení účtu, ktoré je následne ďalej úro-
čené (úroky z úrokov). 
(2) Úverová inštitúcia pripraví klientovi výpis 
z účtu s účtovnou závierkou/súpis úschovy  v  
mieste, ktoré vedie účet/úschovu. Doručením  
súpisu úschovy/závierky  účtu na  poslednú  zná-
mu  adresu,  uvedenú  klientom, sa tieto pova-
žujú za doručené. V prípade, že klient sa vzdá 
doručovania, považujú sa tieto za doručené 
hneď potom, ako úverová inštitúcia umožní pre-
vziať súpis úschovy/závierku účtu (doručenie 
ročnej závierky/zostavy k 31. januáru a polročnej 
závierky/zostavy k 31. júlu). Pri online službách 
sa doručuje doručením do osobnej elektronickej 
schránky klienta. 

IV. ZÚČTOVACÍ ÚČET

A. Prevodné príkazy 
Z 39. (1) Zúčtovací účet neslúži platobnému po-
hybu v zmysle Zákona o platobných službách 
(ZaDiG). Transfer peňazí sa vykonáva výlučne 
v spojení s investičnými cennými papiermi ako 

napr. kúpa, predaj, plány vyplatenia a prevody 
kladného salda na príkazcu. Prevodné príkazy 
musia obsahovať údaje o úverovej inštitúcii, o 
príjemcovi, číslo účtu a úplné znenie účtu príkaz-
cu.
(2) Účel platby, uvedený v prevodnom príkaze, 
nie je pre úverový ústav podstatný.
(3) Prevzatie prevodného príkazu úverovou 
inštitúciou však nezakladá žiadne práva tretej 
osoby voči úverovej inštitúcii. 
(4) Úverová inštitúcia je povinná zrealizovať 
príslušný prevodný príkaz len vtedy, ak má klient 
na konte dostatočné krytie (aktíva na účte).

B. Dobropisy a právo stornovania
Z 40. (1) V prípade priamej zmluvy o vedení 
úschovy a účte je úverová inštitúcia povinná a 
neodvolateľne oprávnená preberať za klienta fi- 
nančné čiastky a pripisovať ich na jeho účet. Aj 
po zrušení zmluvy o vedení účtu a úschovy je 
úverová inštitúcia oprávnená preberať za klienta 
finančné čiastky, pokiaľ existujú záväzky klienta 
z účtu a úschovy. Pokyn, dať finančnú čiastku  
klientovi k dispozícii (v súvislosti s lombardným 
úverom), zrealizuje úverová inštitúcia prostred-
níctvom pripísania čiastky na účet oprávnenej 
osoby, ak z pokynu  nevyplýva niečo iné. 
(2) Úverová inštitúcia môže dobropisy, ktoré vy-
konala na základe vlastného omylu, v ktorúkoľ-
vek dobu stornovať. V iných prípadoch stornuje 
úverová inštitúcia dobropisy len vtedy, keď jej 
bola jednoznačne dokázaná neúčinnosť prevod-
ného príkazu. V prípade priebežnej účtovnej uzá-
vierky právo na storno neprepadá. Ak vznikne 
právo stornovania, úverový inštitút môže ustano-
venie o čiastkach pripísaných k dobru odmietnuť.

C. Výhrada doručenia dobropisu 
Z 41. (1) Ak úverová inštitúcia pripisuje na kon-
to klienta k dobru čiastky, ktoré má na príkaz  
klienta zinkasovať (ťarchopisy) skôr ako inkaso-
vaná čiastka dorazí do úverovej inštitúcie, usku-
toční sa to len pod podmienkou, že úverovej 
inštitúcii príslušná čiastka skutočne bude doru-
čená. Platí to aj vtedy, keď by mala byť čiastka 
určená na inkaso splatná v úverovej inštitúcii. 
(2) Na základe výhrady je úverová inšti-
túcia oprávnená zrušiť dobropis jednoduchým   
zaúčtovaním,  v  prípade  ak  transakcia  inkasa  
nebude úspešná, alebo ak je na základe hospo-
dárskych pomerov osoby s platobným záväzkom, 
úradných zásahov alebo z iných dôvodov zrejmé, 
že úverová inštitúcia nenadobudne neobmedze-
nú možnosť disponovania s čiastkou, ktorá má 
byť zinkasovaná. 
(3) Okrem toho môže byť výhrada zrealizovaná, 
keď čiastka pripisovaná k dobru bola inkasovaná 
v cudzine a podľa zahraničného práva alebo na 
základe dohody so zahraničnými úverovými in-
štitúciami môže byť pripísaná treťou stranou na 
vrub úverovej inštitúcii.
(4) Pri priamej výhrade je úverová inštitúcia tiež 
oprávnená odmietnuť klientovi pokyn na dispo-
novanie s čiastkami pripísanými k dobru. Výhra-
da nezaniká účtovnými závierkami.

D. Zápisy na ťarchu účtu 
Z 42. (1) Zápisy na ťarchu účtu majú byť považo-
vané za oznámenie o ich realizácii až vtedy, keď 
zápis na vrub účtu nebude odvolaný v priebe-
hu dvoch pracovných dní banky (soboty, Veľký  
piatok a 24. december sa nepovažujú za bankové 
pracovné dni).
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V. POPLATKY ZA VÝKONY A NÁHRADA  
 NÁKLADOV

A. Odplata

1. Princíp odplatnosti 
Z 43. (1) Úverová inštitúcia je oprávnená požado-
vať od klientov za svoje výkony odplatu, najmä 
úroky, poplatky a provízie. 
(2) Platí to aj pre účelné výkony, ktoré boli úve-
rovou inštitúciou zrealizované bez príkazu, avšak 
v núdzovom prípade alebo v prospech klienta, 
alebo v súvislosti s vykonávaním pozostalosti  
klienta alebo v súvislosti s prevodom uschova-
ných cenných papierov ďalšiemu tretiemu uscho-
vávateľovi podľa príkazu klienta.

2. Výška odplaty
Z 44. Úverová inštitúcia má za svoje služby ná-
rok na primeranú odplatu, ktorej výška za určité 
typické služby bude určená v cenovej výveske. 
Zákonná povinnosť preukázania týchto odplát 
v zmluve o spotrebiteľskom úvere tým nie je  
dotknutá.

3. Zmena odplát za trvalé služby
Z 45. (1) Úverová inštitúcia môže voči podnika-
teľom meniť odmeny za trvalé služby (poplat-
ky za vedenie účtu, atď.) pri zohľadnení všet-
kých do úvahy prichádzajúcich okolností (najmä  
zmien zákonných rámcových podmienok,  zmien  
na  peňažnom a kapitálovom trhu, zmien nákla-
dov prefinancovania, zmien osobných a investič-
ných nákladov, zmien indexov spotrebiteľských 
cien atď.) podľa spravodlivého uváženia. 
(2) V prípade, že nejestvuje iná dohoda, odpla-
ty dohodnuté so spotrebiteľmi za stále služby  
poskytované úverovou inštitúciou (s výnimkou 
úrokov) sú raz ročne, s účinnosťou od 1. apríla  
každého roku prispôsobované (zvýšené alebo 
znížené) národnému indexu spotrebiteľských cien 
2010 ktorý je uverejňovaný štatistickým úradom 
/Statistik Austria/, pričom dochádza k obchod-
níckemu zaokrúhľovaniu na celý cent. K prispô-
sobeniu dochádza porovnaním hodnôt indexu v  
decembri minulého roka s decembrom roka 
predminulého. Ak pri zvýšení indexu z nejakých 
dôvodov nedôjde k zvýšeniu odplát, potom pre-
chádza právo na zvýšenie do nasledovných ro-
kov. Úrokové sadzby v spotrebiteľskom obchode 
môžu byť menené prostredníctvom doložky o 
úprave úrokov osobitne dohodnutej so zákazní-
kom. Prispôsobovanie odplát podľa doložiek o 
ich úprave uvedených vyššie v tomto odseku (2) 
sa uskutočňuje v prípade spotrebiteľského ob-
chodu najskôr po uplynutí dvoch mesiacov poč-
núc od dátumu uzatvorenia zmluvy.
(3) Zmeny odplát idúce nad rámec uvedené-
ho, ako aj zmeny rozsahu služieb sú možné len 
so súhlasom klienta. Takéto zmeny nadobúdajú 
účinnosť 8 týždňov po vyrozumení klienta zo 
strany úverovej inštitúcie o želanej zmene, za 
predpokladu, že v uvedenej lehote klient nepred-
loží úverovej inštitúcii písomnú námietku. Úvero-
vá inštitúcia v oznámení o zamýšľanej zmene 
upozorní zákazníka aj na to, že jeho mlčanie v 
priebehu tejto doby sa považuje za súhlas.

B. Náhrada nákladov
Z 46. (1) Klient nesie všetky náklady, ktoré  
vznikajú na základe obchodného spojenia s ním, 
nevyhnutné a potrebné náklady, výdavky, tro-
vy a výlohy, predovšetkým kolkové a právne 

poplatky, dane, poštovné, náklady na poistenie, 
na súrne vyrozumenia, potrebné pre vykona-
nie pokynu, na právne zastupovanie, vymáha-
nie a výkon, na prevádzkovo-ekonomické pora-
denstvo, telekomunikácie, ako aj na objednávku, 
správu a zhodnotenie alebo vydanie ručení. Ak 
úverová inštitúcia nemôže zrealizovať príkaz zá-
kazníka kvôli chýbajúcemu krytiu alebo ak musí 
reagovať na základe donucovacích opatrení 
tretích osôb voči klientovi, má podľa vyhlášky 
prá-vo vyžadovať pred vykonaním príkazu resp. 
pred začatím aktivít primeranú paušálnu náhra-
du nákladov.
(2) Úverová inštitúcia môže tieto výdavky bez 
rozpisu uviesť do celkovej čiastky faktúry, pokiaľ 
klient rozpis jednotlivých položiek výslovne 
nevyžaduje.

VI. ZÁRUKY

A. Poskytnutie a posilnenie záruk

1. Nárok na poskytnutie záruk
Z 47. Úverová inštitúcia môže od klienta 
vyžadovať poskytnutie primeraných záruk na 
všetky nároky z existujúceho obchodného spo-
jenia v priebehu primeranej lehoty a to aj v tom 
prípade, keď sú nároky podmienené, termínova-
né alebo ešte nie sú splatné.

2. Zmena rizika
Z 48. (1) Ak dodatočne nastanú alebo sa stanú 
známymi okolnosti, ktoré sú dôvodom pre ohod-
notenie rizika nárokov voči klientovi ako zvýšené, 
je úverová inštitúcia oprávnená vyžadovať pos-
kytnutie alebo posilnenie záruk v priebehu pri-
meranej lehoty. Takýto prípad nastane najmä 
vtedy, keď sa nepriaznivo zmenili hospodárske 
pomery zákazníka alebo hrozí ich zmena, alebo 
ak sa hodnotovo zhoršili existujúce záruky alebo 
hrozí zníženie ich hodnoty. 
(2) Toto platí aj v prípade, ak pri vzniku nárokov 
poskytnutie záruk nebolo vyžadované.

B. Záložné právo úverovej inštitúcie

1. Rozsah a vznik
Z 49. (1) Klient zriadi v prospech úvero-
vej inštitúcie záložné právo na veci a práva 
akéhokoľvek druhu, ktoré sa dostanú do držby 
úverovej inštitúcie.
(2) Záložné právo existuje najmä pri všetkých 
nárokoch klienta voči úverovej inštitúcii, ktoré 
môžu byť predmetom záložného práva, napr. z 
peňažných prostriedkov na účte. Ak záložnému 
právu úverovej inštitúcie podliehajú cenné pa-
piere, záložné právo sa vzťahuje aj na úrokové a 
výnosové podielové listy patriace k cenným pa-
pierom. 
Z 50. (1) Záložné právo zabezpečuje nároky 
úverovej inštitúcie voči klientovi vyplývajúce z 
obchodného vzťahu, vrátane spoločných účtov, 
aj vtedy, keď ide o podmienené, termínované 
alebo ešte nesplatné nároky.
(2) Záložné právo vzniká, keď úverová inštitúcia 
nadobudne vec, ktorá je predmetom záložného 
práva do držby, pokiaľ existujú nároky úverovej 
inštitúcie podľa odseku 1, inak v čase neskoršieho 
vzniku takýchto nárokov.
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2. Výnimky zo záložného práva
Z 51. (1) Úverová inštitúcia zrealizuje dispozície 
klienta bez ujmy na existujúcom záložnom prá-
ve, pokiaľ klientovi nebude doručené oznámenie 
úverovej inštitúcie o uplatnení záložného práva. 
Založenie cenných papierov a aktív na účte sa 
nepovažuje za dispozíciu klienta.
(2) Konfiškácia hodnoty majetku a aktív sa 
nepovažuje za dispozíciu zákazníka. 
(3) Záložné právo sa ďalej nevzťahuje na hodnoty 
majetku, ktoré zákazník pred vznikom záložného 
práva písomne nezverejnil úverovému inštitútu 
ako zverenský majetok alebo ktoré sa dostali do 
vlastníctva úverového inštitútu bez vôle zákaz-
níka.

C. Uvoľnenie záruk 
Z 52. Na požiadanie klienta úverová inštitúcia 
uvoľní záruky, pokiaľ na ne nemá žiaden opráv-
nený záujem.

D. Zhodnotenie záruk

1. Predaj
Z 53. Záruky, ktoré majú trhovú alebo burzovú 
cenu, zhodnocuje úverová inštitúcia v súlade s 
príslušnými zákonnými ustanoveniami prostred-
níctvom voľného predaja za túto cenu. 
Z 54. Záruky, ktoré nemajú trhovú alebo burzovú 
cenu, nechá úverová inštitúcia ohodnotiť znalco-
vi. Výsledok posudku oznámi úverová inštitúcia 
klientovi a požiada ho, aby v priebehu primera-
nej lehoty oznámil meno záujemcu o kúpu, ktorý 
v priebehu tejto lehoty zaplatí úverovej inštitúcii 
hodnotu zistenú znalcom ako kúpnu cenu. Ak 
klient neoznámi v priebehu stanovenej leho-
ty meno záujemcu o kúpu, príp. ak tento záu-
jemca o kúpu nezaplatí kúpnu cenu, je úvero-
vá inštitúcia neodvolateľne oprávnená záruku 
predať v mene klienta prinajmenšom za cenu zis-
tenú znalcom. Výnos z predaja slúži na uhrade-
nie zabezpečených pohľadávok, prípadný kladný 
rozdiel patrí klientovi.

2. Exekúcia a mimosúdna dražba
Z 55. Úverová inštitúcia je tiež oprávnená 
zhodnotiť zábezpeku exekutívne, alebo – pokiaľ 
nemá trhovú alebo burzovú cenu – nechať 
vydražiť mimosúdne.

3. Konfiškácia
Z 56. (1) Úverová inštitúcia je oprávnená 
pohľadávky akéhokoľvek druhu, ktoré boli pos-
kytnuté ako zabezpečenie (vrátane pohľadávok 
potvrdených v cenných papieroch) v dobe  
splatnosti zabezpečenej pohľadávky vypovedať 
a skonfiškovať. Predtým je skonfiškovanie 
pohľadávok slúžiacich ako zábezpeka prípustné 
iba v dobe ich splatnosti. V prípade hroziaceho 
znehodnotenia pohľadávky slúžiacej ako zábez-
peka je jej vypovedanie možné aj pred dobou 
splatnosti. Klient by mal byť podľa možnosti 
o tom informovaný vopred. Pred splatnosťou 
zabezpečenej pohľadávky zinkasované čiastky 
slúžia ako záloha namiesto zinkasovanej 
pohľadávky. 

4. Prípustnosť zhodnotenia
Z 57. Aj keď nadobúdateľ ihneď nezaplatí kúp-
nu cenu v hotovosti, zhodnocovanie zábezpe-
ky prostredníctvom úverovej inštitúcie je nap-
riek tomu prípustné, pokiaľ nebola predložená 
žiadna alebo žiadna porovnateľná ponuka s 
okamžitou platbou v hotovosti a neskoršia plat-

ba je zabezpečená. 

E. Zádržné právo 
Z 58. Úverová inštitúcia môže zadržať jej pris-
lúchajúce plnenia voči klientovi kvôli svojim 
nárokom vyplývajúcim z obchodného vzťahu a 
to aj vtedy, keď sa netýkajú toho istého právne-
ho vzťahu. Odseky Z 50 a 51 platia primerane. 

VII. ZAPOČÍTANIE A ZÚČTOVANIE

A. Započítanie

1. Zo strany úverovej inštitúcie
Z 59. (1) Úverová inštitúcia je oprávnená vzájom-
ne započítať všetky nároky klienta, pokiaľ môžu 
byť predmetom záložného práva a všetkých zá-
väzkov klienta voči nej.
(2) Úverová inštitúcia zrealizuje dispozície klien-
ta bez ohľadu na existenciu práva na započítanie, 
pokiaľ klientovi nebude doručené vyhlásenie o 
započítaní. Zhabanie prostriedkov na účte sa 
nepovažuje za dispozície klienta.

2. Zo strany klienta
Z 60. Klient je oprávnený zbaviť sa svojich zá-
väzkov prostredníctvom započítania, ak je 
úverová inštitúcia platobne neschopná alebo ak 
pohľadávka klienta má súvislosť s jeho záväz-
kom alebo je určená súdom alebo ak ju úverová 
inštitúcia uzná.

B. Zúčtovanie
Z 61. Úverová  inštitúcia  môže  odlišne  od  usta-
novení  §  1416  ABGB (rakúsky  občiansky  zá-
konník)  započítať  voči  pohľadávkam  úverovej 
inštitúcie najskôr platby do takej miery, do akej 
tieto neboli zabezpečené, alebo hodnota pos-
kytnutého zabezpečenia nekryje pohľadávku. 
Splatnosť jednotlivých pohľadávok pritom nie je 
podstatná.
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