PRIVATBANKA WEALTH MANAGEMENT
ZMLUVA Č. 019-2013-00007
Obchodné meno:

MESTO KEŽMAROK

Sídlo (vrátane PSČ):

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

IČO:

00 326 283

DIČ / IČ DPH:

2020697184

Registrácia:

Štatistický úrad Slovenskej republiky

V jej mene:
Bankové spojenie – č. účtu:

Ing. Igor Šajtlava - primátor, trvale bytom Garbiarska 1405/18,
Kežmarok, RČ: 570808/6505, OP: SH 608778
100001-9000142915/8120

Telefónne číslo / Fax:

+421/52/4660101, +421/915/806-289 / +421/52/4660127

E-mail:

primator@kezmarok.sk, miroslav.karpis@ kezmarok.sk

Korešpondenčná adresa:
(ďalej len „Klient”)
a
Obchodné meno:

Privatbanka, a.s.

Sídlo:

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Obchodné miesto:

Ústredie, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

IČO:

31 634 419

IČ DPH:

SK2020461905

Registrácia:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka č. 3714/B
/

Telefónne číslo / Fax:
V jej mene:

Ing. Michal Šubín - riaditeľ odboru privátneho bankovníctva
Ing. Marek Fekete - privátny bankár

(ďalej len „Banka“)

uzatvárajú v zmysle § 269, §577 a §708 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), a v súlade s § 31, § 39, § 41, § 42 a súvisiacimi ustanoveniami
zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenných papieroch“) túto zmluvu, ktorá v plnom
rozsahu nahrádza zmluvu o Riadení portfólia č. 100038/2006 uzavretú s klientom dňa 31.05.2006, pričom
právny vzťah medzi bankou a klientom založený zmluvou o Riadení portfólia stále trvá a nejde o zánik
záväzku v zmysle ustanovenia § 570 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
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ÚVODNÉ USTANOVENIA
Banka má záujem poskytovať Klientovi bankové a investičné služby na vysokej profesionálnej úrovni a Klient
má záujem užívať tieto bankou poskytované služby. Klient má zároveň záujem užívať viaceré typy
bankových produktov, najmä aktívne riadenie portfólia cenných papierov, bežný účet Privatbanka Wealth
Konto, kreditné a debetné karty a spotrebiteľský úver na bežnom účte Privatbanka Wealth Konto. Vzhľadom
na uvedenú skutočnosť sa Banka a Klient dohodli uzavrieť túto Zmluvu o Privatbanka Wealth
Management.
Článok I - Predmet zmluvy
1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je:
a) otvorenie a vedenie bežného účtu – Privatbanka Wealth Konto
b) poskytovanie služieb súvisiacich s riadením Klientskeho portfólia, ktoré zahŕňa obhospodarovanie
cenných papierov a iných finančných nástrojov (ďalej spolu len „CP“) Klienta prostredníctvom Banky,
vrátane ich úschovy, správy a obstarávania ich nákupu a predaja, ako aj vedenie účtu Klienta
určeného na operácie súvisiace s riadením portfólia (Časť prvá – Riadenie portfólia)
c) poskytovanie služieb súvisiacich s vydaním a používaním debetnej platobnej karty MasterCard
a/alebo kreditnej platobnej karty Diners Club (Časť druhá – Vydanie a používanie platobných kariet)
d) záväzok Banky ako veriteľa poskytnúť peňažné prostriedky - spotrebiteľský úver formou povoleného
prečerpania peňažných prostriedkov na bežnom účte Klienta Privatbanka Wealth Konto (ďalej len
„kolateralizovaný debet“) a dohoda o podmienkach jeho čerpania a splácania Klientom ako dlžníkom
(Časť tretia – Kolateralizovaný debet)
e) vykonávanie elektronickej výmeny dát medzi Bankou a Klientom zo zriadených účtov Klienta
v Banke prostredníctvom elektronických distribučných ciest (Časť štvrtá – Elektronické distribučné
cesty)
2. Zmluva je z dôvodu prehľadnosti rozdelená na Úvodné ustanovenia, štyri časti, ktoré upravujú jednotlivé
typy bankových a investičných služieb a Spoločné a záverečné ustanovenia.
Článok II - Poskytované služby
Klient vyplnením tohto článku zmluvy vyjadruje svoju vôľu užívať bankové služby v definovanom rozsahu
a Banka sa zaväzuje poskytovať mu tieto služby:
Bežný účet Privatbanka Wealth Konto:
Číslo účtu Privatbanka Wealth Konto otvoreného na základe tejto zmluvy: 1003 – ............................. / 8120
Mena účtu: EUR - euro
Periodicita výpisov:
Doručenie výpisov:
osobné prevzatie

Dátum otvorenia účtu:
po obrate

mesačne

štvrťročne

ročne

poštou na adresu: Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Riadenie portfólia:
Klient sa zaväzuje zaplatiť Banke za služby podľa tejto zmluvy odplatu vo výške uvedenej nižšie v zmluve.
K tejto odplate sa pripočíta DPH v zmysle platných právnych predpisov.
Dojednaná odplata za služby riadenia portfólia je variabilná a skladá sa z dvoch častí:
0,105 % ročne z aktuálnej trhovej ceny portfólia. Táto časť variabilnej odplaty je vypočítavaná denne a
zúčtovaná je v mesačných intervaloch do 10. kalendárneho dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci,
ktorého sa odplata týka.
15% z dosiahnutého čistého zhodnotenia vypočítaného na základe čistej aktuálnej hodnoty klientskeho
portfólia k ultimu kalendárneho roka, alebo k dátumu ukončenia zmluvného vzťahu. Čistá aktuálna
hodnota portfólia sa vypočíta tak, že od dosiahnutého brutto výnosu sa odpočítajú poplatky, zinkasovaná
zrážková daň z finančných nástrojov a stanovený benchmark. Obe zmluvné strany sa dohodli, že
benchmarkom pre výpočet čistej hodnoty portfólia bude hodnota základnej sadzby ECB k 1. januáru
daného roka. Táto časť variabilnej odplaty je zúčtovaná jednorázovo po ukončení kalendárneho roka do
31. januára príslušného roka alebo v deň ukončenia zmluvného vzťahu.
Periodicita výpisov o stave portfólia:

mesačne

štvrťročne

ročne

Pre doručovanie výpisov o stave portfólia a konfirmácií z jednotlivých obchodov banka zriaďuje klientovi
pasívny internet banking (IB) - klientske číslo
mailer
Doručovanie výpisov o stave portfólia a konfirmácií z jednotlivých obchodov okrem IB ako doplnkovú službu
žiada klient
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poštou na adresu: Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
osobné prevzatie
elektronicky na emailovú adresu miroslav.karpis@ kezmarok.sk
Číslo účtu určeného na operácie súvisiace s riadením portfólia: 100001-9000142915/8120
Mena účtu: EUR - euro

Dátum otvorenia účtu:

Platobné karty:
Držiteľ karty*:

Rodné číslo:

Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt:

Tel. číslo:

Doklad totožnosti:

Typ karty:

*Vyplňte iba v prípade, ak údaje o Držiteľovi karty sú odlišné ako údaje o Klientovi, a platí pre Kartu.
Platobná charge karta Diners Club:
Classic Silver s limitom:
ČSA Card s limitom:

EUR
EUR

Austrian Airlines Card s limitom:

EUR

Golf Card s limitom:

EUR

Platobná debetná karta MasterCard s limitom:

ATM:

POS:

MAX:

MasterCard Gold s individuálnym poistením low - A

EUR

EUR

EUR

MasterCard Gold s individuálnym poistením B

EUR

EUR

EUR

MasterCard Gold s rodinným poistením

EUR

EUR

EUR

MasterCard Standard bez poistenia

EUR

EUR

EUR

MasterCard Standard s individuálnym poistením

EUR

EUR

EUR

MasterCard Standard s rodinným poistením

EUR

EUR

EUR

Povinné údaje (platí pri kartách MasterCard):
Majiteľ účtu - Heslo – rodné meno matky alebo rodné číslo:
Držiteľ karty* - Heslo – rodné meno matky alebo rodné číslo:
Prístup k zostatku na účte pre držiteľa karty:

áno

nie

Platobné karty vydané na základe Zmluvy o vydávaní a používaní kreditnej karty:
Diners Club Classic Card
Diners Club Austrian Airlines Card
Diners Club Golf Card
Diners Club ČSA Card
Číslo platobnej karty:
Výška limitu:
Platnosť:
Nastavenie spotrebiteľského úveru formou povoleného prečerpania :

áno

nie

Úverový rámec – výška úveru : 9 958 EUR (slovom: deväťtisícdevätstopäťdesiatosem EUR)
Výška úrokovej sadzby Úveru: Base rate + 0%
Internet banking k bežnému účtu Privatbanka Wealth Konto - aktívny:
SMS notifikácia:

áno

áno

nie

Klientske číslo:

Mailer:

Číslo Grid karty:

Klientske číslo:

Mailer:

Číslo AK Digipass GO1:

Klientske číslo:

Mailer:

Číslo AK Digipass 300:
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GSM banking k bežnému účtu Privatbanka Wealth Konto:
GSM banking: Aktívny
Pasívny
Kód účtu:

Č.ú./mena:

Číslo mobilného telefónu:
Zasielanie bezplatných (reklamných) SMS zo strany banky:

áno

nie

Článok III - Vymedzenie pojmov
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

Pojmy definované v tomto článku (zoradené v abecednom poradí) majú pre účely tejto zmluvy význam
vymedzený v nasledovných bodoch. V tejto zmluve sa uvádzajú veľkými písmenami. Pojmy môžu byť
uvedené v jednotnom alebo množnom čísle. Pojmy, ktoré sa v tejto zmluve používajú, sú definované aj
v jednotlivých obchodných podmienkach, ktorými sa podporne riadia zmluvné vzťahy.
Kde sa v texte tejto zmluvy používa označenie „Klient“, rozumie sa tým Klient, ako aj Držiteľ karty
uvedený v záhlaví zmluvy. Práva a povinnosti Klienta sa rovnako vzťahujú aj na Držiteľa Karty.
Bankové spojenie – č. účtu: ide o účet klienta v inej banke uvedený v Zmluve, na ktorý môžu byť
výlučne zasielané peňažné prostriedky z účtu riadenia portfólia; v prípade, že si Klient želá zaslať
peňažné prostriedky na iný účet ako je uvedené v Zmluve, tak je tento prevod možno zrealizovať iba na
základe inštrukcie, ktorú Klient dá odboru asset managementu telefonicky na telefónnu linku, ktorá
zaznamenáva a uchováva hovory (+ 322 666 59, + 322 666 60), resp. mailom na mailovú adresu:
asset@privatbanka.sk.
Base rate je referenčná úroková sadzba, od ktorej sa odvodzuje úročenie Úverového rámca. Konkrétna
výška Base rate je stanovená v dokumente: Úrokové sadzby Privatbanky, a.s. Banka zverejňuje
Úrokové sadzby na svojich obchodných miestach a na internetovej stránke Banky www.privatbanka.sk.
Ku dňu podpisu tejto zmluvy je Base rate 3,34%.
Celková Pohľadávka Banky je súčet Pohľadávky Banky a Príslušenstva Pohľadávky Banky.
Deň splatnosti je deň, kedy Poskytovateľ Karty vypočíta dlžnú sumu za posledné Zúčtovacie obdobie
a Banka zúčtuje Dlžnú sumu na ťarchu účtu Privatbanka Wealth Konto Klienta.
Dlžná suma kartových transakcií je celková suma transakcií realizovaných Kartami, prípadných
úrokov a príslušných poplatkov spracovaných Poskytovateľom Karty v priebehu posledného
Zúčtovacieho obdobia a zúčtovaných Bankou z účtu Privatbanka Wealth Konto Klienta.
Karta je Bankou vydaná platobná karta: (i) MasterCard - medzinárodná platobná karta, ktorá má
charakter debetnej karty, t.j. je viazaná na finančné prostriedky Klienta na účte Privatbanka Wealth
Konto, (ii) karta Diners Club je kreditná platobná karta vydaná na základe licencie spoločnosti Diners
Club Slovakia, s.r.o.
Klientske portfólio je majetok Klienta tvorený Investičnými nástrojmi, inými cennými papiermi alebo
peňažnými prostriedkami určenými na kúpu investičných nástrojov alebo iných cenných papierov.
Limit stanovuje v prípade debetnej Karty MasterCard: maximálnu výšku čerpania peňažných
prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, v rámci jedného kalendárneho dňa prostredníctvom
Karty.
PIN je osobné identifikačné číslo oznámené výlučne Držiteľovi Karty, ktoré je potrebné zadať pri
používaní Karty v elektronických snímacích zariadeniach (ATM, EFT POS) a Držiteľ Karty je
zodpovedný za jeho utajenie. Držiteľ karty je povinný obálku/ dokument s PIN, po zapamätaní si tohto
PIN čísla, ihneď zničiť.
Poskytovateľ Karty pre Karty Diners Club je spoločnosť Diners Club Slovakia, s.r.o.
Pohľadávka Banky je pohľadávka na vrátenie peňažných prostriedkov Úveru, vrátane prípadného
nepovoleného prečerpania Úverového rámca.
Príslušenstvo Pohľadávky Banky sú úroky, sankčné úroky, poplatky a iné náklady spojené
s užívaním bankových a investičných služieb podľa tejto zmluvy.
Privatbanka Wealth Konto je bežný účet Klienta, uvedený v tabuľke v predchádzajúcom článku ktorý
slúži na bezhotovostný a hotovostný platobný styk Klienta a na vyrovnanie iných vzájomných záväzkov
medzi Bankou a Klientom podľa ustanovení tejto zmluvy. Možnosť nakladať s týmto účtom má Klient,
resp. na základe splnomocnenia ním určený disponent.
Sadzobník poplatkov – Sadzobník poplatkov Privatbanky, a.s., ktorý stanovuje poplatky súvisiace s
poskytovaním bankových a investičných služieb.
Sankčný úrok je úrok za nepovolené prečerpanie Úverového rámca na účte Privatbanka Wealth Konto
Klienta. Sankčný úrok sa počíta odo dňa, kedy je Úverový rámec prekročený, a zo sumy, o ktorú je
Úverový rámec prekročený. Výška Sankčného úroku je stanovená ako trojnásobok BASE RATE.
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18. Účet riadenia portfólia – je investičný účet Klienta, uvedený v tabuľke v predchádzajúcom článku,
ktorý slúži výlučne na platobný styk súvisiaci s riadením portfólia. Možnosť disponovať s týmto účtom
majú iba zamestnanci odboru asset managementu, ktorý službu riadenia portfólia vykonávajú, a to v
súlade s investičnou stratégiou, resp. investičnými obmedzeniami. Pri zasielaní peňažných prostriedkov
na tento účet je kvôli správnej identifikácii platby nutné, aby Klient ako variabilný symbol uvádzal jeho
rodné číslo, resp. IČO a do špecifického symbolu vyplnil 10-miestne číslo (1111111111).
19. Úrokové obdobie je obdobie, za ktoré sa účtuje úrok z Úveru vo výške dohodnutej úrokovej sadzby.
20. Úver je spotrebiteľský úver formou povoleného prečerpania do výšky Úverového rámca.
21. Úverový limit Karty je v prípade Karty Diners Club suma, do výšky ktorej má Držiteľ Karty právo
realizovať transakcie použitím Karty za obdobie jedného mesiaca (v príslušnej tabuľke je špecifikovaný
ako limit pri konkrétnom type kreditnej Karty).
22. Úverový rámec je dohodnutá suma povoleného prečerpania (Kolateralizovaný debet), do výšky ktorej
má Klient právo realizovať transakcie na účte Privatbanka Wealth Konto aj v prípade, že na účte
Privatbanka Wealth Konto nemá Klient dostatok peňažných prostriedkov. Peňažné prostriedky do výšky
Úverového rámca môžu byť poskytnuté opätovne.
23. Zúčtovacie obdobie je opakujúce sa obdobie, za ktoré sa vykoná zúčtovanie všetkých transakcií,
prípadných úrokov a príslušných poplatkov spojených s použitím Karty (v prípade Karty Diners Club).
24. Zúčtovacia mena je mena účtu Privatbanka Wealth Konto, v ktorej sa uskutočňuje úhrada Dlžnej
sumy.
ČASŤ PRVÁ - RIADENIE PORTFÓLIA
Článok I – Záväzky zmluvných strán
1. S cieľom plniť predmet podľa tejto časti zmluvy sa Banka zaväzuje:
a) zabezpečovať tvorbu a riadenie Klientskeho portfólia podľa dohodnutej investičnej stratégie (príl. č. 4)
b) obstarávať nákup a predaj CP do Klientskeho portfólia
c) uschovávať listinné cenné papiere
d) spravovať Klientske portfólio, najmä vykonávať právne úkony potrebné na výkon a zachovanie práv
spojených s finančnými nástrojmi
2. S cieľom plniť predmet tejto časti zmluvy sa Klient zaväzuje:
a) poskytnúť Banke potrebnú súčinnosť pri zabezpečení úkonov súvisiacich s plnením povinností Banky
podľa tejto časti zmluvy, najmä poskytnúť včas potrebné splnomocnenia a doklady
b) zaplatiť Banke odplatu za riadenie portfólia a iné náhrady podľa tejto zmluvy
3. Banka otvára bezodkladne po podpise tejto zmluvy obidvoma stranami účet určený na operácie súvisiace
s riadením Klientskeho portfólia (číslo účtu je uvedené v Úvodných ustanoveniach v príslušnej tabuľke).
Účet bude používaný výhradne na platobný styk súvisiaci s riadením Klientskeho portfólia (ďalej len
„Účet“).Po ukončení platnosti zmluvy bude zostatok účtu prevedený na hore uvedené bankové spojenie
Klienta alebo na iný účet podľa inštrukcií Klienta.
Článok II - Riadenie portfólia cenných papierov Klienta

1. Banka spravuje majetok Klienta, ktorý tvoria peňažné prostriedky, cenné papiere a iné investičné nástroje
(ďalej len „Finančný majetok“). Pri uzavretí zmluvy Banka vyhotoví zoznam Finančného majetku, ktorý
preberá, spolu s ocenením tohto Finančného majetku, podľa podkladov dodaných Klientom. Následne
Banka vykoná ocenenie Finančného majetku v súlade so zásadami oceňovania pre jednotlivé CP a iné
investičné nástroje. Ocenenie vykonané Bankou je rozhodujúce na určenie hodnoty Klientskeho portfólia.
2. Banka sa zaväzuje investovať Finančný majetok vedený na účte Klienta zriadenom pre účely riadenia
portfólia podľa dohodnutej investičnej stratégie, ktorá je prílohou tejto zmluvy. Klient výberom investičnej
stratégie znáša v plnej miere riziká spojené s vývojom jednotlivých mien a kurzov CP.
3. Banka je oprávnená pri spravovaní Klientskeho portfólia obstarať nákup CP do portfólia Klienta zo svojho
majetku. Banka je oprávnená pri spravovaní Klientskeho portfólia obstarať predaj CP z portfólia Klienta
tak, že ho kúpi do svojho majetku. Pri nákupe do svojho majetku a predaji zo svojho majetku musí Banka
uplatňovať zásadu najlepšej ceny.
4. Banka sa zaväzuje zabezpečovať úschovu a evidenciu CP Klienta, ako aj správu Klientskeho portfólia.
Banka bude zabezpečovať evidenciu slovenských zaknihovaných CP prostredníctvom držiteľského účtu
Klienta vedeného Bankou, a/alebo prostredníctvom klientskeho účtu v Centrálnom depozitári cenných
papierov alebo u člena Centrálneho depozitára cenných papierov. Úschovu, evidenciu a správu, vrátane
držiteľskej správy, zahraničných CP bude Banka vykonávať v spolupráci so zahraničnou spoločnosťou,
ktorá vykonáva správu CP.
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5. Banka sa zaväzuje spravovať CP v Klientskom portfóliu a za tým účelom vykonávať najmä tieto úkony:
a) inkasovať kupónový úrokový výnos z dlhopisu, istinu pri splatnosti dlhopisu
b) inkasovať dividendy z akcií a príjmu z predaja CP
c) zastupovať Klienta pred emitentom pri zdaňovaní výnosov zo zahraničných CP
d) sledovať termíny výplaty výnosov CP, termínov splatnosti istiny CP
e) vykonať a zaevidovať zmeny v Klientskom portfóliu na základe obstarania nákupu alebo predaja CP
f) prevziať CP Klienta z portfólia spravovaného inou osobou, ak tieto CP budú tvoriť súčasť Klientskeho
portfólia spravovaného Bankou
6. Banka zabezpečí úschovu listinných CP Klienta, ak tieto tvoria súčasť Klientskeho portfólia spravovaného
Bankou. Klient sa zaväzuje splnomocniť Banku na disponovanie s jeho listinnými CP na účely
zabezpečenia služieb súvisiacich so správou listinných CP.
Článok III – Mandát pri riadení portfólia

1.
2.
3.
4.

5.
6.
-

Klient môže Banke zveriť plný alebo obmedzený mandát na výkon služby riadenia portfólia.
Pri plnom mandáte je Banka oprávnená vykonávať obchody v súlade s dohodnutou investičnou
stratégiou ez potreby súhlasu klienta pred vykonaním obchodu.
Obmedzený mandát môže mať dve formy: úplne obmedzený mandát a čiastočne obmedzený
mandát.
Pri úplne obmedzenom mandáte musí Klient pred zrealizovaním akéhokoľvek obchodu v rámci
portfólia
udeliť Banke súhlas na jeho zrealizovanie. Súhlas Klienta môže byť udelený
a) telefonicky na nahrávanú pevnú linku zamestnancov odboru asset managementu
b) písomne, a to vyplnením a podpísaním formulára „Pokyn na obstaranie kúpy, resp. predaja
cenných papierov“ (ďalej len „Formulár“),
Pri čiastočne obmedzenom mandáte Banka vykonáva obchody bez súhlasu Klienta do limitu, resp.
limitov stanovených v investičnej stratégii, ktorá je prílohou k príslušnej Zmluve.
Klient splnomocňuje banku na nasledujúce úkony súvisiace s cennými papiermi:
úkony spojené s obstaraním kúpy alebo predaja CP vrátane podpisovania zmlúv alebo iných
dokumentov,
úkony spojené s nadobudnutím CP pri jeho vydaní vrátane podpisovania zmlúv alebo iných
dokumentov,
rubopisovanie CP pri jeho prevodoch,
prevzatie a odovzdanie CP vrátane podpisu príslušných protokolov,
predloženie CP emitentovi pri jeho splatnosti.

Článok IV - Oceňovanie portfólia Klienta

1. Banka bude Klientovi v termínoch uvedených v Úvodných ustanoveniach v príslušnej tabuľke zasielať
informácie o stave jeho portfólia a o stave peňažných prostriedkov na účtoch Klienta vedených na účely
riadenia portfólia. V prípade, ak Klient požiada o určenie hodnoty Klientskeho portfólia, je Banka povinná
doručiť Klientovi ocenenie portfólia ku dňu uvedenému v písomnej požiadavke.
2. Ocenenie Klientskeho portfólia je hodnota portfólia, ktorá je určená súčtom aktuálnych hodnôt
investičných nástrojov, iných cenných papierov a peňažných prostriedkov v portfóliu. Hodnota
investičných nástrojov v portfóliu sa určuje podľa postupov oceňovania, ktoré sú obvyklé na jednotlivých
finančných trhoch. Postup pri oceňovaní jednotlivých zložiek Klientskeho portfólia je stanovený v
príslušnej internej norme Banky.
3. Aktuálna hodnota Klientskeho portfólia je jeho ocenenie (určenie hodnoty) k určitému stanovenému dňu.
Čistá aktuálna hodnota Klientskeho portfólia je aktuálna hodnota znížená o príslušné poplatky, ktorými je
zaťažené Klientske portfólio.
Článok V - Zásady konania Banky voči Klientom

7. Poučenie o kategorizácii. V súlade so Zákonom o cenných papieroch sú Klienti podľa odborných znalostí,
skúseností a poznatkov na uskutočňovanie vlastných rozhodnutí o investíciách a na riadne posudzovanie
rizík, ktoré sú s tým spojené, rozdelení do troch kategórií - neprofesionálny klient, profesionálny klient
a oprávnená protistrana. Banka je povinná Klienta zaradiť do príslušnej kategórie (neprofesionálny klient,
profesionálny klient, oprávnená protistrana), pričom jednotlivé kategórie sa odlišujú rozdielnou mierou
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Klientovi poskytovanej ochrany. Neprofesionálny klient využíva zo strany Banky ako obchodníka s
cennými papiermi maximálnu a právnymi predpismi detailne predpísanú mieru ochrany. Presné definície
jednotlivých kategórií a ich práv sú uvedené v Kritériách kategorizácie Klientov uverejnených na
www.privatbanka.sk/mifid.
8. Banka je najmä povinná jednať čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami
Klienta. Zásady predchádzania konfliktu záujmov sú zverejnené v dokumente „Konflikt záujmov na
internetovej stránke Banky www.privatbanka.sk/mifid. V prípade možnosti stretu záujmov je vždy povinná
dať prednosť záujmu Klienta. O bližších podrobnostiach najmä konkrétnej hrozby stretu záujmov Banka
Klientov povinne informuje.
9. Banka je povinná prijať také opatrenia, aby pri vykonávaní pokynov Klientov získala najlepší možný
výsledok pre nich pri zohľadnení ceny, nákladov, rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania pokynu,
vyrovnania obchodu, veľkosti a povahy alebo iných kritérií týkajúcich sa vykonania pokynu. Ak Klient vydá
konkrétnu inštrukciu týkajúcu sa pokynu alebo jeho špecifického charakteru, Banka je povinná vykonať
pokyn podľa takejto konkrétnej inštrukcie, pričom takéto konanie sa považuje za splnenie povinnosti
získať najlepší možný výsledok pre svojho Klienta. Banka je povinná na žiadosť Klienta preukázať, že
vykonala jeho pokyn v súlade so „Stratégiou vykonávania pokynov“, zverejnenou na internetovej stránke
Banky www.privatbanka.sk/mifid.
10. Klient má nárok, aby mu boli poskytnuté zrozumiteľné informácie najmä o:
a) Banke ako obchodníkovi s cennými papiermi a ním poskytovaných službách;
b) finančných nástrojoch a navrhovaných investičných stratégiách, ich súčasťou by mali byť vhodné
pokyny a upozornenia týkajúce sa rizík spojených s investíciami do týchto nástrojov alebo určitých
investičných stratégií;
c) systémoch postupovania pokynov vrátane stratégií vykonávania pokynov;
d) nákladoch a súvisiacich poplatkoch;
e) o všetkých poskytnutých investičných službách a jednotlivých transakciách (reporting), tak, aby bol
Klient primerane schopný pochopiť povahu a rizika investičnej služby aj ponúkaného určitého typu
investičného nástroja, a následne učiniť informované investičné rozhodnutie.
11. V súlade s príslušnými právnymi predpismi je Banka ako obchodník s cennými papiermi povinný v
niektorých prípadoch využiť pre spôsob komunikácie vo vzťahu k povinne predávaným informáciám
trvanlivé médium. Formu komunikácie prostredníctvom trvanlivého média Klient určuje v Úvodných
ustanoveniach Článku II tejto zmluvy v príslušnej tabuľke.
12. Prostredníctvom Internetovej stránky Banky sú Klientom poskytované Informácie o:
a) obchodníkovi s cennými papiermi a ním poskytovaných službách
b) finančných nástrojoch a navrhovaných investičných stratégiách
c) mieste výkonu služby
d) nákladoch a súvisiacich poplatkoch
e) všeobecných podmienkach zmluvy o poskytovaní investičných služieb alebo doplnkových služieb
f) ochrane investičných nástrojov alebo prostriedkov Klienta vrátane podmienok ich úschovy u tretích
strán
g) stratégii vykonávania pokynov
ČASŤ DRUHÁ – VYDANIE A POUŽÍVANIE PLATOBNÝCH KARIET
Článok I - Vydanie a používanie platobných kariet
1. Predmetom plnenia podľa tejto časti zmluvy je poskytovanie bankových služieb súvisiacich s vydaním
a používaním debetnej platobnej karty MasterCard a/alebo kreditnej platobnej karty Diners Club, o ktorej
vydanie požiadal Klient vyplnením príslušnej tabuľky v Úvodných ustanoveniach.
2. Klient sa zaväzuje prevziať Kartu osobne na obchodnom mieste Banky. Karta je vydaná na meno Klienta
a je neprenosná. Kartu preberá výhradne osoba, ktorej meno je uvedené na karte (Držiteľ karty), a to v
obchodnom mieste Banky, ak nie je dohodnuté inak.
3. Banka je oprávnená odmietnuť schválenie žiadosti o vydanie karty resp. prehodnotiť výšku
požadovaného limitu na čerpanie finančných prostriedkov prostredníctvom karty, ak Klient nespĺňa
podmienky pre vydanie Karty. Banka dôvod zamietnutia schválenia žiadosti neuvádza.
4. Klient je oprávnený čerpať kreditnou Kartou peňažné prostriedky do výšky Úverového limitu Karty
dohodnutého s Bankou. Klient je oprávnený čerpať Kartou peňažné prostriedky do výšky denného limitu,
v prípade Karty MasterCard len do výšky disponibilného zostatku na bežnom účte Privatbanka Wealth
Konto Klienta. S používaním Karty sú spojené poplatky, ktorých výšku stanovuje aktuálny Sadzobník
poplatkov.
5. Klient je v plnej miere zodpovedný za všetky záväzky vyplývajúce z použitia Karty vydanej na jeho
žiadosť. Prevzatím Karty alebo jej aktiváciou Klient súhlasí so stanovenou výškou celkového Úverového
limitu Karty. Pri prevzatí Karty je Klient povinný Kartu bezodkladne podpísať na vyznačenom mieste.
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Zanedbaním tejto povinnosti preberá Klient v prípade straty alebo krádeže Karty plnú zodpovednosť za
všetky škody, ktoré vzniknú použitím Karty.
6. Vydaná Karta zostáva vo vlastníctve Banky a Klient je povinný vrátiť ju Banke v prípadoch stanovených
Všeobecnými obchodnými podmienkami Banky alebo na požiadanie Banky.
7. Klient berie na vedomie, že v prípade uzavretia Zmluvy o vydávaní a používaní kreditnej karty s Bankou,
ktorej predmetom je poskytovanie bankových služieb súvisiacich s vydaním a používaním kreditnej
platobnej karty Diners Club spojenej s bežným účtom Klienta, sa odo dňa účinnosti tejto zmluvy mení
účet uvedený v Zmluve o vydávaní a používaní kreditnej karty na Privatbanka Wealth Konto, uvedený
v tabuľke v článku II tejto zmluvy, slúžiaci na bezhotovostný a hotovostný platobný styk Klienta a na
vyrovnanie iných vzájomných záväzkov medzi Bankou a Klientom podľa zmluvy. Odo dňa účinnosti tejto
zmluvy zaniká platnosť a účinnosť Zmluvy o vydávaní a používaní kreditnej karty, s tým, že všetky
záväzky zo zaniknutej zmluvy, ktoré sú aj predmetom tejto zmluvy, sa v plnom rozsahu nahrádzajú
ustanoveniami tejto zmluvy.
Článok II - Zúčtovanie transakcií a poplatkov

1. Ak je transakcia uskutočnená v inej mene, ako je mena bežného účtu Privatbanka Wealth Konto Klienta,
Banka prepočíta príslušnú sumu transakcie vyjadrenú v Zúčtovacej mene Karty na menu Dlžnej sumy
kartových transakcií kurzom Zúčtovacej meny platným v Banke v Deň splatnosti Dlžnej sumy kartových
transakcií. Banka prepočíta sumu transakcie kurzom devíza – predaj Zúčtovacej meny. Klient je povinný
uhradiť Dlžnú sumu najneskôr v Deň splatnosti.
2. Klient sa zaväzuje zabezpečiť v dostatočnom časovom predstihu na svojom účte Privatbanka Wealth
Konto dostatok finančných prostriedkov na úhradu Dlžnej sumy kartových transakcií, ako aj poplatkov
Banky v súlade s touto zmluvou, a to najneskôr v Deň splatnosti.
3. Banka zaťaží účet Privatbanka Wealth Konto Klienta sumou vo výške zúčtovaných transakcií.
Poskytovateľ Karty zaťaží účet Privatbanka Wealth Konto Klienta sumou vo výške zúčtovaných
transakcií, prípadných úrokov a poplatkov (v prípade Karty Diners Club).
4. V prípade neuhradenia Dlžnej sumy kartových transakcií Poskytovateľovi Karty (v prípade Karty Diners
Club) postupuje Banka v súčinnosti s Poskytovateľom Karty, pričom Banka ručí Poskytovateľovi Karty do
výšky 150 % Úverového limitu Karty. Ak Banka uhradí túto sumu Poskytovateľovi Karty, je oprávnená ju
zúčtovať na ťarchu účtu Privatbanka Wealth Konto Klienta.
5. Dojednanie o vydaní a používaní Karty podľa tejto časti zmluvy zaniká:
a) dohodou zmluvných strán
b) výpoveďou zo strany Banky alebo zo strany Klienta
c) zrušením, neprevzatím alebo odovzdaním Karty vydanej k účtu
6. Ukončením tejto zmluvy nezaniká majiteľovi účtu povinnosť vysporiadať všetky záväzky, ktoré vyplývajú z
používania všetkých/ktorejkoľvek kariet/y vydanej/ých k účtu Privatbanka Wealth Konto Klienta.
ČASŤ TRETIA – SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER FORMOU POVOLENÉHO PREČERPANIA KOLATERALIZOVANÝ DEBET
Článok I – Základné ustanovenia
1. Predmetom plnenia podľa tejto časti zmluvy je záväzok Banky ako veriteľa poskytnúť spotrebiteľský úver
formou povoleného prečerpania peňažných prostriedkov na účte Privatbanka Wealth Konto Klienta a
dohoda o podmienkach jeho čerpania a splácania Klientom ako dlžníkom. Predmetom zmluvy je aj
dojednanie Klienta a Banky o zabezpečení záväzkov Klienta vyplývajúcich z tejto zmluvy (kolateralizácia).
2. Banka sa zaväzuje poskytnúť Klientovi spotrebiteľský úver formou povoleného prečerpania (ďalej len
„Úver“) maximálne do výšky dohodnutého Úverového rámca uvedeného v Úvodných ustanoveniach
v príslušnej tabuľke.
3. Výška úrokovej sadzby Úveru je uvedená v Úvodných ustanoveniach v príslušnej tabuľke.
4. Banka si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť výšku Base Rate v nadväznosti na zmeny na finančnom
a kapitálovom trhu. Novú výšku Base Rate oznámi Banka zverejnením na obchodných miestach a na
internetovej stránke Banky www.privatbanka.sk.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že informácia o zmene úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru formou
povoleného prečerpania sa bude klientovi poskytovať pravidelne prostredníctvom výpisu z účtu.
6. Úrokovým obdobím je jeden kalendárny mesiac. Úroky sú splatné v posledný bankový pracovný deň
mesiaca. Úroky sa vypočítajú na základe presného počtu dní a aktuálnej výšky Pohľadávky Banky.
Posledná splátka úrokov je splatná ku dňu splatnosti istiny Úveru.
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Článok II - Čerpanie a splácanie

1. Klient vykonáva čerpanie peňažných prostriedkov Úveru formou hotovostných pokladničných operácií
alebo bezhotovostným platobným stykom (elektronické bankovníctvo, platobné a kreditné karty).
Splatené peňažné prostriedky je možné opätovne poskytnúť maximálne do výšky dohodnutého
Úverového rámca. Uplatnenie čerpania podľa tohto bodu považuje Banka za žiadosť o čerpanie podanú
Klientom.
2. Klient sa zaväzuje zaplatiť Pohľadávku Banky a Príslušenstvo Klient sa zaväzuje zabezpečiť
v dostatočnom časovom predstihu Pohľadávky Banky v lehotách a výške stanovenej v tejto zmluve. na
svojom účte Privatbanka Wealth Konto dostatok finančných prostriedkov na úhradu Pohľadávky Banky,
ako aj Príslušenstva Pohľadávky Banky v súlade s touto zmluvou, a to najneskôr v deň splatnosti.
3. Príslušenstvo Pohľadávky Banky bude až do času konečnej splatnosti Pohľadávky Banky splácané
formou inkasa tejto sumy z účtu Privatbanka Wealth Konto Klienta. Zúčtovanie na ťarchu účtu
Privatbanka Wealth Konto Klienta sa nevykoná v prípade, ak by sa prekročil Úverový rámec na účte
Privatbanka Wealth Konto Klienta. V takomto prípade, t.j. ak Klient nebude mať na zaplatenie
Príslušenstva Pohľadávky Banky dostatok peňažných prostriedkov na svojom účte Privatbanka Wealth
Konto (vrátane peňažných prostriedkov Úverového rámca), súhlasí s otvorením účtov nezaplatenej
Pohľadávky, na ktorých bude táto Pohľadávka evidovaná, zúčtovaná a úročená Sankčným úrokom.
Banka oznámi Klientovi otvorenie účtov elektronickou poštou na emailovú adresu Klienta uvedenú
v záhlaví tejto zmluvy. Nepovolené prečerpanie vrátane Sankčného úroku je Klient povinný vyrovnať bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od vzniku.
Článok III - Zabezpečenie Úveru
1. Predmetom úpravy tohto článku je dohoda medzi Klientom a Bankou o spôsobe zabezpečenia Celkovej
Pohľadávky Banky vyplývajúcej z tejto zmluvy.
2. Pohľadávka Banky je zabezpečená v rozsahu minimálne štvornásobku Úverového rámca. Spolu
s Pohľadávkou Banky je dohodou podľa tohto článku zabezpečené Príslušenstvo Pohľadávky Banky.
Klient poskytuje zabezpečenie vo forme pohľadávky Klienta voči Banke vyplývajúcej z poskytovania
služby riadenia portfólia cenných papierov a iných investičných nástrojov Klienta (ďalej len „Kolaterál“),
ktoré Banka spravuje na základe tejto zmluvy.
3. Klient dáva výslovný súhlas Banke, aby Celkovú pohľadávku banky, ktorá vyplýva z tejto zmluvy, Banka
započítala voči Kolaterálu alebo voči iným pohľadávkam Klienta z iných bankových obchodov
realizovaných medzi Klientom a Bankou. Započítavací prejav smerujúci k započítaniu vo forme
osobitného oznámenia je Banka oprávnená nahradiť informáciou o započítavanej platbe na príslušnom
účte (bezhotovostnom prevode a následnom pohybe na účte). Banka a Klient sa dohodli, že na ich
právny vzťah vyplývajúci z tejto Zmluvy sa nevzťahuje ustanovenie § 361 Obchodného zákonníka.
4. Banka je oprávnená pristúpiť k realizácii zabezpečenia, a to tak, že Kolaterál speňaží spôsobom, ktorý je
bežný na finančných trhoch a v súlade so Zmluvou o riadení portfólia a tieto peňažné prostriedky použije
na uspokojenie Celkovej pohľadávky banky. Banka vykoná jednostranné započítanie speňaženého
Kolaterálu s nezaplatenou Celkovou pohľadávkou banky vyplývajúcou z tejto zmluvy. Započítavací prejav
smerujúci k započítaniu vo forme osobitného oznámenia je Banka oprávnená nahradiť informáciou o
započítavanej platbe na príslušnom účte (bezhotovostnom prevode a následnom pohybe na účte).
5. Klient výslovne súhlasí s tým, že Banka môže kedykoľvek započítať svoju splatnú pohľadávku, ktorú má
voči Klientovi na základe tejto zmluvy alebo dokumentu s ňou súvisiaceho proti akejkoľvek pohľadávke,
ktorú má Klient voči Banke (vrátane pohľadávky z akéhokoľvek účtu Klienta vedeného Bankou), bez
ohľadu na to, či je táto pohľadávka Klienta voči Banke v čase započítania splatná alebo nie a bez ohľadu
na pokyny Klienta na nakladanie s prostriedkami na účte resp. inými aktívami.
Článok IV - Obmedzenie práv zo zmluvy
1. Klient berie na vedomie, že v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 129/2010 Z. Z. o spotrebiteľských
úveroch, je povinný kedykoľvek zaplatiť spotrebiteľský úver na žiadosť Banky v plnej výške, a to v lehote
stanovenej vo výzve na predčasné splatenie.
2. Ak Banka vyzve Klienta na predčasné splatenie Pohľadávky, zaväzuje sa Klient vrátiť dlžnú čiastku
v lehote určenej vo výzve na predčasné splatenie. V prípade, ak Klient nesplatí svoj dlh v tejto lehote, je
Banka oprávnená účtovať z nesplateného zostatku Úveru Sankčný úrok.
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ČASŤ ŠTVRTÁ – ELEKTRONICKÉ DISTRIBUČNÉ CESTY
Článok I – Základné ustanovenia
1. Predmetom plnenia podľa tejto časti zmluvy je vykonávanie elektronickej výmeny dát medzi Bankou a
Klientom prostredníctvom elektronických distribučných ciest (ďalej len „EDC“) špecifikovaných
v príslušnej časti tabuľky v Úvodných ustanoveniach tejto zmluvy.
2. Prostredníctvom EDC nie je možné Banke zasielať na spracovanie:
a) žiadosť o rezervovanie prostriedkov na účte, resp. žiadosť o zmenu údajov v rezervovaní
b) príkaz na odvolanie/zmenu príkazu
c) príkaz na storno príkazu
d) príkaz na úhradu súdnych alebo správnych poplatkov, ak Klient požaduje potvrdenú kópiu príkazu
e) zadanie trvalého príkazu (okrem IB)
f) príkaz na realizáciu prednostnej platby, resp. platby treťou stranou (okrem IB)
g) príkaz na platbu do zahraničia (okrem IB)
h) prevodné príkazy z iných účtov ako je bežný účet klienta v EUR alebo v cudzej mene
3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať časové intervaly, ktoré sú pre Banku bežné na spracovanie dát.
Prenos správ sa uskutočňuje vo formáte a spôsobom stanoveným Bankou. Poradie, v akom boli správy
odoslané do Banky zo strany Klienta, nie je smerodajné pre automatické spracovanie príkazov
v informačnom systéme Banky v rámci jedného účtovného dňa.
4. Klient nemôže zrušiť správu odoslanú do Banky.
5. Banka nie je povinná realizovať alebo realizovať len čiastočne tie správy, u ktorých sa zistila ich
chybovosť.
6. Overovanie správ sa bude uskutočňovať spôsobom dohodnutým zmluvnými stranami. Overovanie správ
zahŕňa identifikáciu odosielateľa, overenie pravosti a integrity správy za použitia Bankou prideleného
autentifikačného zariadenia, prípadne iného bezpečnostného prostriedku alebo postupu, ktorý umožní
overiť pravosť a integritu správy.
7. Body 5. a 6. sa nevyžadujú v prípade správ, ktoré obsahujú všeobecne známe informácie.
8. Zmluvné strany sa dohodli dodržiavať bezpečnostné opatrenia nevyhnutné na zaistenie ochrany správ,
protokolov, šifrovacích (dešifrovacích) kľúčov a autentifikačných zariadení proti možnosti neoprávneného
prístupu, zmeny, straty alebo zničenia.
9. Všetky prijaté a odoslané správy budú v Banke evidované a archivované počas polroka a najmenej počas
piatich rokov v archíve s dostatočným zabezpečením pred prístupom tretej osoby. Správy sa ukladajú vo
formáte, v akom boli prijaté.
10. Zmluvné strany súhlasia s tým, že transakcie je možné vykonať elektronickou výmenou dát. Zmluvné
strany ďalej súhlasia, že správy vymenené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy budú mať preukaznú
hodnotu totožnú s hodnotou písomných dokumentov. Správy doručené banke (GSM banking), správy
potvrdené autentifikačným zariadením (IB) alebo správy potvrdené digitálnym podpisom (HB) majú
totožnú právnu silu ako podpísané písomné dokumenty.
11. Ak Klient poskytne autentifikačné zariadenie (IB), resp. dôverné informácie tretej osobe, Banka nenesie
zodpovednosť za spôsobené škody.
12. V prípade skutočností, ktoré bránia používaniu EDC (zablokovanie, poškodenie, strata alebo krádež
autentifikačného zariadenia, zabudnutie hesla a pod.) sa Klient obráti na príslušné obchodné miesto
banky a tieto skutočnosti jej oznámi vyplnením určeného hlásenia. Na jeho základe Banka Klientovi
zabezpečí opätovný prístup k službám dostupným prostredníctvom EDC.
13. Banka si vyhradzuje právo uskutočniť zmeny súvisiace s telekomunikačným prenosom údajov v súlade
s technologickým pokrokom, prípadne dodatočné bezpečnostné opatrenia. O týchto zmenách bude
Klienta informovať.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok I - Poplatky a úrokové sadzby
1. Klient sa zaväzuje zaplatiť Banke za služby podľa tejto zmluvy odplatu vo výške uvedenej v Úvodných
ustanoveniach v príslušnej tabuľke (riadenie portfólia) spolu s DPH v zmysle platných právnych
predpisov. Odplata za vytvorenie Klientskeho portfólia bude zúčtovaná do 10. kalendárneho dňa
mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli prostriedky Klienta poukázané na účet Klientskeho
portfólia. Prvá časť variabilnej odplaty je vypočítavaná denne a zúčtovaná je v mesačných intervaloch do
10. kalendárneho dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, ktorého sa odplata týka. Druhá časť
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

variabilnej odplaty je zúčtovaná jednorázovo po ukončení kalendárneho roka, do 31. januára príslušného
roku alebo v deň ukončenia zmluvného vzťahu.
V odplate nie sú zahrnuté náklady na uskutočnenie činnosti, ktoré Banka uhradí tretím osobám
v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy (napr. poplatky verejných trhov, poplatky osobe oprávnenej
viesť evidenciu cenných papierov, poplatky za notárske úkony). Tieto náklady budú Klientovi zúčtované
po ich úhrade tretím osobám.
Banka zaťaží účet Privatbanka Wealth Konto Klienta poplatkami súvisiacimi s poskytovaním bankových a
investičných služieb podľa tejto zmluvy. Výška poplatkov uvedených v bode 1. je stanovená v Úvodných
ustanoveniach v príslušnej tabuľke (riadenie portfólia). Výška ostatných poplatkov je stanovená
Sadzobníkom poplatkov Privatbanky, a.s., ktorý je platný v čase vykonania spoplatňovaného úkonu.
Klient týmto dáva Banke súhlas na inkaso poplatkov zo svojho účtu Privatbanka Wealth Konto.
Banka je oprávnená svoje pohľadávky voči Klientovi zúčtovať na ťarchu účtu Privatbanka Wealth Konto
Klienta, a to aj v prípade, ak na účte Privatbanka Wealth Konto Klienta nie je dostatok peňažných
prostriedkov a zúčtovaním sa účet Privatbanka Wealth Konto dostane do nepovoleného debetu, a/alebo v
prípade, ak sa účet už v nepovolenom debete nachádza a zvýši sa tým rozsah nepovoleného debetu.
Výška percentuálnej úrokovej sadzby za vyčerpané peňažné prostriedky Úveru je uvedená v Úvodných
ustanoveniach v príslušnej tabuľke. Banka je oprávnená meniť Base rate podľa aktuálnych podmienok na
finančnom a kapitálovom trhu. V nadväznosti na zmenu Base rate sa bude meniť aj úroková sadzba
Úveru a Sankčný úrok.
Úročenie účtu Privatbanka Wealth Konto a účtu riadenia portfólia je stanovené Úrokovými sadzbami
Privatbanky, a.s. Banka zverejňuje úrokové sadzby na svojich obchodných miestach a na internetovej
stránke www.privatbanka.sk. Úroky sú zúčtovávané mesačne (pre právnické osoby pri Privatbanka
Wealth Konte a pre fyzické aj právnické osoby pri účte pre riadenie portfólia), resp. štvrťročne (pre fyzické
osoby pri Privatbanka Wealth Konte). Zdanenie úrokov vykoná Banka podľa platných daňových zákonov
a v súlade s medzinárodnými zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia.
Banka si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť výšku úrokových sadzieb v nadväznosti na zmeny na
peňažnom a kapitálovom trhu. Novú výšku úrokových sadzieb oznámi Banka prostredníctvom vývesiek
na obchodných miestach Banky a na internetovej stránke www.privatbanka.sk.
Článok II - Ukončenie zmluvy

1. Zmluva zaniká:
a) dohodou zmluvných strán
b) výpoveďou zo strany Banky alebo zo strany Klienta
2. Banka je oprávnená túto zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať s účinnosťou ku dňu doručenia
písomnej výpovede Klientovi. Dôvodom výpovede môže byť najmä skutočnosť, že objem aktív Klienta
zverených do správy banky poklesne pod 165.000 eur .
3. Klient je oprávnený písomne odstúpiť od Časti tretej zmluvy – Spotrebiteľský úver formou povoleného
prečerpania bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy. Klient je povinný
zaplatiť veriteľovi istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, keď sa spotrebiteľský úver formou povoleného
prečerpania začal čerpať, až do dňa splatenia istiny, a to bezodkladne a najneskôr do 30 kalendárnych
dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy banke. Úrok sa vypočíta na základe dohodnutej
úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru. Odstúpením podľa prvej vety tohto bodu ostávajú platné všetky
ostatné časti zmluvy.

4. Ukončením tejto zmluvy nezaniká Klientovi povinnosť vysporiadať všetky záväzky vyplývajúce z
používania všetkých/ktorejkoľvek kariet/y vydanej/ých k účtu Privatbanka Wealth Konto Klienta.
Článok III - Osobitné ustanovenia

1. Klient svojím podpisom súhlasí so:
a) Stratégiou vykonávania pokynov zverejnenej na internetovej stránke www.privatbanka.sk/mifid;
b) poskytovaním informácií Klientovi prostredníctvom internetovej stránky www.privatbanka.sk/mifid
v rozsahu definovanom v Časti prvej Článku V bod 6. tejto zmluvy;
c) poskytovaním informácií Klientovi na trvanlivom médiu. Klient má právo zvoliť si formu poskytovania
informácií, a to vyznačením príslušnej tabuľke v Úvodných ustanoveniach Článku II tejto zmluvy;
d) vykonávaním pokynov Klienta na OTC trhoch, t.j. mimo regulovaného trhu a mimo mnohostranného
obchodného systému. V prípade limitovaného pokynu Klienta, ktorý sa týka akcií prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu a tento pokyn nie je zrealizovaný okamžite podľa prevládajúcich
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trhových podmienok, súhlasí, aby Banka nezverejnila pokyn, ak sa Banka nerozhodne inak alebo
Klient nevydá iné inštrukcie priamo v pokyne.
2. Klient svojím podpisom:
a) vyhlasuje, že sa oboznámil so znením zmluvy a znením (i) Všeobecných obchodných podmienok
Privatbanky, a.s., (ii) Obchodných podmienok pre poskytovanie investičných služieb Privatbanky, a.s.,
(iii) Obchodných podmienok pre úverové obchody Privatbanky, a.s., a súhlasí s ich obsahom
b) vyhlasuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami Diners Club, Poistnými podmienkami Diners
Club a súhlasí s ich obsahom
c) berie na vedomie a súhlasí s inkasom zo svojho účtu Privatbanka Wealth Konto v prospech účtu
Poskytovateľa karty Diners Club Slovakia, s.r.o., č. účtu: 5440021/1111, ktorý Poskytovateľ karty
zaťaží sumou vo výške zúčtovaných transakcií, prípadných úrokov a poplatkov (len v prípade Karty
Diners Club)
d) vyhlasuje, že sa oboznámil s informáciami o výške odplát, ktoré súvisia s touto Zmluvou (Sadzobník
poplatkov) podľa § 37 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktoré Banka vykoná v jeho prospech alebo ktoré sú od
Klienta vyžadované Bankou počas trvania zmluvného vzťahu
e) vyhlasuje, že mu boli v súlade so Zákonom o cenných papieroch poskytnuté informácie o zaradení do
kategórie neprofesionálny klient, a Klient vyjadruje súhlas s uvedenou kategorizáciou, ďalej informácie
o Kritériách kategorizácie klientov a o Konflikte záujmov, pričom s uvedenými dokumentmi Klient
vyjadruje súhlas,
f) vyhlasuje, že bol som poučený o charaktere a rizikách spojených s poskytovanými investičnými
službami, o mieste výkonu služby v rámci Stratégie vykonávania pokynov, o svojich právach na
poskytovanie informácií zo strany Banky, o spôsobe a rozsahu systému ochrany klientov a o zárukách
poskytovaných týmto systémom, o povinnostiach a zodpovednostiach Banky ako obchodníka
s cennými papiermi, o metóde a frekvencii oceňovania finančných nástrojov v Klientskom portfóliu,
o špecifikácii metódy porovnávania výkonnosti portfólia, o druhoch finančných nástrojoch, ktoré môžu
byť zaradené do Klientskeho portfólia;
g) vyhlasuje, že [ _ ] je - [ x ] nie je osobou s osobitným vzťahom k banke v zmysle ustanovenia § 35 ods.
4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
h) vyhlasuje, že [ _ ] je - [ x ] nie je politickou exponovanou osobou
i) vyhlasuje, že všetky peňažné prostriedky, ktoré použije na vykonanie obchodu alebo obchodov, sú
v jeho vlastníctve a obchod alebo obchody vykonáva na svoj vlastný účet, v opačnom prípade je Klient
povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej
osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej
vlastníctvom sú prostriedky a na ktorej účet je obchod vykonaný, a odovzdať Banke aj písomný súhlas
dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na
jej účet
j) vyhlasuje, že všetky jeho údaje uvedené v tejto zmluve sú pravdivé. Klient sa zaväzuje oznámiť banke
akúkoľvek zmenu svojich údajov
k) vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy mu boli oznámené všetky údaje podľa § 10 ods. 1 zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Klient berie na vedomie, že Banka získava a spracúva
poskytnuté osobné údaje za účelom zriadenia účtu a poskytovania ďalších Klientom požadovaných
služieb v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a § 93a zákona č.
483/2001 Z. z. o bankách;
l) berie na vedomie a súhlasí s tým, že Banka je oprávnená z dôvodu zvýšenia bezpečnosti nahrávať na
záznamové zariadenie hovory, obsahom ktorých je zadanie pokynu na obchod;
m)
súhlasí nesúhlasí, aby sa v zmysle § 3 Zákona o rozhodcovskom konaní všetky spory, ktoré
vznikli alebo vzniknú z tejto zmluvy, alebo spory s touto zmluvou súvisiace vrátane sporov o platnosť,
výklad alebo zrušenie tejto zmluvy riešili pred Rozhodcovským súdom. Rozhodcovský súd je Stály
rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie zriadený podľa § 67 ods. 1 zákona č. 510/2002 Z. z.
o platobnom styku a podľa § 12 ods. 1 Zákona o rozhodcovskom konaní Slovenskou bankovou
asociáciou. Zmluvné strany sa dohodli, že sa podrobujú základným vnútorným predpisom
Rozhodcovského súdu, najmä Štatútu a Rokovaciemu poriadku, ktoré sú platné a účinné v čase
začatia rozhodcovského konania pred Rozhodcovským súdom.
Článok IV - Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia zo strany klienta. Klient sa zaväzuje zverejniť zmluvu najneskôr do
troch pracovných dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
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2. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len vzostupne očíslovanými
písomnými dodatkami.
3. Právne pomery v zmluve výslovne neupravené sa spravujú (i) Všeobecnými obchodnými podmienkami
Privatbanky, a.s., (ii) Obchodnými podmienkami pre poskytovanie investičných služieb Privatbanky, a.s.,
a (iii) Obchodnými podmienkami pre úverové obchody Privatbanky, a.s. Ak ani tieto neupravujú niektoré
právne pomery v tejto zmluve neuvedené, spravujú sa príslušnými ustanoveniami zákona č.566/2001 Z.
z. o cenných papieroch a investičných službách a príslušnými ustanoveniami Občianskeho a
Obchodného zákonníka. Banka si vyhradzuje právo obchodné podmienky uvedené v tomto bode meniť a
o uskutočnených zmenách Klienta informovať prostredníctvom oznámenia na obchodných miestach
Banky a na internetovej stránke www.privatbanka.sk.
4. Niektoré podmienky, ktoré sa týkajú vydania a používania Kariet, upravujú Obchodné podmienky Diners
Club, Poistné podmienky Diners Club. Tieto sú zverejnené v obchodných miestach Banky a na
internetovej stránke www.privatbanka.sk.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich slobodnú a
vážnu vôľu, zbavenú akéhokoľvek omylu, na znak čoho ju zmluvné strany vlastnoručne podpísali.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden.
7. Prílohy tejto zmluvy sú nasledovné:
Príloha č. 1: Podpisový vzor
Príloha č. 2: Zisťovanie vhodnosti poskytovanej investičnej služby a finančného nástroja pre klienta
Príloha č. 3: Investičná stratégia

V Bratislave , dňa 04.03.2013

V Kežmarku , dňa 14.3. 2013

Banka:

Klient:
Privatbanka, a.s.

MESTO KEŽMAROK

Ing. Michal Šubín
riaditeľ odboru privátneho bankovníctva

Ing. Igor Šajtlava
primátor

Ing. Marek Fekete
privátny bankár
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