Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., pre depozitné produkty
účinné od 06.09.2013 – zmeny
Pôvodné znenie

Nové znenie

Administrátorské operácie k bankovým produktom
predstavujú nastavenie samostatného a/alebo spoločného
konania Oprávnených osôb nad produktom, nastavenie
(zadanie, zmena, zrušenie) limitov, resp. iných špeciálnych
obmedzení, nastavenie (zadanie, zmena, zrušenie) skupín
Oprávnených osôb v spoločnom konaní, nastavenie (zadanie,
zmena, zrušenie) Bezpečnostných prvkov, nastavenie
(zadanie, zmena, zrušenie) rolí nad produktom.

Administrátorské operácie k bankovým produktom
predstavujú nastavenie samostatného, kolektívneho a/alebo
spoločného konania Oprávnených osôb nad produktom,
nastavenie (zadanie, zmena, zrušenie) limitov, resp. iných
špeciálnych obmedzení, nastavenie (zadanie, zmena,
zrušenie) skupín Oprávnených osôb v spoločnom konaní,
nastavenie (zadanie, zmena, zrušenie) Bezpečnostných
prvkov, nastavenie (zadanie, zmena, zrušenie) rolí nad
produktom.

Kolektívne konanie
znamená, že operácie (administrátorské, majiteľské alebo
finančné) vykonáva Oprávnená osoba vždy spolu s inou
Oprávnenou osobou, ktorá môže konať samostane alebo
takisto je povinná konať kolektívne.

Kolektívne konanie
znamená, že operácie (administrátorské, majiteľské alebo
finančné) vykonáva Oprávnená osoba vždy spolu s inou
Oprávnenou osobou, ktorá môže konať samostane alebo
takisto je povinná konať kolektívne. Kolektívne konanie nie je
možné definovať prostredníctvom nových aplikácií služieb
Nonstop Banking.

Majiteľ účtu/štatutárny
zástupca/splnomocnenec/zákonný zástupca/správca
vkladu
je osoba oprávnená vykonávať všetky operácie súvisiace
s účtom najmä zadávať, meniť a rušiť osoby v podpisových
vzoroch k účtu (okrem zmien disponentov, ktorí sú
zamestnanci VÚB, a.s. k osobitným účtom pre právnické
a fyzické osoby – podnikateľov) , požadovať bankové
informácie o účte, bankové potvrdenia, správy pre účely
auditu, blokovať a vinkulovať peňažné prostriedky na účte a
vykonávať všetky povolené finančné operácie k účtu.

Majiteľ účtu/štatutárny
zástupca/splnomocnenec/zákonný zástupca/správca
vkladu
je osoba oprávnená vykonávať všetky operácie súvisiace
s účtom najmä zadávať, meniť a rušiť osoby v podpisových
vzoroch k účtu (okrem zmien disponentov, ktorí sú
zamestnanci VÚB, a.s. k osobitným účtom pre právnické
a fyzické osoby – podnikateľov) , požadovať bankové
informácie o účte, bankové potvrdenia, správy pre účely
auditu, blokovať a vinkulovať peňažné prostriedky na účte a
vykonávať všetky povolené finančné operácie k účtu.
V prípade, ak je osoba definovaná aspoň k jednému produktu
právnickej osoby ako Majiteľ, v službách Nonstop Banking
poskytovaných prostredníctvom nových aplikácií, bude mať
zobrazené všetky produkty tejto právnickej osoby.

Nonstop banking (NB)
znamená poskytovanie Služieb a vykonávanie Bankových
obchodov prostredníctvom elektronických kanálov, ktoré
poskytujeme Vám ako Majiteľovi a Vám ako Disponentovi na
základe Zmluvy o NB. Obsahuje Internet banking, Internet
banking Plus, službu Kontakt, Mobil banking (GSM), Mobilný
banking, e Platby VÚB, Private internet banking, Biznis
banking, Multicash a Viamo.

Nonstop banking (NB)
znamená poskytovanie Služieb a vykonávanie Bankových
obchodov prostredníctvom elektronických kanálov, ktoré
poskytujeme Vám ako Majiteľovi a Vám ako Disponentovi na
základe Zmluvy o NB. Obsahuje Internet banking, Internet
banking Plus, službu Kontakt, Mobil banking (GSM), Mobilný
banking, e Platby VÚB, Private internet banking, Biznis
banking, Multicash, InBiz a Viamo.

Osoba v zastúpení
znamená osobu, ktorá zastupuje právnickú osobu pri
službách NB. Má právo pridávať, meniť alebo rušiť prístupové
oprávnenia k účtom cez služby NB a nastavovať
Disponentský limit / Denný limit na osobu pre jednotlivých
Disponentov.

Osoba v zastúpení
znamená osobu, ktorá zastupuje právnickú osobu. Má
právo nastavovať Disponentský limit / Denný limit na osobu
pre jednotlivé Oprávnené osoby v Nonstop Bankingu.

Zákon o ochrane osobných údajov
znamená zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.

Zákon o ochrane osobných údajov
znamená zákon č122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v platnom znení.

6.3. Cezhraničné prevody finančných prostriedkov do
zahraničia a tuzemska

6.3.

Cezhraničné prevody finančných prostriedkov do
zahraničia a tuzemska

Cezhraničné prevody finančných prostriedkov
vykonávame do zahraničia a tuzemska len z bežných
účtov na základe Vami vyplneného Platobného príkazu
predloženého v pobočke na tlačive Platobný príkaz, na
tlačive Europlatba, na nami akceptovaných tlačivách
alebo zadaného elektronickou formou. Platobné
príkazy môže okrem Majiteľa a Disponenta predkladať
aj osoba oprávnená Majiteľom účtu na predkladanie
Platobných príkazov. Oprávnená osoba musí byť
uvedená v Zozname osôb oprávnených predkladať
písomné Platobné príkazy. Nepreberáme písomné
Platobné príkazy doručené poštou, pokiaľ nie je s Vami
dohodnuté inak.

Cezhraničné prevody finančných prostriedkov
vykonávame do zahraničia a tuzemska len z bežných
účtov na základe Vami vyplneného Platobného príkazu
predloženého v pobočke na tlačive Platobný príkaz, na
tlačive Europlatba, na nami akceptovaných tlačivách
alebo zadaného elektronickou formou. Nepreberáme
písomné Platobné príkazy doručené poštou, pokiaľ nie
je s Vami dohodnuté inak.

6.3.3. Správne a čitateľne vyplnený Platobný príkaz bez
uvedenia Dátumu splatnosti predložený do cut-off
času, ktorý stanovíme, a pokiaľ bola riadne preukázaná
Vaša identita, spracujeme v Bankový pracovný deň
jeho predloženia. Platobný príkaz predložený po
stanovenom cut-off čase môžeme spracovať v deň
predloženia, najneskôr v nasledujúci Bankový pracovný
deň pri štandardnej a zrýchlenej platbe a vždy v
nasledujúci Bankový pracovný deň pri rýchlej platbe so
zachovaním pôvodného typu platby. Váš účet je
zaťažený v Bankový pracovný deň spracovania
Platobného príkazu. Ak na Platobnom príkaze uvediete
Dátum splatnosti, prostriedky odpíšeme z Vášho účtu v
deň podľa Dátumu splatnosti. Dátum splatnosti môže
byť maximálne 30 kalendárnych dní dopredu. Platobný
príkaz s Dátumom splatnosti nepracovného dňa
spracujeme v najbližší Bankový pracovný deň.
V prípade zadania rýchlej/urgentnej platby zúčtujeme
Platobný príkaz v Bankový pracovný deň jeho
predloženia a so splatnosťou aktuálneho Bankového
pracovného dňa, a to aj v prípade, ak je uvedený iný
Dátum splatnosti. V prípade Vašej požiadavky je
možné pri rýchlej/urgentnej platbe zadanej cez službu
Biznis banking a Multicash umožniť spracovanie
Platobných príkazov s Dátumom splatnosti dopredu.

6.3.3. Správne a čitateľne vyplnený Platobný príkaz bez
uvedenia Dátumu splatnosti predložený do cut-off
času, ktorý stanovíme, a pokiaľ bola riadne preukázaná
Vaša identita, spracujeme v Bankový pracovný deň
jeho predloženia. Platobný príkaz predložený po
stanovenom cut-off čase môžeme spracovať v deň
predloženia, najneskôr v nasledujúci Bankový pracovný
deň pri štandardnej a zrýchlenej platbe a vždy v
nasledujúci Bankový pracovný deň pri rýchlej platbe so
zachovaním pôvodného typu platby. Váš účet je
zaťažený v Bankový pracovný deň spracovania
Platobného príkazu. Ak na Platobnom príkaze uvediete
Dátum splatnosti, prostriedky odpíšeme z Vášho účtu v
deň podľa Dátumu splatnosti. Dátum splatnosti môže
byť maximálne 30 kalendárnych dní dopredu. Platobný
príkaz s Dátumom splatnosti nepracovného dňa
spracujeme v najbližší Bankový pracovný deň.
V prípade zadania rýchlej/urgentnej platby zúčtujeme
Platobný príkaz v Bankový pracovný deň jeho
predloženia a so splatnosťou aktuálneho Bankového
pracovného dňa, a to aj v prípade, ak je uvedený iný
Dátum splatnosti. V prípade Vašej požiadavky je
možné pri rýchlej/urgentnej platbe zadanej cez službu
Biznis banking, Multicash a InBiz umožniť spracovanie
Platobných príkazov s Dátumom splatnosti dopredu.

6.3.9. Ak si s nami dohodnete kurz, uvediete v Platobnom
príkaze do poľa Poznámka, prípadne do poľa
„Osobitné inštrukcie pre banku“ slovné spojenie„FX
obchod“. Označenie prevodu týmto spôsobom
zabezpečí spracovanie prevodu podľa Vami
dohodnutých podmienok.

6.3.9. Ak si s nami dohodnete kurz, uvediete v Platobnom
príkaze do poľa Poznámka alebo do poľa Nepovinné
inštrukcie pre banku, prípadne do poľa „Osobitné
inštrukcie pre banku“ slovné spojenie„FX obchod“.
Označenie prevodu týmto spôsobom zabezpečí
spracovanie prevodu podľa Vami dohodnutých
podmienok.

6.3.11. Na Platobnom príkaze máte možnosť jednou
z nižšie uvedených doložiek určiť typ platby, a to
nasledovný:
(a) rýchla/urgentná platba – prevod zrealizovaný
SWIFT-om s valutou aktuálneho Bankového
pracovného dňa v deň spracovania, v prípade
zaslanej požiadavky pri službe Biznis banking v deň
Dátumu splatnosti, pri ktorom korešpondenčná
banka alebo banka príjemcu disponuje
prostriedkami pre príjemcu v deň spracovania
Platobného príkazu; okrem štandardného poplatku
v tomto prípade účtujeme aj príplatok za rýchlu
platbu. Príplatok za rýchlu platbu je zúčtovaný na
ťarchu Vášho účtu aj v prípade inštrukcie k
poplatkom BEN. Na uskutočnenie rýchlej platby je
potrebné predložiť Platobný príkaz v cut-off čase
uvedenom v bode 6.4.3. Rýchlu platbu zrealizujeme
ak sú splnené všetky podmienky zo strany klienta a
zo strany banky. Formou rýchlej/urgentnej platby
cez sieť SWIFT a systém TARGET2 vykonávame aj
prevody v mene EUR s valutou aktuálneho
Bankového pracovného dňa do iných bánk v SR
a to vždy s inštrukciou k poplatkom SHA;

6.3.11. Na Platobnom príkaze máte možnosť jednou
z nižšie uvedených doložiek určiť typ platby, a to
nasledovný:
(a) rýchla/urgentná platba – prevod zrealizovaný
SWIFT-om s valutou aktuálneho Bankového
pracovného dňa v deň spracovania, v prípade
zaslanej požiadavky pri službe Biznis banking
a InBiz v deň Dátumu splatnosti, pri ktorom
korešpondenčná banka alebo banka príjemcu
disponuje prostriedkami pre príjemcu v deň
spracovania Platobného príkazu; okrem
štandardného poplatku v tomto prípade účtujeme aj
príplatok za rýchlu platbu. Príplatok za rýchlu platbu
je zúčtovaný na ťarchu Vášho účtu aj v prípade
inštrukcie k poplatkom BEN. Na uskutočnenie
rýchlej platby je potrebné predložiť Platobný príkaz
v cut-off čase uvedenom v bode 6.4.3. Rýchlu
platbu zrealizujeme ak sú splnené všetky
podmienky zo strany klienta a zo strany banky.
Formou rýchlej/urgentnej platby cez sieť SWIFT
a systém TARGET2 vykonávame aj prevody
v mene EUR s valutou aktuálneho Bankového
pracovného dňa do iných bánk v SR a to vždy
s inštrukciou k poplatkom SHA;

6.3.12. Prevody s pokynom BEN vykonávame nasledovne:
– v menách EUR, CZK, DKK, GBP, HUF, CHF, NOK,
PLN, RON a SEK (ďalej len meny krajín EÚ a EHP)
do krajín EÚ a EHP (vrátane Slovenskej republiky)
s inštrukciou k poplatkom BEN bez konverzie na
Vašom účte zmeníme pri spracovaní inštrukciu
k poplatkom z BEN na SHA,
– v menách krajín EÚ a EHP do krajín EÚ a EHP
(vrátane Slovenskej republiky) s inštrukciou
k poplatkom BEN s konverziou na Vašom účte
vykonáme s pokynom BEN,
– menách AUD, CAD, HRK, JPY, RUB, TRY a USD
(ďalej len ostatné meny mimo krajín EÚ a EHP) do a
mimo krajín EÚ a EHP a v mene CHF mimo krajín EÚ
a EHP vykonávame bez zmeny inštrukcie
k poplatkom.

6.3.12. Prevody s pokynom BEN vykonávame nasledovne:
– v menách EUR, CZK, DKK, GBP, HRK, HUF, CHF,
NOK, PLN, RON a SEK (ďalej len meny krajín EÚ
a EHP) do krajín EÚ a EHP (vrátane Slovenskej
republiky) s inštrukciou k poplatkom BEN bez
konverzie na Vašom účte zmeníme pri spracovaní
inštrukciu k poplatkom z BEN na SHA,
– v menách krajín EÚ a EHP do krajín EÚ a EHP
(vrátane Slovenskej republiky) s inštrukciou
k poplatkom BEN s konverziou na Vašom účte
vykonáme s pokynom BEN,
– menách AUD, CAD, JPY, RUB, TRY a USD (ďalej
len ostatné meny mimo krajín EÚ a EHP) do a mimo
krajín EÚ a EHP a v mene CHF mimo krajín EÚ
a EHP vykonávame bez zmeny inštrukcie
k poplatkom.

6.3.15. Ak nie je možné zrealizovať zahraničný platobný
príkaz smerujúceho do banky príjemcu v mene, ktorú
požadujete, bude platba vykonaná automatickým
prepočtom na národnú menu krajiny banky príjemcu
podľa aktuálneho zoznamu korešpondenčných bánk
zverejneného na našom Webovom sídle. V prípade, ak
nie je možné Platobný príkaz zrealizovať z tohto alebo
iných dôvodov a prekážok na strane našej banky sme
oprávnení tento Platobný príkaz bez odkladu odmietnuť
bez účtovania poplatku voči Vám. O odmietnutí
Platobného príkazu Vás budeme informovať SMS
správou, e-mailom resp. písomne poštou v lehotách
podľa právnych predpisov.

6.3.15. Ak nie je možné zrealizovať zahraničný platobný
príkaz smerujúceho do banky príjemcu v mene, ktorú
požadujete, a ktorá je iná ako národná mena danej
krajiny, bude platba vykonaná automatickým
prepočtom na národnú menu krajiny banky príjemcu
cez našu korešpondenčnú banku podľa aktuálneho
zoznamu korešpondenčných bánk zverejneného na
našom Webovom sídle. Na základe platných
legislatívnych pravidiel a požiadaviek v jednotlivých
krajinách (najmä Austrália, Kanada a USA), pokiaľ
požadujete aby bola platba pripísaná na účet príjemcu
v mene platobného príkazu, uveďte do poľa
„Poznámka“ alebo do poľa „Nepovinné inštrukcie pre
banku“, prípadne do poľa „Osobitné inštrukcie pre
banku“ slovné spojenie „KORESPONDENT „ +
BIC/SWIFT korešpondenčnej banky alebo názov a
adresu korešpondenčnej banky. Označenie prevodu
týmto spôsobom zabezpečí spracovanie prevodu podľa
Vami dohodnutých podmienok s obchodným
partnerom.V prípade, ak nie je možné Platobný príkaz
zrealizovať z tohto alebo iných dôvodov a prekážok na
strane našej banky sme oprávnení tento Platobný
príkaz bez odkladu odmietnuť bez účtovania poplatku
voči Vám. O odmietnutí Platobného príkazu Vás
budeme informovať SMS správou, e-mailom resp.
písomne poštou v lehotách podľa právnych predpisov.

7.2.2. Virtuálna debetná platobná karta slúži na
bezhotovostné platby za tovar a služby
u Obchodníkov prostredníctvom Internetu. Virtuálna
debetná platobná karta nemôže byť použitá na
hotovostné výbery ani na bezhotovostný nákup
prostredníctvom platobných terminálov a Imprintra
alebo poštových a telefonických objednávok.

7.2.2. Virtuálna debetná platobná karta slúži na
bezhotovostné platby za tovar a služby
u Obchodníkov prostredníctvom Internetu. Virtuálna
debetná platobná karta nemôže byť použitá na
hotovostné výbery ani na bezhotovostný nákup
prostredníctvom platobných terminálov a Imprintra.

7.9.2. BMK je debetná neembosovaná platobná Karta s logom
MAESTRO, s logom a funkcionalitou PayPass
a dopravnou aplikáciou pre použitie v MHD Bratislava
a u prípadných iných prepravcov, ktorí umožňujú
aktiváciu BMK (pre aktiváciu dopravnej funkcionality je
potrebné navštíviť predajňu Dopravného podniku
Bratislava, a.s., resp. iného prepravcu).

7.9.2. BMK je debetná neembosovaná platobná Karta s logom
MAESTRO, s logom a bezkontaktnou funkcionalitou
PayPass a dopravnou aplikáciou pre použitie v MHD
Bratislava a u prípadných iných prepravcov, ktorí
umožňujú aktiváciu BMK. Pre aktiváciu dopravnej
funkcionality je potrebné navštíviť predajňu Dopravného
podniku Bratislava, a.s., resp. iného prepravcu.

9.7.1 V zmysle Zákona č. 429/2009 Z. z. o platobných
službách, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č.
634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení
neskorších predpisov vydávame tento Reklamačný
poriadok, ktorý upravuje naše práva a povinnosti ako
poskytovateľa platobných služieb a Vás ako
používateľa platobných služieb, teda platiteľa, resp.
príjemcu finančných prostriedkov pri riešení reklamácií
a sporov pri poskytovaní platobných služieb. Týmto
Reklamačným poriadkom nie sú dotknuté práva a
povinnosti uvedené v zmluvných obchodných
podmienkach. Pri používaní platobných služieb sú
účastníci povinní konať tak, aby nedošlo k zneužitiu

9.7.1 V zmysle Zákona č. 429/2009 Z. z. o platobných
službách, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov
vydávame tento Reklamačný poriadok, ktorý upravuje
naše práva a povinnosti ako poskytovateľa platobných
služieb a Vás ako používateľa platobných služieb, teda
platiteľa, resp. príjemcu finančných prostriedkov pri
riešení reklamácií a sporov pri poskytovaní platobných
služieb. Týmto Reklamačným poriadkom nie sú
dotknuté práva a povinnosti uvedené v zmluvných
obchodných podmienkach. Pri používaní platobných
služieb sú účastníci povinní konať tak, aby nedošlo k

poskytnutej dôvery a k ohrozeniu alebo vzniku
akejkoľvek ujmy zúčastneného zmluvného partnera.

zneužitiu poskytnutej dôvery a k ohrozeniu alebo
vzniku akejkoľvek ujmy zúčastneného zmluvného
partnera.

10.6.1. V zmysle Zákona o bankách sme oprávnení
spracúvať osobné údaje bez Vášho súhlasu. Účelom
spracovania je najmä zistenie Vašej totožnosti
a zistenie Vašich majetkových pomerov, uzatváranie,
vykonávanie a zdokumentovanie obchodov s Vami
a ďalej ochrana našich práv v rozsahu požadovanom
všeobecne záväznými a internými právnymi predpismi.
Banka na svojom Webovom sídle zverejňuje zoznam
sprostredkovateľov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.

10.6.1. V zmysle Zákona o bankách sme oprávnení
spracúvať osobné údaje bez Vášho súhlasu. Účelom
spracovania je najmä zistenie Vašej totožnosti
a zistenie Vašich majetkových pomerov, uzatváranie,
vykonávanie a zdokumentovanie obchodov s Vami
a ďalej ochrana našich práv v rozsahu požadovanom
všeobecne záväznými a internými právnymi predpismi.
Banka na svojom Webovom sídle zverejňuje zoznam
sprostredkovateľov v zmysle Zákona o ochrane
osobných údajov

10.6.6. Podpisom tejto zmluvy udeľujete prevádzkovateľovi
Spoločného registra bankových informácií (SRBI)
spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so
sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, súhlas, aby
prostredníctvom prevádzkovateľa Nebankového
registra klientských informácií (NRKI), Non-Banking
Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb,
so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, sprístupnil
oprávneným užívateľom NRKI údaje o úveroch a
bankových zárukách, ktoré mu boli poskytnuté bankou,
údaje o pohľadávkach a údaje o zabezpečeniach, ktoré
má voči nemu banka z poskytnutých úverov
a bankových záruk, údaje o splácaní svojich záväzkov
z poskytnutých úverov a bankových záruk, údaje
o zabezpečeniach, ktoré poskytuje za splácanie úverov
a bankových záruk a údaje o jeho bonite
a dôveryhodnosti z hľadiska splácania svojich, a to
vrátane údajov získaných bankou v priebehu rokovania
o uzatvorení týchto bankových obchodov, ktoré sú
predmetom bankového tajomstva v zmysle Zákona č.
483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov alebo predmetom ochrany
v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov. Účelom tohto sprístupnenia osobných údajov je
výmena informácií medzi užívateľmi SRBI, ktorými sú
banky a pobočky zahraničných bánk a užívateľmi NRKI
ktorými sú iné nebankové veriteľské subjekty, o bonite,
platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov
užívateľov SRBI a klientov užívateľov NRKI, pre účely
prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly
obchodov s klientmi, na účely ochrany hospodárskych
záujmov užívateľov SRBI a užívateľov NRKI, ako aj
prevencie úverových podvodov. Zároveň týmto
udeľujete súhlas, aby za rovnakých podmienok boli
banke sprístupnené údaje o jeho bonite, platobnej
disciplíne a dôveryhodnosti z databázy NRKI, pre účely
prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly
obchodov s klientmi, na účely ochrany banky, ako aj
prevencie úverových podvodov. Tento súhlas udeľujete
na dobu trvania zmluvy a na dobu 5 rokov od zániku
záväzkov dlžníka vyplývajúcich zo zmluvy. Tento
súhlas je možné odvolať písomne za podmienky, že
v lehote stanovenej týmto súhlasom sa hodnoverne
preukáže spracúvanie osobných údajov v rozpore so
Zákonom č. 428/2002 Z.z. a týmto udeleným
súhlasom, a tým porušovanie dlžníkových práv
a právom chránených záujmov ako dôsledku takéhoto
spracúvania. Lehotu, na ktorú je súhlas udelený
nemožno dodatočne skrátiť.

10.6.6. Podpisom tejto zmluvy udeľujete prevádzkovateľovi
Spoločného registra bankových informácií (SRBI)
spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so
sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, súhlas, aby
prostredníctvom prevádzkovateľa Nebankového
registra klientských informácií (NRKI), Non-Banking
Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb,
so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, sprístupnil
oprávneným užívateľom NRKI údaje o úveroch a
bankových zárukách, ktoré mu boli poskytnuté bankou,
údaje o pohľadávkach a údaje o zabezpečeniach, ktoré
má voči nemu banka z poskytnutých úverov
a bankových záruk, údaje o splácaní svojich záväzkov
z poskytnutých úverov a bankových záruk, údaje
o zabezpečeniach, ktoré poskytuje za splácanie úverov
a bankových záruk a údaje o jeho bonite
a dôveryhodnosti z hľadiska splácania svojich, a to
vrátane údajov získaných bankou v priebehu rokovania
o uzatvorení týchto bankových obchodov, ktoré sú
predmetom bankového tajomstva v zmysle Zákona č.
483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov alebo predmetom ochrany
v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Účelom
tohto sprístupnenia osobných údajov je výmena
informácií medzi užívateľmi SRBI, ktorými sú banky
a pobočky zahraničných bánk a užívateľmi NRKI
ktorými sú iné nebankové veriteľské subjekty, o bonite,
platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov
užívateľov SRBI a klientov užívateľov NRKI, pre účely
prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly
obchodov s klientmi, na účely ochrany hospodárskych
záujmov užívateľov SRBI a užívateľov NRKI, ako aj
prevencie úverových podvodov. Zároveň týmto
udeľujete súhlas, aby za rovnakých podmienok boli
banke sprístupnené údaje o jeho bonite, platobnej
disciplíne a dôveryhodnosti z databázy NRKI, pre účely
prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly
obchodov s klientmi, na účely ochrany banky, ako aj
prevencie úverových podvodov. Tento súhlas udeľujete
na dobu trvania zmluvy a na dobu 5 rokov od zániku
záväzkov dlžníka vyplývajúcich zo zmluvy. Tento
súhlas je možné odvolať písomne za podmienky, že
v lehote stanovenej týmto súhlasom sa hodnoverne
preukáže spracúvanie osobných údajov v rozpore so
Zákonom o ochrane osobných údajov a týmto
udeleným súhlasom, a tým porušovanie dlžníkových
práv a právom chránených záujmov ako dôsledku
takéhoto spracúvania. Lehotu, na ktorú je súhlas
udelený nemožno dodatočne skrátiť.

Doplnené časti
InBiz
znamená službu Nonstop Bankingu určenú pre firemných klientov so vzťahom k viacerým bankám skupiny Intesa Sanpaolo
Group. Ide o poskytovanie vybraných Služieb prostredníctvom verejnej siete Internet na základe Zmluvy o poskytovaní služby
InBiz.

7.1.14 Ak požiadate o doručenie Karty, PIN, výpisu transakcií uskutočnených Kartou a pod. poštou, zašleme Vám ich na Vami
uvedenú korešpondenčnú adresu, rovnako ako aj iné písomnosti súvisiace s Kartou.

