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ZMENY V OBCHODNÝCH PODMIENKACH PRE OBCHODOVANIE 
NA FINANČNÝCH TRHOCH ÚČINNÉ OD 25. 7. 2022

Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4314/B, si týmto dovoľuje informovať Klientov o nasledovných 
zmenách v Obchodných podmienkach pre obchodovanie na finančných trhoch:

1. V Čl. IV Transakcie písm. F) Depozitné transakcie, bol upravený bod 13.3. v znení:
„Podmienkou uzatvorenia Depozitnej transakcie je, že (i) Klient má v Banke otvorený Účet, ak nie je dohodnuté inak 
a (ii) minimálna výška Istiny je 100.000,- EUR (slovami: jednostotisíc euro) resp. ekvivalent 100.000,- EUR vo voľne 
zameniteľných menách, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Pre vylúčenie pochybností platí, že jednoduché 
Depozitné transakcie (t.j. okrem Štruktúrovanej depozitnej transakcie, Štruktúrovanej transakcie s nealokovaným zlatom, 
a/alebo Výnosovej depozitnej transkacie) uzatvorené prostredníctvom Obchodníka sa považujú za nie-MIFID transakcie 
a zároveň za vklady v zmysle Občianskeho zákonníka. Klient berie na vedomie, že číslo Účtu, na ktoré sa pripíše Istina 
takejto jednoduchej Depozitnej transakcie, je určené pre evidenčné účely.“

2. V Čl. IV Transakcie bod 19 Dôvernosť informácií, bol upravený bod 19.1. v znení:
„Informácie, ktoré nie sú verejne prístupné, dodané v ústnej alebo písomnej (vrátane elektronickej formy) podobe v súvislosti 
s uzatvorením Transakcie, sú považované za dôverné a utajované skutočnosti. Každá Zmluvná strana je povinná uskutočniť 
všetky opatrenia tak, aby nedošlo k prezradeniu dôverných informácií neoprávneným osobám, resp. k ich zneužitiu. Za 
porušenie tohto bodu sa nepovažuje zasielanie Konfirmácií Klientom – nespotrebiteľom elektronickou formou, ak 
sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Každá Zmluvná strana je taktiež povinná zachovať obchodné tajomstvo vo vzťahu 
ku skutočnostiam obchodnej povahy súvisiacimi s podnikateľskou činnosťou druhej Zmluvnej strany, ktoré majú skutočnú 
alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu a nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne a/alebo 
verejne dostupné.“

3. V Čl. IV Transakcie bod 23 Ustanovenia k Investičnému poradenstvu bol upravený bod 23.1. v znení:
„Pre účely priradenia investičného profilu Klienta Banka požiada Klienta o vyplnenie investičného dotazníka. Za 
Klienta, ktorý je právnickou osobou, vypĺňa investičný dotazník štatutárny orgán, pričom Oprávnená osoba je povinná 
vyplniť investičný dotazník aj samostatne za seba. Vo vzťahu k znalostiam a skúsenostiam Klienta vrátane Klienta, 
ktorý je právnickou osobou, sa v prípade zadania Pokynu Oprávnenou osobou uplatňujú znalosti a skúsenosti 
vyplývajúce z investičného dotazníka Oprávnenej osoby Klienta, ktorá zadáva Pokyn na účet Klienta (to neplatí pre 
právnickú osobu kategorizovanú ako profesionálny klient; Banka v tomto prípade predpokladá, že Oprávnené osoby 
profesionálneho klienta majú dostatočné odborné znalosti a skúsenosti v oblasti investícií k tomu, aby dokázali 
porozumieť rizikám, ktoré s Transakciou súvisia). Investičné poradenstvo sa poskytuje z vlastného podnetu Banky 
alebo na základe žiadosti Klienta. Výsledkom Investičného poradenstva je posúdenie vhodnosti danej Transakcie, 
kedy sa berie do úvahy aj produktové skóre investičných Finančných nástrojov. Ak daná Transakcia je pre 
Klienta vhodná, Banka odporučí Klientovi vykonať danú Transakciu. Ak daná Transakcia nie je pre Klienta vhodná, 
Banka neodporučí Klientovi vykonať danú Transakciu. Pokiaľ Klient v investičnom dotazníku určí, že má 
preferencie udržateľného investovania, pri posudzovaní vhodnosti investičného Finančného nástroja (ak 
je uvedené možné z povahy veci) sa berie do úvahy podiel udržateľných investícií podľa Nariadenia EÚ č. 
2019/2088 v znení neskorších zmien, daného nástroja, podiel environmentálne udržateľných investícií podľa 
Nariadenia EÚ č. 2020/852 v znení neskorších zmien, daného nástroja. Banka berie do úvahy nepriaznivé 
vplyvy na udržateľnosť daného nástroja len v takom rozsahu, v akom je to spravodlivo možné požadovať 
vzhľadom na dostupnosť dát a účinnosť Právnych predpisov a v súlade s dokumentom Poskytovanie 
investičného poradenstva.“

4. V Čl. IV Transakcie bod 23 Ustanovenia k Investičnému poradenstvu bol upravený bod 23.2. v znení:
„Banka Klienta týmto oboznamuje, že bez vyplnenia investičného dotazníka Klientom, alebo bez poskytnutia úplných 
a presných informácií Klientom, Banka nebude môcť poskytnúť Investičné poradenstvo, teda nebude schopná určiť, či 
príslušná investičná služba alebo Finančný nástroj sú pre Klienta vhodné.“
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5. V Čl. IV Transakcie bod 23 Ustanovenia k Investičnému poradenstvu bol upravený bod 23.3. v znení:
„Dôvodom posudzovania vhodnosti príslušnej investičnej služby alebo Finančného nástroja je umožniť Banke konať 
v najlepšom záujme Klienta. Je v záujme Klienta, aby poskytol presné a úplné odpovede na otázky, ktoré mu Banka 
kladie v investičnom dotazníku za účelom posúdenia vhodnosti.“

6. V Čl. IV Transakcie bod 23 Ustanovenia k Investičnému poradenstvu bol upravený bod 23.8. v znení:
„23.8. Ak sa investičná služba poskytuje z podnetu Klienta, Banka si vyhradzuje právo k určitým Finančným nástrojom 
neposkytovať Investičné poradenstvo aj napriek tomu, že Klient má vyplnený investičný dotazník, t.j. postupovať v režime 
posudzovania výhradne primeranosti daného obchodu s Finančným nástrojom alebo v režime bez posudzovania vhodnosti, 
resp. primeranosti, daného obchodu s Finančným nástrojom. Banka Klienta týmto oboznamuje, že bez vyplnenia 
investičného dotazníka Oprávnenou osobou vo vzťahu k znalostiam a skúsenostiam s investovaním, Banka 
nebude môcť posúdiť primeranosť Finančného nástroja, teda nebude schopná určiť, či príslušná investičná 
služba alebo Finančný nástroj sú pre Klienta primerané.“

Pokiaľ Klient - spotrebiteľ neoznámi Banke písomnou formou pred navrhovaným dňom účinnosti, že zmeny neprijíma, stáva 
sa nové znenie Obchodných podmienok dňom účinnosti nového znenia Obchodných podmienok záväzným pre uzatvorený 
zmluvný vzťah ako zmena jeho pôvodne dohodnutých podmienok. Ak Klient – spotrebiteľ nesúhlasí so zmenami Obchodných 
podmienok, má právo na bezodplatné okamžité ukončenie Rámcovej zmluvy. Toto právo musí byť využité pred navrhovaným 
dňom účinnosti zmien, pričom pred nadobudnutím účinnosti okamžitého ukončenia Rámcovej zmluvy Klient – spotrebiteľ nie 
je oprávnený zadať Pokyn na nákup alebo Pokyn na predaj Finančných nástrojov a je povinný požiadať o ukončenie všetkých 
trvajúcich Transakcií, na ktoré sa vzťahuje Rámcová zmluva. V prípade využitia práva na okamžité ukončenie Rámcovej zmluvy 
sa pohľadávky Zmluvných strán stávajú okamžite splatnými a budú vyrovnané v súlade s Rámcovou zmluvou a platnými 
právnymi predpismi. Ak Klient – spotrebiteľ nesúhlasí s navrhovanými zmenami zmluvného vzťahu, avšak neukončí predčasne 
zmluvný vzťah pred navrhovaným dňom účinnosti zmien, Rámcová zmluva sa bude riadiť zmeneným znením Obchodných 
podmienok.

Tieto zmeny Obchodných podmienok nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia a účinnosť 25. 7. 2022.


