ZMENY V OBCHODNÝCH PODMIENKACH PRE OBCHODOVANIE
NA FINANČNÝCH TRHOCH ÚČINNÉ OD 2. 11. 2020
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. Do Čl. IV Transakcie písm. F) Depozitné Transakcie bol pridaný nový bod 13.10. v znení:
	„V prípade, že Klient nemá v Banke otvorený Účet, z ktorého poskytne Banke Istinu z dôvodu uzavretia Depozitnej transakcie, je povinný najmenej 2 Pracovné dni pred splatnosťou Depozita zadať Banke pokyn na dispozíciu s Depozitom pri
splatnosti, t. j. číslo účtu, na ktorý má byť vyplatená Istina a úrok, resp. len úrok, pokiaľ sa Banka s Klientom dohodne na
uzavretí novej Depozitnej transakcie k Istine.“
2. Do Čl. IV Transakcie bod 23 Ustanovenia k Investičnému poradenstvu bol pridaný nový bod 23.9. v znení:
„Banka neposkytuje Investičné poradenstvo v nasledovných prípadoch:
a) Klient je kategorizovaný ako oprávnená protistrana,
b) K lient, ktorý je kategorizovaný ako profesionálny klient, uzatvára Transakciu s Bankou prostredníctvom platformy
Bloomberg (chat),
c) Klient nakupuje cenné papiere, ktorých je emitentom, s cieľom ich umorenia (t. j. nie s cieľom investovania),
d) v súlade s bodom 23.2. vyššie Klient vyplní Investičný dotazník len v časti znalosti a skúsenosti s Finančnými nástrojmi
(investičnými produktmi) a investičnými službami.“
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 2. 11. 2020.
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