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

1. 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 in-
vestičný dotazník aj samostatne za seba. Vo vzťahu k znalostiam a skúsenostiam Klienta, ktorý je právnickou osobou, sa 
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 na to, 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. 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 – 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 uza-
tvorený 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 Rám-
covou 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 20. 4. 2022.


