
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                         

DODATOK Č.1  

K VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM 

ČESKOSLOVENSKEJ OBCHODNEJ BANKY, A.S. 

 

 

 



 

 

 

1. Úvodné ustanovenia 
 

1.1. Všeobecné obchodné podmienky Československej obchodnej banky, a.s., účinné 
odo dňa 01.11.2021 (ďalej len „VOP“) sa menia a dopĺňajú v rozsahu uvedenom 
v bode 2. 

 

2. Obsah Dodatku č.1 
 
2.1.  bod 2.1.20 VOP sa mení tak, že znie nasledovne: 

 
„2.1.20. V prípade ukončenia platnosti Rámcovej zmluvy Banka vyrovná/započíta 
pohľadávky a záväzky, ktoré sa týkajú účtu, a Účet zruší. So zostatkom finančných 
prostriedkov zrušeného účtu Banka naloží podľa písomnej dispozície Majiteľa účtu. 
Ak majiteľ účtu neurčí, ako sa má naložiť so zostatkom účtu, Banka zruší Účet a 
zostatok na účte eviduje bez úročenia do doby premlčania práva na jeho výplatu. V 
prípade uzatvorenia zmluvy o účte na dobu určitú Banka postupuje po uplynutí 
dohodnutej doby rovnako.V prípade, že je Účet vedený v mene RUB, je Banka 
oprávnená jednostranne vykonať menovú konverziu zostatku na Účte z meny ruský 
rubeľ (RUB) na menu euro (EUR) a to v posledný pracovný deň pred ukončením 
platnosti Rámcovej zmluvy, a to kurzom, ktorý bude stanovený na základe 
aktuálneho kurzu na medzibankovom devízovom trhu platnom v čase vykonania 
konverzie. Ak taký kurz nebude dostupný, kurz stanoví Banka s odbornou 
starostlivosťou. Ak Majiteľ účtu vypovedá Rámcovú zmluvu, pričom Účet vykazuje 
nepovolený debetný zostatok, je Majiteľ účtu povinný vyrovnať do konca výpovednej 
lehoty debetný zostatok vrátane prislúchajúcich úrokov.“ 

 

3. Záverečné ustanovenia 

 
3.1. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 20.07.2022. 
3.2. Ustanovenia VOP, ktoré nie sú dotknuté Dodatkom č.1 zostávajú v platnosti bez 

zmien.  
3.3. Pokiaľ Spotrebiteľ neoznámi Banke písomnou formou pred navrhovaným dňom 

účinnosti, že zmeny neprijíma, stáva sa nové znenie VOP Banky dňom účinnosti 
nového znenia VOP Banky záväzným pre uzatvorený zmluvný vzťah ako zmena jeho 
pôvodne dohodnutých podmienok. Ak Spotrebiteľ nesúhlasí so zmenami VOP, má 
právo na bezplatné okamžité ukončenie Rámcovej zmluvy. Toto právo musí byť 
využité pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien. V prípade využitia práva na 
okamžité ukončenie Rámcovej zmluvy sa pohľadávky zmluvných strán stávajú 
okamžite splatnými a budú vyporiadané v súlade s Rámcovou zmluvou a platnými 
právnymi predpismi. Ak Spotrebiteľ nesúhlasí s navrhovanými zmenami zmluvného 
vzťahu, avšak neukončí predčasne zmluvný vzťah pred navrhovaným dňom 
účinnosti zmien, Rámcová zmluva sa bude riadiť zmeneným znením VOP Banky. 
Pre Nespotrebiteľa sa zmeny VOP stávajú záväznými dňom ich navrhovanej 
účinnosti.  


