PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE A POUŽÍVANIE
SLUŽIEB ČSOB API (PSD2)
Definície a pojmy
1. Podmienky pre poskytovanie a používanie Služieb ČSOB API (PSD2) (ďalej len
„Podmienky“) vydáva Československá obchodná banka, a. s., Žižkova 11, 811 02
Bratislava, IČO : 368 54 140, zapísaná v OR OS BA I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B
(ďalej len „ČSOB“, alebo „Banka“) na základe aktuálnych Všeobecných obchodných
podmienok ČSOB (ďalej len „VOP“) z dôvodu určenia práv a povinností Banky voči
všetkým Používateľom a Sprostredkovateľom, ako aj určenie práv a povinností
Sprostredkovateľov a Používateľov Služieb ČSOB API (PSD2) voči Banke.
2. Banka v súlade so zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách v platnom znení,
ako transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady EU 2015/2366 o
platobných službách na vnútornom trhu – PSD2 - Payment Services Directive (ďalej aj
ako „PSD2“) sprístupňuje nasledovné bankové služby:
• Platobné iniciačné služby - PIS (Payment Initiation Service) - služba zadania
jednotlivého platobného príkazu prostredníctvom aplikácie tretej strany v rozsahu
poskytovanom v elektronickom bankovníctve banky. Tretia strana bude mať
zároveň možnosť overiť, či je na účte dostatok prostriedkov pre realizáciu
konkrétnej transakcie a získavať aktuálny stav spracovania,
• Služby informovania o platobnom účte - AIS (Account Information Service) služby získavania informácií o účte cez aplikáciu tretej strany. Tretia strana bude
mať k dispozícii službu detail účtu a službu pohyby na účte, ktoré poskytujú údaje
o účte v rozsahu poskytovanom v elektronickom bankovníctve banky,
• Služba potvrdenia o dostupnosti zostatku na vykonanie platobnej operácie,
viazanej na platobnú kartu na platobnom účte - CPIIS (Card-based Payment
Instrument Issuer Service) - služba na overenie disponibility prostriedkov pre
Sprostredkovateľa na účte klienta formou áno/nie odpovede,
všetko spolu aj ako „Služby ČSOB API (PSD2)“.
3. O možnosť sprostredkovať Služby ČSOB API (PSD2) môžu Banku požiadať iba
autorizované tretie strany – TPP - Third Party Providers (ďalej aj ako „TPP” alebo
„Sprostredkovateľ”),
ktoré
sú
uvedené
v registri
NBS
(https://subjekty.nbs.sk/api/psd2/) a zároveň disponujú kvalifikovaným certifikátom
v zmysle týchto Podmienok.
4. Sprostredkovatelia musia mať v zmysle Regulačných technických štandardov vydaný
kvalifikovaný certifikát podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické
transakcie na vnútornom trhu – tzv. eIDAS (ďalej len „Certifikát“).
Certifikát musí okrem informácií podľa eIDAS obsahovať:
• číslo povolenia (z registra NBS),
• názov spoločnosti podľa registra NBS,
• názov príslušných orgánov, v ktorých je Sprostredkovateľ registrovaný,
• rozsah poskytovaných služieb.
Položky v Certifikáte budú v štruktúre podľa normy ETSI TS 119 495 (Qualified
Certificate Profiles and TSP Policy Requirements under the payment services Directive
(EU) 2015/2366).
5. TPP vedená v registri NBS, ktorá disponuje platným Certifikátom môže Banku požiadať
o pridelenie technických identifikátorov, nevyhnutných na bezpečnú komunikáciu
medzi TPP a Bankou. Požiadaním sa rozumie elektronická komunikácia využitím
služby pre overenie TPP. Ak Sprostredkovateľ spĺňa všetky kritéria stanovené
legislatívou , Banka Sprostredkovateľa akceptuje pre využívanie Služieb ČSOB API
(PSD2). Až po tejto akceptácii môžu Používatelia využívať Služby ČSOB API (PSD2)
daného Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľom sa tiež v rámci týchto Pravidiel
rozumie:
• poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte,
• poskytovateľ platobných iniciačných služieb,
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poskytovateľ platobných služieb vydávajúci platobné prostriedky viazané na
platobnú kartu.
6. Používateľom Služieb ČSOB API (PSD2) (ďalej len „Používateľ“) v zmysle týchto
Podmienok sa rozumie klient Banky, ktorým je:
a. Majiteľ účtu - fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická
osoba, ktorá má v Banke vedený platobný účet a zároveň má určený
poplatkový účet, na ťarchu ktorého sa budú účtovať poplatky za služby
Elektronického bankovníctva podľa platného Sadzobníka Banky, ktorý je
zverejnený na www.csob.sk. Majiteľ účtu uzatvára s Bankou Zmluvu o
poskytovaní služby ČSOB Elektronického bankovníctva (ďalej len „Zmluva"),
v ktorej splnomocní Oprávnenú osobu na využívanie služieb Elektronického
bankovníctva a na nakladanie s finančnými prostriedkami na účte Majiteľa
účtu.
b. Oprávnená osoba
• fyzická osoba, ktorá uzavrela s Bankou Dohodu o aktivácii služieb ČSOB
Elektronického bankovníctva (ďalej len „Dohoda"), a ktorú zároveň Majiteľ
účtu v Zmluve a jej prílohách uviedol ako Oprávnenú osobu splnomocnenú
využívať služby Elektronického bankovníctva a nakladať s finančnými
prostriedkami na určených účtoch Majiteľa účtu. Banka pre ňu poskytuje
služby Elektronického bankovníctva v Banke a Banka jej odovzdala
autorizačné prvky v zmysle Obchodných podmienok pre Elektronické
bankovníctvo (ďalej aj „Podmienky ELB“), ktoré sú zverejnené na
www.csob.sk alebo
• fyzická osoba, ktorá uzavrela s Bankou Zmluvu o uzatváraní zmlúv na
diaľku prostredníctvom elektronického prostriedku diaľkovej komunikácie
pre využitie služieb Elektronického bankovníctva. Banka jej poskytuje
služby Elektronického bankovníctva a Banka jej odovzdala autorizačné
prvky v zmysle Podmienok ELB.
Oprávnená osoba má zároveň prístup k všetkým informáciám o účtoch Majiteľa
účtu, ktoré služby Elektronického bankovníctva poskytujú a ktoré sú predmetom
bankového tajomstva. Pojem Oprávnená osoba zahŕňa na účely týchto
Podmienok aj Majiteľa účtu - fyzickú osobu.
7. Službami Elektronického bankovníctva v zmysle týchto Podmienok sa rozumejú
služby, ktoré Banka poskytuje v zmysle Podmienok ELB.
8. Banka poskytuje Používateľovi prístup k Službám ČSOB API (PSD2) prostredníctvom
služieb Elektronického bankovníctva.
9. Predpokladom na používanie Služieb ČSOB API (PSD2) je udelenie súhlasu
Oprávnenej osoby Sprostredkovateľovi a zároveň vykonanie silnej autentifikácie
Oprávnenej osoby v prostredí služieb Elektronického bankovníctva.
10. Súhlas Oprávnenej osoby s poskytnutím informácií o platobných účtoch, ktorých je
majiteľom, alebo ku ktorým má dispozičné oprávnenie Oprávnená osoba vyjadrí
zadaním autorizačných prvkov v prostredí služieb Elektronického bankovníctva Banky.
Súhlas je platný nasledujúcich 90 dní.
11. Oprávnená osoba vyjadrí súhlas s vykonaním platobného príkazu iniciovaného
prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb a s poskytovaním
informácií o spracúvaní platobného príkazu zadaním autorizačných prvkov v prostredí
služieb Elektronického bankovníctva Banky.
12. Oprávnená osoba, ktorá je zároveň Majiteľom účtu musí Banke vopred udeliť súhlas
so službou CPIIS.
13. Oprávnená osoba môže v rámci služby Info 24 pre ňou zvolený účet definovať typ
avíza:
• avízo o dopyte Sprostredkovateľa na disponibilitu prostriedkov

Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

IČO: 36 854 140
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B

0850 111 777
info@csob.sk
www.csob.sk

PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE A POUŽÍVANIE
SLUŽIEB ČSOB API (PSD2)
V prípade, ak sa ňou povolený Sprostredkovateľ opýta Banky na disponibilitu
konkrétnej sumy na danom účte, Oprávnená osoba následne obdrží daný typ avíza
formou SMS alebo e-mailu.
Banka Sprostredkovateľovi odpovie použitím slov „ÁNO“/ „NIE“ podľa toho, či sumu,
ktorú zaslal Sprostredkovateľ, pokrýva v danom čase disponibilný zostatok na
predmetnom účte.
14. Služba ČSOB API (PSD2) zabezpečuje realizáciu platobných služieb, vrátane
platobných príkazov z platobného účtu Používateľa, ktoré neboli zadané
v informačnom systéme Banky.
15. Ukončením platnosti 90 dňového súhlasu s používaním Služby ČSOB API (PSD2)
prestane Banka poskytovať Služby ČSOB API (PSD2), na ktoré bol súhlas udelený.
16. Ak Sprostredkovateľovi zanikne oprávnenie využívať Služby ČSOB API (PSD2)
v zmysle registra NBS alebo jeho Certifikát nebude v súlade s týmito Podmienkami,
Banka pre Sprostredkovateľa prestane poskytovať Služby ČSOB API (PSD2)
v rozsahu týchto Podmienok.
17. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.04.2019.
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