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PRAVIDLÁ ČESKOSLOVENSKEJ OBCHODNEJ BANKY (ďalej len „Pravidlá“), a. s. pre 
používanie informačného systému ČSOB MultiBanking v období jeho skúšobnej 
prevádzky, (ďalej len „PILOT – ČSOB MultiBanking“)  

1.  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“) vydáva tieto Pravidlá z dôvodu určenia práv a povinností Banky voči všetkým 
Používateľom, ako aj určenie práv a povinností Používateľov PILOT – ČSOB 
MultiBanking voči Banke, pričom použitie  PILOT – ČSOB MultiBanking je rovnocenné 
s písomným stykom. 

2.  Používateľom PILOT - ČSOB MultiBanking v zmysle týchto pravidiel sa rozumie: 
a) Oprávnená osoba - fyzická osoba, ktorá uzavrela s Bankou Dohodu o aktivácii služieb 

ČSOB Elektronického bankovníctva (ďalej len "Dohoda"), a ktorú zároveň majiteľ účtu 
(fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba) v Zmluve o 
poskytovaní služby ČSOB Elektronického bankovníctva (ďalej len "Zmluva") a jej 
prílohách (Plnomocenstvo na nakladanie s finančnými prostriedkami na účte) uviedol 
ako Oprávnenú osobu splnomocnenú využívať službu ČSOB Internetbanking, ktorej 
súčasťou je služba ČSOB SmartBanking (ďalej iba „Služby“) a nakladať s finančnými 
prostriedkami na určených účtoch majiteľa účtu prostredníctvom uvedených Služieb. 
Oprávnená osoba má zároveň prístup k všetkým informáciám o účtoch majiteľa účtu, 
ktoré príslušné Služby poskytujú a ktoré sú predmetom bankového tajomstva. Pojem 
Oprávnená osoba zahŕňa na účely týchto Pravidiel aj majiteľa účtu – fyzickú osobu, 
alebo 

b) fyzická osoba, ktorá uzavrela s Bankou Zmluvu, Dohodu a zároveň elektronicky 
podpísala s Bankou Rámcovú zmluvu o uzatváraní zmlúv na diaľku (ďalej len 
"Rámcová zmluva na diaľku") pre využitie Služby Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking 
pre účely online nákupu vybraných produktov, alebo 

c) fyzická osoba, ktorá uzavrela s Bankou Zmluvu o uzatváraní zmlúv na diaľku 
prostredníctvom elektronického prostriedku diaľkovej komunikácie pre využitie služieb 
ČSOB Internetbanking 24, Moja ČSOB, ČSOB SmartBanking a ČSOB Info 24 
(Notifikácie). Takáto osoba môže zároveň využívať Služby Moja ČSOB a ČSOB 
SmartBanking aj pre účely online nákupu vybraných produktov. 

 
 

3. Banka poskytuje Používateľovi prístup k PILOT -  ČSOB MultiBanking prostredníctvom 
služby ČSOB SmartBanking.  

4. Predpokladom na používanie PILOT - ČSOB MultiBanking je vyjadrenie súhlasu  
Oprávnenej osoby s používaním PILOT - ČSOB MultiBanking a priradenie účtu 
vedeného iným poskytovateľom platobných služieb  do služby ČSOB SmartBanking. 

5. Oprávnená osoba vykoná priradenie účtu vedeného iným poskytovateľom platobných 
služieb do služby ČSOB SmartBanking prostredníctvom PILOT - ČSOB MultiBanking 
na základe autorizačných a autentifikačných nástrojov, ktoré mu vydal poskytovateľ 
platobných služieb, ktorý vedie jeho účet.    

6. PILOT - ČSOB MultiBanking poskytuje informácie o bežnom a inom účte, vedenom 
iným poskytovateľom platobných služieb, zobrazené v službe  ČSOB SmartBanking, 
pričom Banka je v pozícii poskytovateľa platobných služieb informovania o účte.  

7. O odstránenie údajov o platobnom účte požiada Používateľ PILOT - ČSOB 
MultiBanking prostredníctvom služby ČSOB SmartBanking. Ukončenie platnosti 
súhlasu s používaním PILOT - ČSOB MultiBanking zrealizuje Banka automaticky 
odstránením údajov o  poslednom účte, vedenom iným poskytovateľom platobných 
služieb . 

8. Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 02.04.2019 


