RÁMCOVÁ ZMLUVA
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
(ďalej „Rámcová zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
IČO: 00151653
DIČ: 2020411536
IČ DPH: SK7020000262
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B
(ďalej „Banka“)
a
Obchodné meno/názov: Obec Zavar
Adresa sídla: Viktorínova 14, 919 26 Zavar
IČO: 00 313 203
DIČ: 2021175761
IČ DPH: –E-mail/fax: ocu.zavar°stonline.sk
zastúpená:
I. / uviesť funkciu:
starosta obce / štatutár
Priezvisko, meno, titul: Baroš Rudolf
Adresa trvalého pobytu:
Rodné číslo/dátum narodenia:
Doklad totožnosti:
II./ uviesť funkciu:

––

Priezvisko, meno, titul: ––
Adresa trvalého pobytu: –Rodné číslo/dátum narodenia: –Doklad totožnosti: –(ďalej „Klient“)

ČASŤ I.
Úvodné ustanovenia
1.
2.

3.

Banka a Klient sa dohodli, že na základe Rámcovej zmluvy budú uzatvárať zmluvy
v súvislosti s Obchodmi uvedenými v OPTOB.
Banka a Klient sa dohodli, že na základe Rámcovej zmluvy bude Banka zároveň v súlade
s ustanoveniami Zákona o cenných papieroch, poskytovať Klientovi investičné služby
uvedené v OPIS.
Zmluvy uzatvárané v súvislosti s Obchodmi a investičné služby poskytované Klientovi na
základe Rámcovej zmluvy, sa budú riadiť OPTOB, OPIS, OP, VOP a ustanoveniami
Rámcovej zmluvy. Záväzky a vyhlásenia obsiahnuté v Rámcovej zmluve a obchodných
podmienkach, ktoré sú súčasťou Rámcovej zmluvy, sa považujú za zopakované pri
uzatváraní každej zmluvy v súvislosti s Obchodom a pri každom poskytovaní investičných
služieb na základe Rámcovej zmluvy.
ČASŤ II.
Zmluva o vkladovom účte
1

(uzatvorená podľa ustanovenia § 716 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka)
1.

2.

3.

4.

5.

Predmetom Zmluvy o vkladovom účte je úprava podmienok, spôsobu a vzťahov medzi
Bankou a Klientom pri zriadení a vedení Vkladového účtu Bankou pre Klienta v súlade
s ustanoveniami § 716 a nasl. Obchodného zákonníka.
V zmysle Zmluvy o vkladovom účte sa Banka zaväzuje zriadiť pre Klienta Vkladový účet,
Klient sa zaväzuje vložiť na Vkladový účet peňažné prostriedky a prenechať ich na využitie
Banke a Banka sa zaväzuje platiť z peňažných prostriedkov na Vkladovom účte úroky.
Banka zriadi Vkladový účet pre Klienta v deň, kedy sa zmluvné strany spôsobom
komunikácie uvedeným v OPTOB, dohodnú na základných podmienkach zriadenia
a vedenia Vkladového účtu uvedených v bode 4.1. OPTOB, ak sa zmluvné strany nedohodli
inak.
Právne vzťahy týkajúce sa Vkladového účtu výslovne neupravené v Zmluve o vkladovom
účte a Rámcovej zmluve, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami OPTOB a VOP, ktoré sú
súčasťou Zmluvy o vkladovom účte.
Ustanovenia časti I., VI. – XI. tejto listiny sa na Zmluvu o vkladovom účte použijú primerane.
ČASŤ III.
Komisionárska zmluva
(uzatvorená podľa § 577 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
a § 31 a nasl. zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1.

2.

Predmetom Komisionárskej zmluvy je zariadenie Obchodu s investičným nástrojom v mene
Banky a na účet Klienta za odplatu alebo vykonávanie činnosti smerujúcej k zariadeniu
tohto Obchodu za odplatu, a to v zmysle Pokynu Klienta prijatého Bankou.
Udelením Pokynu Klienta v zmysle bodu 1. tejto časti Rámcovej zmluvy a potvrdením jeho
prijatia Bankou sa
a) Banka zaväzuje zariadiť pre Klienta v mene Banky a na účet Klienta Obchod podľa
tohto Pokynu, alebo vykonávať činnosť smerujúcu k tomuto výsledku, pričom Banka je
oprávnená tento záväzok splniť aj tým spôsobom, že Klientovi zo svojho majetku predá,
alebo od Klienta do svojho majetku kúpi, predmet Obchodu podľa Pokynu Klienta;
b) Klient sa zaväzuje zaplatiť Banke za jej činnosť podľa Komisionárskej zmluvy odplatu vo
výške podľa Sadzobníka, ak sa Banka a Klient nedohodli inak. Ak sa Banka a Klient
nedohodnú inak, odplata dohodnutá odlišne od výšky odplaty uvedenej v Sadzobníku
zahŕňa všetky poplatky a účelne vynaložené náklady spojené s činnosťou Banky podľa
Komisionárskej zmluvy.

3.

4.

5.

6.

7.

Banka a Klient sa dohodli, že Pokyn Klienta musí byť dostatočne určitý, aby z neho bolo
zrejmé, čo je predmetom Obchodu; Pokyn Klienta podľa Komisionárskej zmluvy nemusí
mať písomnú formu.
Ak pôjde o Pokyn Klienta na kúpu investičného nástroja, jeho prijatím Bankou podľa
Komisionárskej zmluvy a potvrdením uzatvorenia Obchodu Bankou, vznikne Klientovi voči
Banke záväzok prijať predmet kúpy a zaplatiť Banke v potvrdení Banky uvedenú cenu, ktorú
Banka zaplatila, alebo má zaplatiť za predmet kúpy, a to v lehote podľa tohto potvrdenia.
Ak pôjde o Pokyn Klienta na predaj investičného nástroja, jeho prijatím Bankou podľa
Komisionárskej zmluvy a potvrdením uzatvorenia Obchodu Bankou, vznikne Klientovi voči
Banke záväzok previesť (odovzdať) Banke, alebo osobe uvedenej v potvrdení Banky
o uzatvorení Obchodu predmet predaja podľa tohto potvrdenia, a to v lehote a spôsobom
v ňom uvedeným alebo spôsobom podľa pravidiel organizátora trhu, na ktorom bol Obchod
uzatvorený.
Klient vyhlasuje, že si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade realizácie jeho Pokynu na
obstaranie kúpy pokladničných poukážok alebo dlhopisov, ktorých emitentom je
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, na primárnom trhu cenných papierov účasťou
Banky v americkej aukcii, bude Banka realizovať túto kúpu iba za cenu, akú Klient uvedie
vo svojom Pokyne.
Ustanovenia časti I., VI. – XI. tejto listiny sa na Komisionársku zmluvu použijú primerane.
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ČASŤ IV.
Zmluva o Kolaterálovom účte
(uzatvorená podľa ustanovenia § 708 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)
1.

Banka a Klient sa týmto dohodli, že Banka zriadi pre Klienta Kolaterálový účet, a to v mene
dohodnutej medzi Bankou a Klientom spôsobom komunikácie podľa OPTOB. Kolaterálový
účet zriadi Banka Klientovi v deň, keď
a) Klientovi vznikne povinnosť zabezpečiť pohľadávku Banky zo záväzkových vzťahov zo
zmlúv uzatvorených v súvislosti s Obchodmi uzatvorených podľa Rámcovej zmluvy,
alebo
b) Klient požiada Banku o uzatvorenie zmluvy v súvislosti s Obchodom alebo poskytnutie
investičnej služby, ktoré Banka podmieňuje zabezpečením pohľadávkou
z Kolaterálového účtu.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Banka sa zaväzuje vyhotoviť pre Klienta výpis z Kolaterálového účtu vždy ku dňu, v ktorom
zúčtuje peňažné prostriedky na Kolaterálovom účte, a to vždy až po skončení účtovania na
účtoch v Banke v tomto dni. Banka bude doručovať Klientovi výpisy z Kolaterálového účtu
poštou odoslanou bez zbytočného odkladu po vyhotovení každého výpisu, ak sa zmluvné
strany nedohodli inak, na korešpondenčnú adresu Klienta uvedenú v Rámcovej zmluve.
Banka a Klient sa dohodli, že ustanovenia § 709 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov sa nepoužijú v časti, v ktorej je Banka povinná na
základe písomného Platobného príkazu, na základe iného Príkazu, či Pokynu realizovať
bezhotovostné platby alebo hotovostné platby z Kolaterálového účtu v mene Klienta ním
určeným osobám.
Klient sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Rámcovej zmluvy nevypovedať ani iným
spôsobom neukončiť zmluvný vzťah založený Zmluvou o Kolaterálovom účte; nepostúpiť
práva a povinnosti zo Zmluvy o Kolaterálovom účte na inú osobu; nezriadiť záložné právo
k pohľadávke Klienta z Kolaterálového účtu voči Banke; neuskutočniť akýkoľvek iný právny
úkon, ktorý by mal za následok zmenu právneho vzťahu Klienta ku Kolaterálovému účtu.
Minimálny vklad na Kolaterálový účet je stanovený vo výške zabezpečenia, ktorým Banka
podmieňuje uzatvorenie zmluvy v súvislosti s Obchodom alebo poskytnutie investičnej
služby alebo vo výške požadovaného zabezpečenia pohľadávky Banky zo záväzkových
vzťahov zo zmlúv uzatvorených v súvislosti s Obchodmi.
Osobami oprávnenými nakladať s vkladom na Kolaterálovom účte sú všetky osoby, ktoré na
tento právny úkon splnomocnil Klient. Za splnomocnenie podľa tohto bodu sa považuje
doručenie Podpisového vzoru pre danú osobu Klientom Banke. Ustanovenia bodu 3. tejto
časti nie sú týmto dotknuté.
Peňažné prostriedky na Kolaterálovom účte môžu byť použité len na vyrovnanie záväzkov
Klienta voči Banke, alebo môžu byť na základe prevodného príkazu Klienta prevedené
v prospech jedného z Účtov Klienta uvedených v prílohe č. 3 Rámcovej zmluvy. Banka
a Klient sa dohodli, že Banka je oprávnená v zmysle ustanovenia platných právnych
predpisov odpísať peňažné prostriedky z Kolaterálového účtu
a) v prospech Účtu Klienta uvedeného v prílohe č. 3 Rámcovej zmluvy, alebo
b) v prospech účtu Banky za účelom uspokojenia záväzkov Klienta voči Banke,

8.

9.

a to aj bez predloženia prevodného príkazu Klientom Banke, k čomu Klient dáva Banke
súhlas podpisom Rámcovej zmluvy.
Peňažné prostriedky na Kolaterálovom účte sa Banka zaväzuje úročiť úrokovou sadzbou
určenou Bankou Zverejnením, ak sa Banka a Klient nedohodli inak. Individuálne dohodnutá
úroková sadzba platí len na dobu od jej dohodnutia do najbližšie nasledujúceho pripísania
alebo odpísania peňažných prostriedkov na tomto Kolaterálovom účte, ak sa Banka
a Klient nedohodli inak. Banka pripíše úroky na Kolaterálový účet v zmysle VOP, ak si
Banka a Klient nedohodli úrokovú sadzbu odlišne od sadzby určenej Bankou Zverejnením.
V takomto prípade sa Banka zaväzuje pripísať úroky na Kolaterálový účet ku dňu, od
ktorého bude platiť nová úroková sadzba na Kolaterálovom účte.
Banka a Klient sa dohodli, že Banka prevedie peňažné prostriedky vo výške úroku
pripísaného na Kolaterálový účet, na Účet Klienta uvedený v prílohe č. 3 Rámcovej zmluvy
vedený v rovnakej mene, a to bez zbytočného odkladu po pripísaní úroku na Kolaterálový
účet a jeho zdanení v zmysle platných právnych predpisov, a to aj bez predloženia
prevodného príkazu Klientom Banke, k čomu Klient dáva Banke súhlas podpisom Rámcovej
zmluvy.
Ustanovenia časti I., VI. – XI. tejto listiny sa na Zmluvu o Kolaterálovom účte použijú
primerane.
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ČASŤ V.
Zmluva o správe cenných papierov
(uzatvorená podľa ustanovenia § 41 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
1.

Predmetom Zmluvy o správe cenných papierov je:
a) správa Cenných papierov vedených na Účte cenných papierov, ktoré Klient zveril na
základe svojej Inštrukcie do správy Banke ako správcovi a ktorých prijatie do správy
Banka neodmietla,
b) zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s Cennými papiermi;
c) úschova listinných Cenných papierov na základe osobitnej Zmluvy o úschove listinných
cenných papierov,

2.

3.

4.

a to v súlade s Inštrukciami Klienta, podmienkami Zmluvy o správe cenných papierov,
OPIS, pravidlami Zahraničných trhov a platnými právnymi predpismi. Banka nie je povinná
prijať cenné papiere do správy.
Banka sa zaväzuje, že po dobu trvania Zmluvy o správe cenných papierov bude vykonávať
s odbornou starostlivosťou všetky právne úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie
práv spojených s Cennými papiermi, a to na základe Inštrukcií Klienta.
Klient je povinný zaplatiť za služby súvisiace so správou cenných papierov poskytované
Bankou podľa Zmluvy o správe cenných papierov a OPIS odplatu vo výške a za podmienok,
ktoré sú uvedené v Sadzobníku poplatkov za služby súvisiace so správou cenných
papierov, ktorý určí Banka Zverejnením. Klient je zároveň povinný zaplatiť Banke ostatné
Poplatky podľa Sadzobníka poplatkov za služby súvisiace so správou cenných papierov,
ktoré sú účtované za poskytnuté služby, všetky opodstatnené a účelne vynaložené výdavky
a náklady, ktoré vznikli v súvislosti s plnením Inštrukcií Klienta a výkonom práv a povinností
Klienta podľa Zmluvy o správe cenných papierov a OPIS, ako aj daň z pridanej hodnoty
a všetky preukázateľne a účelne vynaložené a potrebné výdavky Banky na plnenie jej
povinností podľa Zmluvy o správe cenných papierov a OPIS v súvislosti so zachovaním
a výkonom práv a povinností spojených s Cennými papiermi na Účte cenných papierov.
Banka je oprávnená Sadzobník poplatkov za služby súvisiace so správou cenných papierov
kedykoľvek meniť z dôvodu zmien v obchodnej politike Banky alebo zmien právnych
predpisov alebo na základe vývoja na bankovom trhu alebo vývoja na peňažnom alebo
kapitálovom trhu. Zmenu Sadzobníka poplatkov za služby súvisiace so správou cenných
papierov určí Banka Zverejnením. Zmena je účinná dňom Zverejnenia zmenenej časti alebo
úplného znenia Sadzobníka poplatkov za služby súvisiace so správou cenných papierov.
Poplatky podľa Sadzobníka poplatkov za služby súvisiace so správou cenných papierov,
ako aj náklady a výdavky Banky podľa predchádzajúceho bodu, ktoré je Klient povinný
uhradiť, je Banka oprávnená odpísať z Účtu Klienta určeného v Rámcovej zmluve na účely
súvisiace so správou Cenných papierov, a to aj bez predloženia prevodného príkazu
v zmysle ustanovenia platných právnych predpisov, k čomu Klient dáva Banke súhlas
podpisom Rámcovej zmluvy. Oprávnenie Banky odpísať peňažné prostriedky podľa tohto
bodu vzniká
a)
b)

5.

ku dňu zúčtovania a vyrovnania vykonaného na základe Inštrukcie Klienta, ak sa
jedná o Poplatok za zúčtovanie a vyrovnania na základe Inštrukcie Klienta,
inak k 15. dňu kalendárneho mesiaca za predchádzajúci štvrťrok, pričom za neúplný
štvrťrok sa základný Poplatok za správu vypočíta za obdobie platnosti Zmluvy
o správe cenných papierov počas tohto štvrťroka.

Banka zašle Klientovi avízo o odpísaní peňažných prostriedkov z Účtu Klienta určeného na
účely súvisiace so správou Cenných papierov podľa tohto bodu do 5 Obchodných dní po
uplynutí príslušného štvrťroka.
Ku dňu nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy o správe cenných papierov zriadi Banka
Klientovi v súlade s ustanoveniami OPIS
a)

b)

Účet určený na účely súvisiace so správou Cenných papierov na základe Zmluvy
o bežnom účte uzatvorenej s Bankou, ak Klient ešte nemá v Banke zriadený Účet
určený na účely súvisiace so správou Cenných papierov uvedený v prílohe č. 3
Rámcovej zmluvy;
Účet cenných papierov na základe Zmluvy o vedení účtu majiteľa uzatvorenej
s Bankou ako členom Centrálneho depozitára, ak Klient ešte nemal u Banky zriadený
Účet cenných papierov.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Na účely Zmluvy o správe cenných papierov bude Účet určený na účely súvisiace so
správou Cenných papierov slúžiť na finančné vyrovnanie Obchodov s Cennými papiermi
a peňažné transakcie súvisiace so správou Cenných papierov. Klient sa zaväzuje využívať
na účely Zmluvy o správe cenných papierov len tento Účet.
Banka vykonáva právne úkony spojené so správou Cenných papierov v zmysle Zmluvy
o správe cenných papierov v mene Klienta a na jeho účet, a to iba na základe Inštrukcií
Klienta, pokiaľ nie je v Zmluve o správe cenných papierov alebo v OPIS uvedené inak.
Zúčtovanie a vyrovnanie Obchodov s Cennými papiermi na Účte cenných papierov
zabezpečuje alebo vykoná Banka na základe Inštrukcie Klienta v súlade so Zákonom
o cenných papieroch, prevádzkovým poriadkom Centrálneho depozitára cenných papierov
SR, a.s., Obchodnými podmienkami člena Centrálneho depozitára, OPIS, podmienkami
príslušného systému zúčtovania a vyrovnania a Zmluvou o správe cenných papierov.
Klient je povinný zabezpečiť ku dňu odpísania peňažných prostriedkov z Účtu podľa bodu 4.
tejto časti Rámcovej zmluvy na svojom Účte určenom na účely súvisiace so správou
Cenných papierov dostatok peňažných prostriedkov na uspokojenie pohľadávky Banky.
Banka a Klient sa dohodli, že Banka je oprávnená odpísať z Účtu aj peňažné prostriedky
potrebné na zúčtovanie a vyrovnanie Obchodu s Cennými papiermi, a to aj bez predloženia
prevodného príkazu v zmysle ustanovenia platných právnych predpisov, k čomu Klient dáva
Banke súhlas podpisom Rámcovej zmluvy.
Ak by mala Klientovi vzniknúť nezvratná škoda alebo strata vyplývajúca zo skutočnosti, že
jeho práva spojené s Cennými papiermi by nemohli byť vykonané včas a náležite, Banka
môže na základe vlastného rozhodnutia a za predpokladu, že konanie Banky nie je
v rozpore s platnými právnymi predpismi, vykonať v súlade s OPIS aj bez toho, aby dostala
príslušnú Inštrukciu, úkony nevyhnutné na uplatnenie a zachovanie práv Klienta týkajúcich
sa Cenných papierov.
Klient ako splnomocniteľ týmto v súlade s ustanoveniami § 31 Občianskeho zákonníka
splnomocňuje Banku ako splnomocnenca obdržať akúkoľvek dokumentáciu týkajúcu sa
Cenných papierov, ktorá by bola inak zaslaná priamo Klientovi v súvislosti s Cennými
papiermi. Podpisom Zmluvy o správe cenných papierov Klient a Banka potvrdzujú udelenie
a prijatie tohto splnomocnenia. Na účely plnenia povinnosti Banky podľa Zmluvy o správe
cenných papierov a OPIS sa Klient zaväzuje udeliť Banke všetky ďalšie potrebné
plnomocenstvá nevyhnutné na získanie prístupu k evidenciám Cenných papierov a
Cenných papierov vydaných v zahraničí.
Ustanovenia časti I., VI. – XI. tejto listiny sa na Zmluvu o správe cenných papierov použijú
primerane.
ČASŤ VI.
Konanie Klienta

1.

Klient, ktorý je podnikateľ, týmto potvrdzuje, že každá osoba, pre ktorú doručil Banke
Podpisový vzor, bola pri prevádzkovaní právnickej osoby (podniku) poverená, aby v súlade
s ustanoveniami Rámcovej zmluvy
a) samostatne uzatvárala v mene Klienta s Bankou zmluvy v súvislosti s Obchodmi,
b) samostatne uzatvárala Komisionárske zmluvy na obstaranie Obchodu s investičnými
nástrojmi,
c) samostatne udeľovala Banke Pokyny na obstaranie Obchodov s investičnými nástrojmi,
d) samostatne udeľovala Inštrukcie vyplývajúce zo Zmluvy o správe cenných papierov,
e) samostatne zadávala príkazy alebo žiadosti o poskytnutie služby Banky ako člena
Centrálneho depozitára,

2.

a to v rozsahu oprávnení uvedených v Podpisovom vzore a že Klienta, ktorý je podnikateľ
táto osoba zastupuje pri tejto činnosti a je teda v zmysle ustanovenia § 15 Obchodného
zákonníka splnomocnená na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza,
a to na dobu, kým toto poverenie trvá.
Klient splnomocňuje každú osobu, pre ktorú doručil Podpisový vzor, aby
a) samostatne uzatvárala s Bankou zmluvy v súvislosti s Obchodmi v mene a na účet
Klienta alebo tretej osoby, ktorá Klienta na to splnomocnila,
b) samostatne uzatvárala Komisionárske zmluvy na obstaranie Obchodu s investičnými
nástrojmi s Bankou v mene a na účet Klienta alebo tretej osoby, ktorá Klienta na to
splnomocnila,
c) samostatne udeľovala Banke Pokyny na obstaranie Obchodov s investičnými nástrojmi
v mene a na účet Klienta alebo tretej osoby, ktorá Klienta na to splnomocnila,
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d) samostatne udeľovala Inštrukcie vyplývajúce zo Zmluvy o správe cenných papierov
v mene a na účet Klienta alebo tretej osoby, ktorá Klienta na to splnomocnila,
e) samostatne zadávala Banke príkazy alebo žiadosti o poskytnutie služby Banky ako
člena Centrálneho depozitára v mene a na účet Klienta alebo tretej osoby, ktorá Klienta
na to splnomocnila,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

v rozsahu jej oprávnení uvedených v Podpisovom vzore a na dobu, kým nebude Banke
doručené písomné odvolanie tohto splnomocnenia, a to aj pre prípad, keď neplatí poverenie
podľa bodu 1. tejto časti Rámcovej zmluvy, alebo keď toto poverenie zaniklo.
Odvolanie splnomocnenia osoby splnomocnenej sa Klient zaväzuje bezodkladne oznámiť
Banke a následne ho Banke aj doručiť. Odvolanie plnomocenstva je voči Banke účinné
Obchodným dňom, v ktorom bolo odvolanie plnomocenstva doručené Banke.
Ak je Klient fyzická osoba, je jeho identifikačným číslom v čase, keď koná sám, číslo
tvorené štyrmi poslednými číslicami v nezmenenom poradí z jeho rodného čísla, ak
pozostáva z 10 číslic alebo číslo tvorené tromi poslednými číslicami v nezmenenom poradí
z jeho rodného čísla, ak pozostáva z 9 číslic (ďalej len „číslo za lomítkom“). V čase, keď
Klient – fyzická osoba koná prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je jeho zástupca, potom je
identifikačným číslom Klienta jej číslo za lomítkom.
Ak je Klientom právnická osoba, potom je jeho identifikačným číslom v čase, keď koná
prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu, jej číslo za lomítkom.
Ak je Klientom právnická osoba, potom je jeho identifikačným číslom v čase, keď za neho
koná fyzická osoba zástupca, jej číslo za lomítkom.
V čase, keď Klient fyzická osoba koná prostredníctvom zástupcu právnickej osoby alebo za
Klienta právnickú osobu koná zástupca právnická osoba je identifikačným číslom Klienta
číslo určené pre zástupcu spôsobom podľa bodu 5. tejto časti.
Zmluvné strany sa dohodli, že autentifikačným údajom Klienta fyzickej osoby v čase,
keď koná sám, je maximálne 10 ľubovoľných alfanumerických znakov doplnených Klientom
k jeho priezvisku do tabuľky, ktorá je obsahom tlačiva Podpisového vzoru.
Zmluvné strany sa dohodli, že autentifikačným údajom Klienta právnickej osoby v čase, keď
koná prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, je maximálne 10
ľubovoľných alfanumerických znakov doplnených Klientom k jej priezvisku do tabuľky, ktorá
je obsahom tlačiva Podpisového vzoru.
Zmluvné strany sa dohodli, že autentifikačným údajom Klienta v čase, keď za neho koná
fyzická osoba – zástupca, je maximálne 10 ľubovoľných alfanumerických znakov
doplnených Klientom k jeho priezvisku do tabuľky, ktorá je obsahom tlačiva Podpisového
vzoru.
Zmluvné strany sa dohodli, že autentifikačným údajom Klienta v čase, keď Klient fyzická
osoba koná prostredníctvom zástupcu právnickej osoby alebo za Klienta právnickú osobu
koná zástupca, právnická osoba je maximálne 10 ľubovoľných alfanumerických znakov
doplnených Klientom k obchodnému menu alebo názvu zástupcu právnickej osoby do
tabuľky, ktorá je obsahom tlačiva Podpisového vzoru.
V zmysle Zákona o bankách je Klient povinný pri každom Obchode vykonávanom
prostredníctvom technických zariadení, vrátane telefónu, ako technického zariadenia
verbálnej komunikácie v rámci Osobitnej formy komunikácie uvedenej v OPTOB alebo v
OPIS, preukázať na požiadanie Banky svoju totožnosť. Klient a Banka sa týmto dohodli, že
Klient preukáže svoju totožnosť identifikačným číslom, ktoré mu Banka Rámcovou zmluvou
pridelila a autentifikačným údajom, ktorý Banka v Rámcovej zmluve dohodla s Klientom.
Vykonávanie obchodu prostredníctvom technických zariadení, vrátane telefónu, ako
technického zariadenia verbálnej komunikácie bez preukázania totožnosti Klienta v zmysle
Zákona o bankách, Banka odmietne.
Každej fyzickej osobe - cudzozemcovi uvedenej v Podpisovom vzore, ktorá nemá
v Slovenskej republike pridelené rodné číslo, Banka pridelí štyri číslice, ktoré pre určenie
identifikačného čísla Klienta budú nahrádzať číslo za lomítkom.
Klient môže zadávať príkazy alebo žiadosti o poskytnutie služby Banky ako člena
Centrálneho depozitára faxom na faxové číslo Banky uvedené v prílohe Rámcovej zmluvy,
iba vtedy, keď
a) má byť služba poskytnutá na účet žiadateľa o službu,
b) takto zadávané príkazy alebo žiadosti budú podpísané Oprávnenou osobou v zmysle
Podpisového vzoru,
c) takto zadávané príkazy alebo žiadosti budú na rovnakom tlačive alebo formulári, na
akom sa príkazy alebo žiadosti podávajú v Obchodných miestach Banky,
d) takto zadávané príkazy alebo žiadosti o poskytnutie služby budú obsahovať ešte
nepoužité 5-miestne kontrolné číslo v tvare (XXX XX) ľubovoľne vybraté z tabuľky, ktorú
Banka na tento účel odovzdá Klientovi. Každé kontrolné číslo vybraté z tabuľky
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kontrolných čísel uvedenej v prílohe môže byť použité len jedenkrát a na jednom
príkaze alebo žiadosti o poskytnutie služby.
Príkazy alebo žiadosti o poskytnutie služby, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené
podmienky, budú považované za neplatné a Banka nie je povinná realizovať.
ČASŤ VII.
Informácie o rizikách
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Návratnosť a prípadný zisk z každej investície závisia od rizika spojeného s touto
investíciou. S potenciálne vyšším ziskom je spojené väčšie riziko a menšia
pravdepodobnosť návratnosti investície.
Iracionálne správanie sa investorov a analytikov a nepredvídateľné náhodné udalosti môžu
ovplyvniť vývoj ceny, a tým aj návratnosť a ziskovosť investície.
Veľkosť rizika závisí od doby trvania investície.
Predchádzajúci vývoj ceny nie je zárukou jej rovnakého vývoja v budúcnosti a v minulosti
dosiahnutý zisk nie je zárukou dosiahnutia zisku aj v budúcnosti.
Investovaním peňažných prostriedkov do rôznych typov aktív v rámci investičného portfólia
môže byť redukované riziko návratnosti takto investovaných peňažných prostriedkov.
Banka neodporúča investovanie peňažných prostriedkov získaných z poskytnutého úveru
z dôvodu, že zisk obvykle možno dosiahnuť len pri väčšom riziku a tento zisk je značne
redukovaný úrokom za poskytnutý úver.
Klient nesie plnú zodpovednosť za správne odvody daní v súvislosti s jeho investíciami.
Banka neposkytuje konzultačné služby o zdaňovaní.
Pri investovaní do takého typu aktív (najmä cenných papierov), ktorých obchodovanie nie je
časté alebo vo veľkých objemoch, alebo ktorých obchodovanie neprebieha
na organizovanom trhu, môže byť pre Klienta obchod neuskutočniteľný v čase, ktorý si určí,
alebo môže byť cena pre Klienta nevýhodná v čase, ktorý si pre obchod Klient určí.
Riziko vykonateľnosti Pokynov na kúpu, Pokynov na predaj alebo Inštrukcií závisí od
podmienok stanovených v Pokyne alebo v Inštrukcii, ktoré prípad od prípadu môžu
a nemusia vyhovovať podmienkam organizovaného trhu, pričom podmienky na
organizovaných trhoch sa môžu zmeniť a sú rozdielne.
Riziko zmeny kurzu cudzej meny pri investovaní do aktív denominovaných v cudzích
menách nie je spojené len s investíciami návratnými v týchto cudzích menách, ale aj s
aktívami denominovanými v cudzích menách a obchodovanými v mene euro z dôvodu, že
vývoj ich ceny obvykle závisí od zmeny kurzu meny, v ktorej sú denominované.
Mať nižší stupeň klasifikácie spoľahlivosti plniť svoje záväzky (rating) znamená platiť vyšší
úrok zo získaných peňažných prostriedkov. Vyšší výnos ako je výnos z poskytnutých
peňažných prostriedkov na peňažnom trhu majú len dlžobné cenné papiere (t.j. také,
z ktorých vyplýva právo na určité peňažné plnenie v určitom čase) s väčším rizikom
návratnosti peňažných prostriedkov.
Cena dlžobných cenných papierov nezávisí len od výšky nároku na výnos z nich alebo
od ekonomických výsledkov ich emitenta, ale aj od vývoja úrokových sadzieb a vývoja na
trhu, kde sa obchodujú.
Ak sa stane dlžník (emitent) platobne neschopný, potom môžu byť peňažné prostriedky
investované do ním vydaných dlžobných cenných papierov sčasti alebo celkom nenávratné
a znamenať ekonomickú stratu pre investora.
Vývoj cien akcií nezávisí len od hospodárskych výsledkov spoločnosti, ale aj od diania
a vývoja na burze, kde sa akcie obchodujú. Ak sa stane spoločnosť platobne neschopná,
potom môžu byť peňažné prostriedky investované do ním vydaných akcií sčasti alebo
celkom nenávratné, a znamenať ekonomickú stratu pre investora.
Riziko investovania peňažných prostriedkov do podielových listov podielových fondov je
v možnosti ich spätného predaja a v investičnej stratégii fondu, t. j. do čoho môže fond
investovať (napr. len dlžobné aktíva splatné do 1 roka, len dlhopisy, len akcie, len podielové
listy iných fondov, rôzne kombinácie). V prípade podielových listov otvoreného podielového
fondu má ich majiteľ zákonné právo na ich spätný predaj voči správcovskej spoločnosti so
sídlom v Slovenskej republike, ktorá ich vydala.
Vopred do budúcnosti dohodnuté plnenie v dohodnutom čase za vopred dohodnutú cenu
alebo úrok znamená riziko, že v budúcnosti v dohodnutom čase bude možnosť dosiahnuť
pre rovnaký Obchod oveľa lepšiu cenu alebo úrok, čo bude vzhľadom na povinnosť plniť za
vopred dohodnutú cenu znamenať stratový Obchod. Rozdiel medzi cenou alebo úrokom
v budúcnosti a vopred dohodnutou cenou alebo úrokom môže dosiahnuť neobmedzenú
výšku, t. j. výška možnej straty z vopred do budúcnosti dohodnutého plnenia v dohodnutom
čase za vopred dohodnutú cenu alebo úrok je neobmedzená.
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17.

18.

Investícia peňažných prostriedkov do práv (opcií) s vopred dohodnutým časom ich márneho
uplynutia, a to práv na do budúcnosti vopred dohodnuté plnenie v dohodnutom čase za
vopred dohodnutú cenu alebo úrok, znamená riziko straty až do výšky takto investovaných
peňažných prostriedkov. Poskytnutie tohto práva (opcie) znamená riziko možnej straty
v neobmedzenej výške. Riziko riadneho a včasného uplatnenia tohto práva (opcie) znáša
v plnej miere Klient. Z dôvodu, že Banka nemá povinnosť upozorniť alebo oznámiť Klientovi
kedy a ako má svoje právo uplatniť, odporúča Banka Klientovi venovať tejto veci náležitú
pozornosť, viesť za týmto účelom dostatočnú evidenciu a oznámiť Banke riadne a včas jeho
investičné rozhodnutie uplatniť svoje právo (opciu).
Klient si je vedomý, že pri zabezpečovaní peňažných prostriedkov v cudzej mene, ako aj pri
menovej konverzii musí vziať do úvahy možné zmeny výmenného kurzu.
ČASŤ VIII.
Vyhlásenia Klienta

Klient týmto vyhlasuje, že:
a) sa oboznámil s OPTOB, OPIS, VOP, Obchodnými podmienkami člena centrálneho
depozitára, ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi;
b) súhlasí s právom Banky na zmenu OPTOB, OPIS, VOP, Obchodných podmienok člena
centrálneho depozitára, a to za podmienok stanovených v týchto obchodných
podmienkach,
c) na žiadosť Banky jej poskytol všetky potrebné informácie o jeho finančnej situácii,
o skúsenostiach v oblasti investovania do investičných nástrojov a o zámeroch, ktoré
chce dosiahnuť uzatváraním Obchodov s investičnými nástrojmi;
d) Banka oboznámila Klienta so systémom ochrany vkladov a investícií a o podmienkach
záruk poskytovaných týmito systémami ochrany (Fond ochrany vkladov, Garančný fond
investícií);
e) Banka poskytla Klientovi informácie o tom, akých búrz je členom a o ich systémoch
vyrovnania Obchodov;
f) úplne porozumel informáciám uvedeným v Rámcovej zmluve o rizikách a plne si
uvedomuje finančné riziká spojené s uzatváraním Obchodov s investičnými nástrojmi a
zároveň berie na vedomie, že Banka nezodpovedá za jeho prípadné finančné straty
z uzatvorených zmlúv v súvislosti s Obchodmi a tieto bude znášať v plnej výške;
g) si je vedomý, že súčasťou každej zmluvy uzatvorenej v súvislosti s Obchodom, ktorého
náležitosti sú určené v Rámcovej zmluve, OPTOB alebo OPIS, budú po jej uzatvorení aj
platné OPTOB alebo OPIS, VOP a Obchodné podmienky člena centrálneho depozitára.
ČASŤ IX.
Účty Klienta v Banke
1.

2.
3.

4.

Pre účely plnenie záväzkov Banky a Klienta podľa Rámcovej zmluvy a zmlúv uzatvorených
v súvislosti s Obchodmi, má Klient vedené v Banke Účty, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3
Rámcovej zmluvy. Pre účely súvisiace so správou Cenných papierov má Klient vedený
v Banke účet, ktorý je v prílohe č. 3 Rámcovej zmluvy označený ako účet na účely súvisiace
so správou Cenných papierov.
Klient má ku dňu podpisu Rámcovej zmluvy v Banke zriadenú evidenciu, úschovu alebo
otvorený Účet cenných papierov uvedené v prílohe č. 3 Rámcovej zmluvy.
Klient je oprávnený doručiť Banke na kontaktné údaje Banky uvedené v prílohe č. 1
Rámcovej zmluvy oznámenie o zmene prílohy č. 3 Rámcovej zmluvy. Podpis Klienta na
oznámení doručenom do Banky osobne Klientom musí byť úradne overený alebo overený
iným pre Banku vyhovujúcim spôsobom. V prípade, ak má Klient záujem doručiť do Banky
oznámenie o zmene prílohy č. 3 k Rámcovej zmluve na základe telefonickej komunikácie, je
povinný postupovať v zmysle bodu 3.1. písm. b) a c) OPTOB; Klient je zároveň povinný
preukázať Banke svoju totožnosť v zmysle bodu 3.2. OPTOB. Oznámenie Klienta v zmysle
tohto bodu nadobúda účinnosť Obchodným dňom nasledujúcim po dni doručenia
oznámenia Banke a daným dňom sa stáva súčasťou Rámcovej zmluvy. Banka je oprávnená
súhlasiť, aby účinnosť oznámenia v zmysle tohto bodu nastala už dňom jeho doručenia
Banke a týmto dňom sa toto oznámenie stalo súčasťou Rámcovej zmluvy.
Banka sa týmto zaväzuje, že nebude nakladať s majetkom Klienta v správe, úschove,
v evidencii alebo na účte majiteľa cenných papierov u tretej osoby na základe
plnomocenstva udeleného Banke Klientom pre túto tretiu osobu alebo na základe zmluvy
medzi Bankou, Klientom a touto treťou osobou inak, ako podľa žiadosti Klienta uvedenej v
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OPTOB alebo inak, ako podľa žiadosti, ktorú jej Klient doručí v písomnej forme alebo podľa
Inštrukcie uvedenej v OPIS.
ČASŤ X.
Rozhodcovský súd
1.

Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z.
o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov dohodli, že všetky spory,
ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v zmluvnom vzťahu založenom medzi zmluvnými
stranami Rámcovou zmluvou, zmluvami obsiahnutými v Rámcovej zmluve, ako aj
akýmikoľvek súvisiacimi zmluvami a zmluvami uzatvorenými v súvislosti s Obchodmi,
vrátane sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, s výnimkou tých sporov, ktoré podľa
osobitného zákona nie je možné rozhodovať v rozhodcovskom konaní, bude prejednávať
a rozhodovať Rozhodcovský súd.
Súhlas Klienta s Rozhodcovským súdom:

2.

áno

nie

Klient podpisom tejto listiny vyhlasuje a potvrdzuje, že v súlade s § 93b Zákona o bankách
mu bol v zmysle bodu 1. tejto časti Rámcovej zmluvy zo strany Banky ponúknutý
neodvolateľný návrh na uzatvorenie rozhodcovskej zmluvy v súlade a za podmienok
uvedených v § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení
neskorších právnych predpisov o tom, že ich prípadné vzájomné spory z obchodov podľa §
5 písm. i) Zákona o bankách budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní stálym
rozhodcovským súdom zriadeným podľa § 12 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z.
o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov a Klient túto možnosť
výslovne odmietol, ako je uvedené vyššie. Preto pre prípadné spory z právneho vzťahu
založeného touto listinou alebo z právnych vzťahov z nej vyplývajúcich bude prípadné
spory rozhodovať vecne a miestne príslušný súd podľa platného Občianskeho súdneho
poriadku. Ustanovenia tohto bodu sa použijú výlučne, ak Klient nesúhlasil
s Rozhodcovským súdom podľa bodu 1. tejto časti Rámcovej zmluvy.
ČASŤ XI.
Záverečné ustanovenia pre všetky zmluvy obsiahnuté v tejto listine

1.

Vzájomné vzťahy medzi Bankou a Klientom, ktoré vznikli konaním podľa zmlúv
uzatvorených pred nadobudnutím platnosti a účinnosti Rámcovej zmluvy a uvedených
v tomto bode, sa vysporiadajú podľa pôvodných zmlúv. Banka Klient sa dohodli, že platnosť
každej z nižšie uvedených zmlúv skončí dňom splnenia všetkých z nej vyplývajúcich
záväzkov zmluvných strán na peňažné alebo nepeňažné plnenie, ktoré podľa nich vznikli
pred uzatvorením Rámcovej zmluvy:

2.

Banka a Klient sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená ukončiť platnosť
a účinnosť Rámcovej zmluvy, ako aj jednotlivých zmlúv obsiahnutých v Rámcovej zmluve,
jedným z nasledujúcich spôsobov
a) dohodou;
b) výpoveďou.

3.

Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať Rámcovú zmluvu ako aj zmluvy obsiahnuté
v Rámcovej zmluve aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je
a) jeden týždeň pre Rámcovú zmluvu ako celok a zmluvy obsiahnuté v Rámcovej zmluve
(s výnimkou Zmluvy o správe cenných papierov) a začína plynúť dňom doručenia
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane; výpovedná lehota Zmluvy o vkladovom účte
skončí až uplynutím dohodnutej Doby viazanosti;
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b) jeden mesiac pre Zmluvu o správe cenných papierov a začína plynúť v prvý deň
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručené
písomná výpoveď zmluvy.
4.

Výpoveď nemá žiadne účinky na právne úkony uskutočnené pred jej doručením a ani na
vzťahy, ktoré vznikli alebo vzniknú na základe týchto úkonov, ako aj na úkony, ktoré je ešte
v súvislosti s týmito vzťahmi potrebné vykonať.

5.

Klient vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Rámcovej zmluvy a zmlúv obsiahnutých
v tejto listine, ktorými sú OPTOB, OPIS, VOP a Obchodné podmienky člena centrálneho
depozitára, Sadzobníkom a podmienkami určenými Zverejnením, za ktorých sa Bankové
produkty v zmysle Rámcovej zmluvy a zmlúv obsiahnutých v tejto listine poskytujú, súhlasí s
nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. Klient ďalej vyhlasuje, že bol Bankou informovaný o
skutočnostiach podľa § 37 ods. 2 Zákona o bankách. Pre účely Rámcovej zmluvy a zmlúv
obsiahnutých v tejto listine sa OPTOB rozumejú Obchodné podmienky Treasury na
obchodovanie s Bankou vydané Bankou s účinnosťou od 01.04.2009, OPIS sa rozumejú
Obchodné podmienky pre investičné služby vydané Bankou s účinnosťou od 01.12.2009,
VOP sa rozumejú Všeobecné obchodné podmienky vydané Bankou s účinnosťou od
01.08.2002 a Obchodnými podmienkami člena centrálneho depozitára sa rozumejú
Obchodné podmienky člena centrálneho depozitára vydané Bankou s účinnosťou od
20.03.2004. Klient vyhlasuje, že bol Bankou informovaný o skutočnostiach podľa § 71l, § 73
až § 73v zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v platnom
znení, vrátane rizík spojených s uzatvorením Obchodov, a požadovanými finančnými nástrojmi,
porozumel im, trvá na vykonaní Obchodov, pričom zároveň potvrdzuje, že tieto informácie mu
boli poskytnuté v listinnej forme. Ďalej Klient vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so
stratégiou vykonávania Pokynov Banky a stratégiou postupovania Pokynov Banky,
porozumel im a súhlasí s nimi.

6.

Súčasťou Rámcovej zmluvy sú aj:
a) Sadzobník poplatkov za služby súvisiace so správou cenných papierov, určený Bankou
Zverejnením;
b) Inštrukcie na vyrovnanie obchodu s Cennými papiermi vydanými v zahraničí, určené
Bankou Zverejnením;
c) Termíny na obdržanie Inštrukcií na vyrovnanie obchodov s Cennými papiermi vydanými
v zahraničí a podmienky správy, určené Bankou Zverejnením;
d) Tabuľka kontrolných čísel, ktorú Banka odovzdala Klientovi.
Heslo Klienta pre otvorenie súborov uvedených v písm. a) – c) tohto bodu, Zverejnených na
webovej stránke Banky, je uvedené v prílohe č. 1 Rámcovej zmluvy.

7.

Ukončením zmluvného vzťahu nie je žiadna zo zmluvných strán zbavená povinnosti
vysporiadať voči druhej zmluvnej strane svoje záväzky, ktoré jej vznikli počas trvania
zmluvného vzťahu.

8.

Kontaktné údaje Klienta za účelom vzájomnej komunikácie Zmluvných strán tvoria prílohu č.
2 Rámcovej zmluvy.

9.

Rámcovú zmluvu je možné meniť formou dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na súčasti Rámcovej zmluvy uvedené v bode 6. písm. a) –
c) tejto časti Rámcovej zmluvy, ktoré môže jednostranne, aj bez súhlasu Klienta meniť iba
Banka, a to najmä z dôvodu zmien v obchodnej politike Banky alebo zmien právnych
predpisov alebo na základe vývoja na bankovom trhu alebo vývoja na peňažnom alebo
kapitálovom trhu. Zmena podľa tohto bodu je účinná dňom Zverejnenia zmenenej prílohy.

10.

Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Rámcovej zmluve sa budú riadiť príslušnými
ustanoveniami OPTOB, OPIS, Obchodnými podmienkami člena centrálneho depozitára,
VOP, ktoré sú súčasťou Rámcovej zmluvy a zmlúv obsiahnutých v Rámcovej zmluve,
zákonom č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, zákonom č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
a to v tomto poradí.

11.

Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

12.

Rámcová zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými
stranami. Ak je Klient povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
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prístupe k informáciám a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle tohto zákona,
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 15. deň
nasledujúci po dni doručenia písomného vyhlásenia Klienta Banke o zverejnení Zmluvy
v platnom znení a s jej prílohami a súčasťami v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády Slovenskej republiky, alebo na webovom sídle Klienta, alebo v Obchodnom vestníku,
v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. V prípade, že Klient zverejňuje zmluvu
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, písomné
vyhlásenie Klienta podľa predchádzajúcej vety môže byť nahradené písomným vyhlásením
Centrálneho registra zmlúv o zverejnení Zmluvy. Banka a Klient sa dohodli, že Klient
zverejní Zmluvu a všetky jej prílohy a súčasti a doručí Banke písomné vyhlásenie
o zverejnení Zmluvy v lehote 15 dní odo dňa podpisu Zmluvy zmluvnými stranami, a to tomu
Obchodnému miestu Banky, ktoré mu poskytlo Bankový produkt alebo službu na základe
Zmluvy. V prípade, ak Klient nedoručí písomné vyhlásenie v zmysle predchádzajúcej vety,
alebo ak Zmluvu nezverejní, Zmluva nenadobudne účinnosť a zmluvné strany nie sú
Zmluvou viazané. V prípade, ak Klient nezverejní Zmluvu v lehote troch mesiacov odo dňa
platnosti Zmluvy platí, že Zmluva sa zrušuje od počiatku.
13.

Rámcová zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Banka a Klient obdržia každý po
jednom rovnopise Rámcovej zmluvy.

14.

Ak sa stane niektoré z ustanovení Rámcovej zmluvy neplatným alebo zanikne, nebude to
mať vplyv na platnosť a existenciu ostatných ustanovení Rámcovej zmluvy.

15.

Zmluvné strany sa podrobne oboznámili s obsahom Rámcovej zmluvy, plne mu porozumeli
a na znak bezvýhradného súhlasu s jej obsahom Rámcovú zmluvu podpisujú.

Trnava dňa 28.9.2011

Trnava dňa 28.9.2011

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Zavar

Ing. Iveta Turányiová
Senior business manager

Baroš Rudolf
starosta obce

Ing. Jana Hlaváčová
Senior business manager

11

PRÍLOHA Č. 1
KONTAKTNÉ ÚDAJE BANKY
Banka:
Adresa:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Relationship Manager/Dealer:
Meno, priezvisko, funkcia

telefón

fax

e-mail

Relationship Manager

02 4862 5628

02 4862 7012*

simon.frantisek°slsp.sk

Ing. František Šimon
Dealer Treasury Sales

02 4862 5622

02 4862 7012

Ing. Ľubomír Hladík
Odb. Treasury
(odd. Retail Sales,
Institutional Sales,
Corporate Sales)

hladik.lubomir°slsp.sk

02/ 486 25604;
25605; 2562025629; 25633;
526666
0912 525604;
525605; 525620525629; 525633;
526666

* faxové číslo pre zasielanie príkazov alebo žiadostí Klienta o poskytnutie služby Banky
ako člena Centrálneho depozitára
Kontaktné osoby pre správu cenných papierov:
Meno, priezvisko, funkcia

telefón

fax

e-mail

Mgr. Andrea Ondrušková

02/ 486 25481

02/ 486 27014

ondruskova.andrea@slsp.sk

Ing. Mariana Juhászová

02/ 486 25479

02/ 486 27014

juhaszova.mariana@slsp.sk

Vyrovnanie obchodov, korporátne udalosti, reporting a fakturácia:
Meno, priezvisko, funkcia
Ing. Quido Miglierini,
Vedúci oddelenia Back office
cenných papierov
RNDr. Anna Horniaková,
odd. Back office cenných
papierov
Ing. Marta Kyselá,
Odd. Back office cenných
papierov
Ing. Jana Holekšiová,
odd. Back office cenných
papierov
Martin Čurilla,
odd. Back office cenných
papierov
Juraj Ježek,
odd. Back office cenných
papierov

telefón

fax

e-mail

02 486 26581

02 486 27101

miglierini.quido@slsp.sk

02 486 26181

02 486 27101

horniakova.anna@slsp.sk

02 486 26247

02 486 27101

kysela.marta@slsp.sk

02 486 26432

02 486 27101

holeksiova.jana@slsp.sk

02 486 26246

02 486 27101

curilla.martin@slsp.sk

02 486 26250

02 486 27101

jezek.juraj@slsp.sk

Umiestnenie príloh Zmluvy o správe cenných papierov na www.slsp.sk:
Ľudia / Osobitné investičné príležitosti/ Custody
Prístupové heslo:

Custody_SLSP

PRÍLOHA Č. 2
KONTAKTNÉ ÚDAJE KLIENTA
Korešpondenčná adresa:
Telefón:
Fax*:
e-mail:

Viktorínova 14, Zavar

033 55971 20
033 55971 20
ocu.zavar°stonline.sk

Klient žiada o zasielanie Konfirmácií o uzatvorených zmluvách v súvislosti s Obchodmi nasledovným
spôsobom**:
E-mail:
Fax:
Pošta:

- Iné dôležité údaje:

*uvedený by mal byť maximálne jeden faxový kontakt v prípade, že Klient žiada zasielanie Konfirmácií
faxom
**zvolený by mal byť len 1 zo spôsobov zasielania konfirmácií - ak Klient požaduje zasielanie
Konfirmácií viacerými spôsobmi naraz, je potrebné vopred konzultovať danú možnosť s pracovníkmi
zodpovednými za ich zasielanie.

PRÍLOHA Č. 3
ZOZNAM ÚČTOV KLIENTA

Mena

Číslo Účtu

Obchodné miesto vedenia Účtu

.......................... Účet na účely súvisiace so
správou Cenných papierov
EUR

5017176187/0900

Trnava

EVIDENCIA, ÚSCHOVA ALEBO ÚČET CENNÝCH PAPIEROV KLIENTA
Ozn.

Popis

