
  

Dodatok è. 2  
k Obchodným podmienkam Treasury na obchodovanie s Bankou  

 
 

I.  
Úvodné ustanovenia 

 
Slovenská sporite¾òa, a.s. vydala Obchodné podmienky Treasury na obchodovanie s Bankou, ktoré 
nadobudli úèinnos� dòa 01.04.2009. 

II.  
Obsah dodatku 

 
Obchodné podmienky Treasury na obchodovanie s Bankou, sa menia a dopåòajú takto: 
 
1. Bod 1.1. znie: 

�1.1. Toto je úplné znenie OPTOB vydaných Slovenskou sporite¾òou, a.s., so sídlom Tomá�ikova 
48, 832 37 Bratislava, IÈO 00151653, s úèinnos�ou od 01.04.2009, v znení dodatku è. 1 úèinného 
od 01.12.2009, v znení dodatku è. 2 úèinného od 18.03.2011.� 

2. Definícia pojmu �Podstatný nepriaznivý vplyv� znie: 
�Podstatný nepriaznivý vplyv - taká okolnos� alebo okolnosti na strane Klienta, ktoré na základe 
posúdenia Banky mô�u zásadným spôsobom po�kodi� alebo zhor�i�: 

a) právne, ekonomické alebo finanèné postavenie Klienta, ktoré mô�e ma� za následok zmenu 
v schopnosti Klienta plni� jeho záväzky voèi Banke alebo ohrozenie uspokojenia poh¾adávky 
Banky voèi Klientovi; 

b) schopnos� Klienta plni� svoje záväzky a povinnosti vyplývajúce z Rámcovej zmluvy alebo 
zmluvy uzatvorenej v súvislosti s Obchodom; 

c) platnos� a vymáhate¾nos� záväzku Klienta z Rámcovej zmluvy alebo zmluvy uzatvorenej 
v súvislosti s Obchodom, ktorých dôsledkom mô�e by�:  

1. ohrozené splácanie akejko¾vek poh¾adávky Banky voèi Klientovi alebo  
2. zní�enie hodnoty Zabezpeèenia.� 

3. V bode 4.1písm. e) sa na konci vkladajú slová:  
�ak sa Zmluvné strany nedohodnú na urèitom úète, platí, �e súhlasia, aby bol pou�itý Úèet 
oznámený Klientom pre úèely Rámcovej zmluvy vedený v mene pod¾a písmena a) tohto bodu;� 

4. V bode 8.4. písm. b) znie: 
�mno�stvo a názov hlavnej meny, Kurz hlavnej meny voèi mene, ktorou kupujúci platí za hlavnú 
menu alebo Kurz meny, ktorou kupujúci platí za hlavnú menu voèi hlavnej mene, deò alebo 
Lehotu vzájomného plnenia, urèenie meny plnenia minimálne jednej zo Zmluvných strán.� 

5. V èlánku 8. Menový obchod sa za bod 8.7 vkladá nový bod 8.8, ktorý znie: 
�Ak Klient a Banka dohodli Menový obchod a výslovne nedohodli pre vysporiadanie Obchodu 
konkrétne úèty Klienta, platí, �e: 

a) ak Klient a Banka dohodli Menový obchod ako prevod medzi úètami Klienta, tak úètom 
urèeným pre plnenie ktorejko¾vek Zmluvnej strany z Menového obchodu je Úèet 
oznámený Klientom pre úèely Rámcovej zmluvy a vedený v rovnakej mene, ako je mena 
plnenia tejto Zmluvnej strany; 

b) ak Klient a Banka dohodli Menový obchod k prichádzajúcej platbe Klienta, tak úètom 
urèeným pre plnenie Banky je Úèet oznámený Klientom pre úèely Rámcovej zmluvy a 
vedený v rovnakej mene ako je mena plnenia Banky;  

c) ak Klient a Banka dohodli Menový obchod k odchádzajúcej platbe Klienta, tak úètom pre 
plnenie Klienta je Úèet Klienta oznámený Klientom pre úèely Rámcovej zmluvy a vedený 
v rovnakej mene, ako je mena plnenia Klienta; 

d) a ak Klient a Banka nedohodli ani jeden z typov Menových obchodov uvedených v tomto 
bode, platí, �e dohodli Menový obchod bez dohodnutia úètov za úèelom uskutoènenia 
vzájomných plnení; 

ak nebolo v Rámcovej zmluve dohodnuté inak.� 
Doteraj�ie body 8.8. a� 8.17. sa oznaèujú ako body 8.9 a� 8.18.  

6. V bode 12.1 sa za slová �prioritne z Úètu� vkladajú slová �oznámeného Klientom pre úèely 
Rámcovej zmluvy�. 

7. V bode 13.1 písm. a) sa slová �prioritne na Úèet Klienta� nahrádzajú slovami �prioritne na Úèet 
oznámený Klientom pre úèely Rámcovej zmluvy�. 

8. V bode 13.1. písm. b) sa na konci vypú��a bodka a pripájajú slová �z Obchodu s Klientom.�.  
9. V bode 13.2 sa vypú��ajú slová �ktorý sa riadi OPTOB,�. 
10. V èlánku 13. Plnenie záväzkov Banky sa za bod 13.3 dopåòa nový bod 13.4, ktorý znie: 

�13.4. Banka je oprávnená odlo�i� na nevyhnutne potrebný èas plnenie svojich záväzkov voèi 
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Klientovi zo zmlúv uzatvorených v súvislosti s Obchodom, ak v plnení záväzkov Banky voèi 
Klientovi bráni skutoènos� hodná osobitného zrete¾a (napr. technické problémy). Banka sa 
zaväzuje splni� svoje záväzky zo zmlúv uzatvorených v súvislosti s Obchodom voèi Klientovi bez 
zbytoèného odkladu po odpadnutí preká�ky spôsobujúcej nemo�nos� plnenia Banky.� 

11. V bode 16.1. sa za slová �má plni�� vkladá slovo �Banke�. 
12. V bode 16.2. sa za slovo �Záväzkami� vkladá slovo �Klienta�. 
13. V bode 16.3. druhá a tretia veta znie:  

�Po�iadavka Banky, aby Klient zabezpeèil peòa�nými prostriedkami svoje záväzky z Obchodov 
voèi Banke, ktoré má plni� v budúcnosti, zakladá Klientovi povinnos� splni� túto po�iadavku do 24 
hodín od doruèenia výzvy Banky do vý�ky po�adovanej Bankou. Banka je zároveò oprávnená 
po�adova�, aby Klient zabezpeèil svoje záväzky pre Banku dostatoèným spôsobom, a to aj 
kedyko¾vek poèas trvania zmluvného vz�ahu medzi Klientom a Bankou zalo�eného Rámcovou 
zmluvou alebo zmluvou v súvislosti s Obchodom.�  

14. V bode 17.1. písm. j) znie:  
�.ak Banka odôvodnene predpokladá, �e Klient nebude schopný plni� si svoje záväzky z 
ktoréhoko¾vek z Obchodov alebo akéko¾vek záväzky voèi Banke; alebo�. 

15. V bode 19.5. sa na konci pripájajú vety: �Klient nemá nárok na poskytnutie Bankového produktu. 
Ak bol Klientovi poskytnutý akýko¾vek Bankový produkt, nevzniká mu tým nárok na poskytnutie 
ïal�ích Bankových produktov.�. 

 
Èl. III 

Závereèné ustanovenia dodatku 
 

Tento dodatok nadobúda úèinnos� dòa 18.03.2011. 


