
 

 
 

SPOTREBITEĽ A JEHO PRÁVA – POMÔCKA PRI STYKU S BANKOU 
 

 
 
Všeobecná časť 
 
Ako spotrebiteľ máte najmä tieto práva: 
 

1. Poznať podmienky produktu alebo služby 

Ako spotrebiteľ ste oprávnený pred uzavretím zmluvy poznať všetky parametre a podmienky 

produktu alebo charakter poskytovanej služby. Z reklamy sa spravidla dozviete informácie 

o hlavných vlastnostiach produktu alebo poskytovanej služby, o jej cene, poplatkoch a nákladoch, 

ale je dôležité informovať sa aj o ostatných podmienkach ponúkaného produktu alebo služby. Návrh 

zmluvy si môžete zobrať aj domov a ak Vám niečo nie je jasné, pýtajte sa a radi Vám odpovieme. 

 

2. Právo neuzavrieť zmluvu 

Uzavretie zmluvy je výsledkom slobodnej vôle zmluvných strán, preto ak Vám produkt alebo služba 

nevyhovuje alebo nemáte dostatočné informácie o ponuke, zmluvu nemáte povinnosť uzavrieť. 

 

3. Domáhať sa svojich práv a právo podávať podnety 

Nebojte sa domáhať sa svojich práv alebo vyjadriť svoj názor, či podať podnet alebo pripomienky, ak 

budete mať na to dôvody. S dôverou sa môžete obrátiť na nášho vlastného Ombudsmana, ktorý rieši 

neanonymné podnety a ktorý vybavovaním podnetov prispieva k zvyšovaniu kvality predaja 

a k zlepšeniu poskytovaných služieb.   

 

4. Reklamovať poskytnutý produkt alebo službu 

Máte právo sťažovať sa alebo reklamovať produkt alebo službu, ak máte pocit, že Vám boli 

poskytnuté v rozpore so zmluvou alebo zákonom alebo pri plnení zo strany banky došlo k vadám 

alebo pochybeniam. Bližšie informácie k podaniu a vybavovaniu reklamácií nájdete v našom 

Reklamačnom poriadku, ktorý môžete nájsť na každom našom obchodnom mieste a aj na našom 

webovom sídle. 

 

5. Ukončiť zmluvu 

Ďalším právom, ktoré máte, okrem možnosti dohodnúť sa s bankou na ukončení zmluvy, je aj právo 

zmluvu vypovedať alebo odstúpiť od zmluvy, a to v prípadoch stanovených zákonom alebo 

dohodnutých v zmluve.   

 

6. Právo na riešenie sporu pred všeobecným súdom Slovenskej republiky 

Ak nie ste spokojný s vybavením veci a nie je už začaté konanie na rozhodcovskom súde, na 

právomoci ktorého ste sa s bankou dohodli, môžete si vybrať, či sa  podaným návrhom na začatie 

konania budete domáhať svojich práv na príslušnom všeobecnom súde Slovenskej republiky alebo 

u dohodnutého rozhodcovského súdu. 

 

7. Odvolať súhlas s reklamou 

Udelený súhlas s doručovaním reklamných materiálov môžete kedykoľvek počas trvania zmluvného 

vzťahu bez zbytočných nákladov odvolať, a v prípade Vášho záujmu ho opätovne udeliť. Naša 

banka sa snaží reklamu doručovať klientom cielene a bez zbytočného obťažovania, preto odvolaním 

súhlasu s reklamou sa môžete pripraviť o možnosť byť informovaný o zaujímavých ponukách. 

 

8. Právo dať sa zastúpiť 

Pri právnych úkonoch voči banke sa môžete nechať zastúpiť inou právne spôsobilou osobou. Na 

takéto úkony požadujeme, aby pravosť podpisu klienta bol úradne osvedčená. Z dôvodu ochrany



 

 
 

 
klienta sme oprávnení odmietnuť odovzdanie dohodnutých bezpečnostných predmetov 

k elektronickým službám splnomocnencovi. Zákon tiež nepripúšťa, aby ste sa ako spotrebiteľ nechali 

zastúpiť na uzavretie dohody o zabezpečení splnenia Vášho záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy. 

 
 

Obchodné podmienky, zmluvy, pojmy, alebo ako čítať dokumenty banky 

 

1. Banka má povinnosť vykonávať obchody so svojimi klientmi na zmluvnom základe, preto sa často pri 

uzatváraní zmlúv stretnete s dokumentmi banky, ktoré sú písané takzvaným právnym jazykom.  

 

2. V takýchto dokumentoch sa často používajú pojmy, ktoré sú vo vete písané s veľkým začiatočným 

písmenom a ktoré majú svoj presný význam. Tak je tomu najmä pri obchodných podmienkach banky 

a zmluvách, kde sú obvykle pojmy definované. V prípade, že definíciu pojmu nenájdete priamo 

v texte zmluvy, je potrebné sa pozrieť do súčasti zmluvy, ktorými sú všeobecné obchodné 

podmienky banky a produktové obchodné podmienky, ktoré upravujú produkt alebo službu, ktorú 

Vám banka poskytuje, alebo do inej dokumentácie, ktorá je súčasťou zmluvy, napríklad sadzobník. 

 

3. V prípade, že v zmluvnej dokumentácii nájdete rôzne definície pojmov písaných s veľkým 

začiatočným písmenom, je potrebné si uvedomiť, ktorý dokument má prednosť. Ak v texte zmluvy 

ste si nedohodli inak, má text zmluvy prednosť pred jej súčasťami, teda všeobecnými obchodnými 

podmienkami a produktovými obchodnými podmienkami a inými jej súčasťami alebo prílohami. 

V zmluve sa môžete dohodnúť, že niektoré zmluvne riešené parametre produktu alebo služby, ako 

sú napríklad poplatky, či úroková sadzba (najmä ak porušíte zmluvu), môže banka meniť 

jednostranne. Takáto jednostranná zmena zmluvy, ktorú zmluva alebo jej súčasť predpokladá má 

prednosť pred textom zmluvy, ktorý je platný v čase uzatvorenia zmluvy. Produktové obchodné 

podmienky majú zasa prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami banky. 

 
 

Osobitná časť 

 

A) Práva vo vzťahu k spotrebiteľským úverom a kreditným kartám 

 

1. Právo na informácie v obchodnej komunikácii s bankou pred uzavretím zmluvy  

 

Banka Vás v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím úverovej zmluvy informuje  
o podmienkach poskytnutia, čerpania, úročenia a splácania úveru. Tieto informácie Vám banka 
poskytne prostredníctvom formulára pre štandardné informácie. 
 

2. Právo na predčasné splatenie spotrebiteľského úveru 

 

O práve na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti Vás banka informuje ešte pred 

uzavretím zmluvy o úvere. Úver môžete predčasne splatiť úplne alebo čiastočne, pričom právo 

banky na náhradu nákladov je v takomto prípade výrazne obmedzené. Banka má v tomto prípade 

právo na náhradu nákladov spojených so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti.  

 

3. Právo na odstúpenie od zmluvy 

 

Od zmluvy o spotrebiteľskom úvere môžete odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní 
odo dňa uzavretia zmluvy alebo odo dňa, keď sú Vám doručené zmluvné podmienky banky 
obsahujúce všetky povinné náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa zákona, ak tento deň 



 

 
 

 
nasleduje po dni uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere.  
 
Oznámenie o odstúpení od zmluvy máte banke zaslať písomne alebo na inom trvanlivom médiu. 
Lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere sa považuje za dodržanú, ak ste 
oznámenie o odstúpení od zmluvy zaslali banke najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od 
zmluvy (napríklad podaním na poštovú prepravu).  
 
V prípade, že od zmluvy o spotrebiteľskom úvere odstúpite, vrátite banke peňažné prostriedky, ktoré 
ešte banke dlžíte a príslušný úrok. Ak Vám banka alebo tretia osoba na základe zmluvy poskytla 
poistenie ako doplnkovú službu súvisiacu so zmluvou úvere, okamihom odstúpenia od zmluvy o 
spotrebiteľskom úvere zaniká aj poistná zmluva a banka o tom bezodkladne informuje túto tretiu 
osobu. 

 
 

B) Práva spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku 

 

1. V prípade, že Vás banka osloví s ponukou na uzatvorenie zmluvy o finančných službách výlučne 

prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, banka Vám pred uzavretím zmluvy na diaľku 

zreteľným a zrozumiteľným spôsobom poskytne informácie o banke, o ponúkanom produkte alebo 

službe a o podmienkach ich poskytovania a využívania, o zmluve na diaľku, o spôsobe vybavovania 

reklamácií a o prípadnej existencii garančných fondov alebo systémov náhrad. 

 

2. V prípade zmluvy uzatvorenej na diaľku môžete odstúpiť od zmluvy spravidla bez zaplatenia 
zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy. Ak 
využijete právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku, vrátite banke všetky poskytnuté peňažné 
prostriedky a majetok, ktorý ste od banky prijali.  

 
 

C) Ďalšie dôležité informácie 

 

1. Máte právo žiadať od banky informácie, ktoré o Vás vedie vo svojej databáze a máte právo na 

obstaranie výpisu z tejto databázy. Za tieto informácie banka požaduje len úhradu vecných 

nákladov. 

2. Tiež môžete požadovať informácie o spracúvaní vašich osobných údajov a môžete požiadať aj 

o vydanie potvrdenia, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje bankou spracúvané. Ďalšie informácie, 

ktoré môžete od banky žiadať, sú informácie o zdroji, z ktorého banka získala Vaše osobné údaje; 

zoznam osobných údajov, ktoré banka spracováva; opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych 

osobných údajov a aj likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania. Dokumenty   

a informácie súvisiace uzatvorenými bankovými obchodmi banka archivuje najmenej 5 rokov od 

ukončenia obchodu.  

3. Máte právo požadovať odovzdanie obchodných podmienok banky, ktoré sú súčasťou zmluvy.  

4. O zmene obchodných podmienok banka informuje v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr      

2 mesiace vopred. Ak so zmenou obchodných podmienok, ktorá sa týka Vášho produktu alebo 

služby nesúhlasíte, máte právo zmluvu do účinnosti navrhovanej zmeny okamžite ukončiť. 

5. Vaše vklady v banke sú chránené podľa podmienok stanovených zákonom. 

6. Obchodné podmienky, sadzobník poplatkov a ďalšie dôležité informácie o produktoch a službách 

poskytovaných bankou nájdete na každom obchodnom mieste banky a na webovom sídle banky. 

7. Odporúčame Vám pravidelne si kontrolovať výpisy alebo iné oznámenia o prijatých a vykonaných 

platbách k produktom, ktoré máte zriadené a akékoľvek nezrovnalosti bez meškania riešte 

prostredníctvom podania reklamácie.  

8. V prípade, že chcete investovať do cenných papierov alebo iných investičných produktov a 



 

 
 

 

služieb, cenné informácie môžete nájsť na našom webovom sídle alebo v informačnej brožúrke, 

ktorú Vám radi poskytnú naši zamestnanci na obchodnom mieste ešte pred uzavretím obchodu.  

9. Naša banka spolupracuje pri predaji produktov a služieb s vybranými finančnými agentmi. Finančný 

agent je povinný pred uzavretím zmluvy poskytnúť Vám informácie o ňom, o jeho zápise                   

v príslušnom registri, o banke, o postupe pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného 

sprostredkovania finančným agentom, ako aj o sprostredkovávanom produkte alebo službe              

a o výške peňažných plnení súvisiacich so sprostredkovaním.  

 
 

Tento dokument slúži spotrebiteľovi na informačné účely a neviaže sa ku konkrétnej ponuke, produktu, či 
službe. 
 
Údaje platia ku dňu 1. 1. 2015. 
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