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Dohoda o úprave poplatkov odlišne od Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a.s.
medzi
bankou:
sídlo:
zapísanou v:
IČO:

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l. odd. Sa, vložka č. 71/B
oo 686 930
(ďalej len "Banka")

a
klientom:
sídlo/bytom:
zapísaným v:
IČO/RČ:

CIF:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
obchodnom registri Okresného súdu Okresný súd Bratislava l odd.Sa, vložka č. 2906/B
35829141
699044
(ďalej len "Klient" )

1.

úvodné ustanovenia

1.1.

Klient využíva bankové služby Banky, za ktoré mu Banka účtuje v zmysle čl. 2.3.6. Všeobecných obchodných
podmienok Tatra banky, a.s. poplatky v zmysle aktuálneho Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a.s., časť
poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby- podnikaterov (ďalej len .Sadzobník poplatkov").

ll.

Predmet dohody

2.1.

Banka a Klient sa dohodli, že počas trvania tejto dohody sa nepoužije Sadzobník poplatkov na účtovanie
poplatkov za bankové služby uvedené v tomto článku dohody a Banka bude za tieto služby účtovať poplatky
spôsobom. uvedeným v tomto článku dohody.
Zľava

Druh PQplatku'

$tandardný
poplatok2

Platf pre:

Visa- kreditná firemná karta

65 EUR/rokStandard 1OO
EUR/rok - Gold

CIF

Poplatok za vedenie účtu s nad limitným
kreditným zostatkom

0,40 % p.a. nad
1 000 000 EUR

CIF

..

.

POZN.: V prípade možnosti .všetky účty klienta• platí, že táto úprava sa vzťahuje na ucty, ktore su otvorene ku dnu
uzatvorenia tejto Dohody, ako aj na účty tohto typu, ktoré budú otvorené v budúcnosti.
Vysvetlivky:
1.
Obsah poplatku, resp. spôsob spoplatňovania je uvedený v Sadzobníku poplatkov, ktorý je dostupný na
www.tatrabanka.sk.
2.
štandardný poplatok je poplatok, obsiahnutý v Sadzobníku poplatkov, ktorý je dostupný na www.tatrabanka.sk.
Výška poplatku je uvedená ku dňu podpisu tejto dohody a v prípade, že je k tomuto dňu už zverejnená zmena
Sadzobníka poplatkov je uvedená zmenená výška alebo druh poplatku (ktorý/ktoré budú účinné v budúcnosti
v zmysle zverejnenej zmeny Sadzobníka poplatkov).
3.
Špeciálne ustanovenia pre službu Spracovanie mincí pri vklade:
3.1.a. Peňažná hotovosť bude rozdelená do prepravných obalov podra jednotlivých nominálnych hodnôt tak,
že mince v nominálnej hodnote 2,- a 1,- EUR budú roztriedené maximálne po 250 kusov, mince v
nominálnej hodnote 0,50 , 0,20 a 0,10 EUR budú roztriedené maximálne po 400 kusov, mince v
/
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4.

Ili.

nominálnej hodnote 0,05, 0,02 a 0,01 EUR, budú roztriedené maximálne po 500 kusov v jednom
prepravnom obale. Každý obal s roztriedenými mincami bude obsahovať označenie príslušnej
nominálnej hodnoty a označenie počtu kusov mincí nachádzajúcich sa v obale.
3.1 .b. Spolu s vkladovým pokladničným dokladom klient predloží banke súpisku peňažnej hotovosti vypísanú
podľa jednotlivých nominálnych hodnôt s uvedením celkovej sumy, s obchodným názvom klienta,
aktuálnym dňom a podpisom vkladateľa .
3.2. V prípade, že banka zistí rozdiel medzi sumou uvedenou na súpiske peňažnej hotovosti a sumou
zistenou pri spracovaní peňažnej hotovosti, banka opraví vkladový doklad a sumu skutočne na počítanej
peňažnej hotovosti pripíše v prospech účtu klienta. Klient v takomto prípade akceptuje sumu peňažnej
hotovosti zistenú bankou.
3.3. V prípade, že banka pri spracovávaní peňažnej hotovosti zadrží falšované mince alebo mince, pri
ktorých vznikne podozrenie, že sú falšované alebo pozmenené, nakladá s nimi ďalej v súlade so
zákonom č. 566/1992 Z.z. o NBS, vyhláškou NBS č. 465/2001 Z.z., ktorou sa stanovujú podrobnosti
o postupe pri prijímaní zákonných peňazí a pri nakladaní s nimi a podrobnosti o poskytovaní náhrad za
necelé bankovky alebo inak poškodené bankovky a vyhláškou NBS č. 607/2008 Z.z. o niektorých
podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok. O zadržaní takejto
mince informuje banka klienta.
3.4. V prípade, že banka zadrží mince podľa bodu 3.3., zníži sumu spracovanej peňažnej hotovosti
nominálnu hodnotu zadržaných mincí. V prípade, že Národná banka Slovenska následne potvrdí
pravosť zadržaných mincí, banka zúčtuje nominálnu hodnotu zadržaných mincí na účet klienta s valutou
dňa, kedy mala byť peňažná hotovosť pripísaná na účet klienta.
Pre nasledujúce poplatky:
- Automatizovaná SEPA platba a SEPA inkaso, t.j. spracovanie platobného príkazu doručeného
prostredníctvom Internet bankinguT8, Internet bankingT 8 pre mobilné zariadenia, MultiCashu, Business
BankinguTBa SWIFT vrátane platieb v mene CZK v prospech klientov Raiffeisenbank česká republika, prevod
-cash pooling, automatická splátka kreditnej karty, realizácia trvalého platobného príkazu a SEPA inkasa,
-Spracovanie prijatej platby,
-Výber hotovosti z účtu ,
- Vklad hotovosti na účet- zrava z poplatku, pričom poplatok je zúčtovaný štandardne -t.j. ak vklad hotovosti
realizuje osoba, ktorá má podpisové oprávnenie k účtu (podpisová skupina D, M, V alebo K), platí zravnený
poplatok za vklad. Ak vklad realizuje tretia osoba, platí štandardný poplatok v zmysle aktuálneho sadzobníka,
- Vklad v hotovosti na účet- zrava z poplatku a výnimka zo spôsobu zúčtovan ia poplatku: poplatok bude
zúčtovaný vo forme kapitalizácie poplatkov na konci mesiaca bez ohradu na to, či vklad hotovosti realizuje
osoba, ktorá má podpisové oprávnenie k účtu (podpisová skupina D, M, V alebo K) alebo tretia osoba,
-Vklad hotovosti na účet cez bankomat Tatra banky,
platí, že sa zľavy nevzťahujú vo vzťahu k účtom s balíkom služieb.
Trvanie dohody

Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň bezprostredne
nasledujúcom po dni, jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle
ustanovenia§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s §5a
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, pričom povinnosť zverejniť túto Dohodu má Klient. Klient sa zaväzuje túto skutočnosť
Banke bezodkladne oznámiť doručením písomného oznámenia.
3.2. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
3.3. V prípade zrušenia bankovej služby vo vzťahu ku ktorej bola poskytnutá zľava sa pri opakovanom zriadeni
služby zrava na túto službu nevzťahuje s výnimkou zľavy poskytnutej vo vzťahu k poplatku za vedenie účtu
· alebo za vedenie účtu s balíkom služieb.
·
3.4. Túto dohodu je možné vypovedať ktoroukorvek zmluvnou stranou. Výpovedná doba sú 2 mesiace a začína
plynúť nasledujúci kalendárny mesiac po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
3.5. Dohoda zaniká aj zatvorením všetkých bežných účtov Klienta.
3.1 .
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IV.

Záverečné ustanovenia

4.1.
4.2.

Dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán.
Banka a Klient sa dohodli, že táto dohoda resp. tento dokument môže byf vyhotovený na základe určenia
Klienta alebo na základe ustanoveni tohto dokumentu v elektronickej podobe (ďalej len .Dokumentácia"). Pri
Dokumentácii vyhotovovanej v priestoroch Banky za fyzickej prítomnosti Klienta alebo oprávnených osôb na
strane Klienta, budú oba rovnopisy vyhotovené v listinnej podobe. V ostatných prípadoch bude Dokumentácia
vyhotovovaná výl učne v elektronickej podobe. V prípade ak Klient nesúhlasí s elektronickou podobou tohto
dokumentu, tak je oprávnený uzatvorif dokument v listinnej podobe.
Dokumentácia vyhotovená v elektronickej podobe bude Klientovi sprístupnená v Internet banking-u a/alebo
v Business banking-u osôb na strane Klienta, ktoré v mene Klienta prejavili akúkorvek formu súhlasu,
akceptácie či potvrdenia predmetného úkonu, alebo Dokumentáciu podpísali v mene Klienta. Dokumentácia je
vyhotovená vo forme umožňujúcej nezmenené reprodukovanie v nej obsiahnutých informácii. V prípadoch ak
si Dokumentácia vyžaduje podpis osôb na strane Klienta alebo akúkorvek inú formu prejavenia vôle Klienta,
bude podpísaná aj elektronickým podpisom osôb na strane Klienta alebo bude opatrená záznamom
potvrdzujúcim konanie takýchto osôb. Pri Dokumentácii, ktorú Banka podpísala elektronickými prostriedkam i
Banky, má Klient možnosf overenia si platnosti certifikátov k elektronickým prostriedkom Banky najmenej 6
mesiacov od sprístupnenia Dokumentácie v Internet banking-u a/alebo Business ban king-u. Klient je povinný
zabezpečiť, aby bola Dokumentácia bez zbytočného odkladu uložená na dátové úložisko nezávislé od
prostredia Internet banking-u, Business banking-u či technických prostriedkov Banky. Banka sa zaväzuje
poskytnúť Klientovi na požiadanie odpis ktorejkorvek časti Dokumentácie, ktorej listinné rovnopisy alebo odpisy
už neboli Klientovi odovzdané v listinnej podobe. Pre zachovanie plnej dôkaznej sily Dokumentácie podpísanej
elektronickými prostriedkami Banky aj po uplynutí doby 6 mesiacov (nezávisle od úkonov Banky) je vhodné k
Dokumentácii pripojiť archívnu časovú pečiatku vystavenú nezávislou certifikačnou autoritou.
Dohoda o nahradení záväzku.
Pre prfpad, že v minulosti Banka a Klient uzatvorili zmluvu, predmetom ktorej bolo poskytovanie bankových
služieb Klientovi za podmienok, odlišných od Sadzobníka poplatkov, sa zmluvné strany dohodli na tom, že
všetky prípadné záväzky zmluvných strán z takýchto zmlúv sa nahrádzajú novými záväzkami, vyplývajúcim i
z tejto zmluvy.

4.3.

[PODPISY NA NASLEDUJÚCEJ STRANE]
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v ...Bratislav.Edňa ............... .............

, za Banku
f

.

•

.n ~·Andrea
Cvachova
.
.

Mgr. Ján Babulík

RElattonshlp manager
- senior

.

h'

Re1ations 1p manager

Týmto potvrdzujem, že Klient,
resp. osoby oprávnené konať
za l v mene Klienta, podpisa/i
tento dokument v mojej
prítomnosti.

za Klienta
Ing. Peter Dovhun
or.édseda oredstavenstva

Podpis:
Meno:

Týmto potvrdzujem, že
podpisy Klienta, resp. osôb
oprávnených konať za l v
mene Klienta, sú zhodné s
podpisovými vzotmi týchto
osôb,
evidovanými
v
interných systémoch Banky.
Podpis:
Meno:

/ '..Márián Sira~ec, MBA
/1rx(ctpredseda p"dstavenstva
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