
Príloha č. 2

FP Firemný poradca

FP OPaVP Firemný poradca odboru právneho a vymáhania pohľadávok

S BP Správca business partnera (OEvO)

 v roli "všeobecnej" a v roli "klient" (okrem TRM)

S Správca oddelenia evidencie obchodov

Ad Administrátor oddelenia administratívy obchodov

V Vysporiadateľ oddelenia vysporiadania

SV Supervízor odboru riadenia kreditného rizika

A Analytik odboru riadenia kreditného rizika

P OPaVP Právnik odboru právneho a vymáhania pohľadávok

VO Vedúci oddelenia

R Riaditeľ odboru obchodného úseku / Riaditeľ regionálneho zastúpenia / Riaditeľ odboru

AO aktívny obchod

PÚ priamy úver

BP business partner (klient)

OR obchodný register

ŽR živnostenský register

VL vnútorný list Obsahová náplň priečinkov v CEPAO je uvedená v samostatnom dokumente.

ZP znalecký posudok ● pri zmenách obchodu - vždy nový riadok v CEPAO - (ak existuje priečinok v AO -  použiť ten istý)

AHZ akceptovateľná hodnota zabezpečenia

ČIK čiastková inventarizačná komisia
● pri žiadosti klienta (napr. investično-prevádzkového charakteru alebo úver + NFP), ktoré sa schvaľujú spoločne 

kompetentným orgánom, je potrebné požiadať pre každý obchod samostatný riadok v CEPAO, vrátane priečinkov 

PRACOVNÉ POSTUPY PRI REALIZÁCII A RIADENÍ AKTÍVNYCH OBCHODOV OBCHODNÉHO ÚSEKU

Kontrolný systém je vykonávaný v jednotlivých fázach životnosti aktívneho obchodu v rámci zverených právomocí jednotlivých dotknutých zamestnancov OÚ, ORKR, OVaSBO, ako aj ďalších 

zamestnancov, ktorí sa podieľajú na procese od vzniku až po zánik aktívneho obchodu. 

Súčasťou jednotlivých pracovných postupov pri realizácií a riadení aktívnych obchodov – priame úvery je využitie sebakontroly ako jedného z dôležitých zložiek kontrolnej činnosti. Správca je plne 

zodpovedný za správnosť údajov, ktoré natypuje do IS SAP. Správca v prípade nesprávne zadaných údajov tieto ihneď opraví alebo doplní, alebo v prípade potreby kontaktuje firemného 

poradcu a chybný údaj ihneď opraví alebo doplní na základe podnetu firemného poradcu. 

CEPAO je informačný systém, v ktorom platí zákaz vymazávania podkladov uložených do jednotlivých priečinkov. V prípade potreby musia byť aktualizované podklady vložené do príslušného 

priečinka formou vyššej verzie. Jednotlivé priečinky obsahujú informácie, ktoré majú charakter bankového a obchodného tajomstva a osobné údaje klientov, preto je potrebné s nimi 

pracovať s náležitou obozretnosťou v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi banky.

Centrálne zabezpečenie administratívnej podpory a dohľadu nad úverovým procesom →  od prijatia žiadosti, cez všetky potrebné administratívne úkony na založenie a správu klientov, 

kompletné overovanie na webových portáloch, zaevidovanie obchodov v IS a kontrola splnenia zmluvých podmienok pre čerpanie. Za týmto účelom je zriadený na sieťovom disku "P" samostatný 

priečinok AO (P:\Specialne\01_AO), v rámci ktorého sú zriadené prístupové oprávnenia pre zamestnancov RZ a OFB (vždy len na priečinok svojich klientov) a pre zamestnancov OVaSBO a 

ORKR. Každý priečinok klienta obsahuje štruktúru vytvorenú podľa priebehu úverového procesu. Túto štruktúru vytvára v zdieľanom priečinku správca CEPAO (zamestnanec OVaSBO) na základe 

mailom zaslanej požiadavky zo strany firemného poradcu. 

Všetci zodpovední zamestnanci v rámci zdieľaného priečinka sú povinní ukladať jednotlivé dokumenty v elektronickej forme. V prípade vytvárania formulára platí zásada, že v zdieľanom 

priečinku bude elektronická verzia, do ktorej vypĺňajú údaje a vpisujú svoje stanoviská zodpovední zamestnanci, pričom vždy ich uložia do zdieľaného priečinka podpísané a naskenované. 

Ukončenie takých činností, ktorých výstupom je žiadosť o vykonanie potrebných krokov na inom útvare, potvrdzujú v zdieľanom súbore CEPAO, v ktorom sú uchovávané všetky zmeny v procese. 

Informácia o zmene je ďalšiemu zamestnancovi odosielaná automaticky prostredníctvom mailovej notifikácie.

Kontroluje: VO, R formou priamej účasti alebo priebežnej informovanosti.

Použité legislatívne skratky:

PRIAME ÚVERY


