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DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE A ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZNÍKOV XTB SK 

XTB S.A. („XTB“), so sídlom Prosta 67, Varšava, PSČ: 00-838, Poľsko (ďalej len „XTB“) zapísaná v registri Obvodného súdu pre hl. mesto 

Varšavu, XIII. Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod registračným číslom 217580 podnikajúcej na území Slovenskej 

republiky prostredníctvom XTB S.A., organizačná zložka, IČO 36 859 699, so sídlom Bratislava, Poštová 1, PSČ 811 06, zapísanej v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1623/B (ďalej len „XTB Organizačná zložka“). 

 

XTB poskytuje služby v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve (ako je tento termín definovaný v OP), ktorú tvoria nasledujúce 

dokumenty dostupné na Internetových stránkach XTB: 

a. Rámcová zmluva o poskytovaní investičných služieb; 

b. Základné informácie o XTB S.A., organizačná zložka (ďalej len „Základné informácie o XTB“);  

c. Obchodné podmienky poskytovania investičných služieb spoločnosťou XTB S.A. 

spočívajúcich v realizácii príkazov na nákup alebo predaj vlastníckych práv a cenných papierov, správe 

vlastníckych účtov a peňažných účtov („Obchodné podmienky”, ďalej len “OP”); 

d. Doplňujúce informácie a zmluvné podmienky pre Zákazníkov XTB (ďalej len „Doplňujúce informácie“); 

e. Pravidlá všeobecných investičných odporúčaní  XTB; 

f. Stratégia vykonávania pokynov; 

g. Deklarácia investičného rizika; 

h. Informácie týkajúce sa konfliktu záujmov v XTB ; 

i. Špecifikačná tabuľka finančných nástrojov; 

j. Tabuľky podmienok;  

k. Tabuľka poplatkov a provízií XTB; 

l. Kľúčové informácie o Finančných nástrojoch, ponúkaných spoločnosťou XTB alebo XTB Slovenská republika (tzv. “KID”); 

m. Predzmluvné informácie o nákladoch a poplatkoch; 

n. ostatné dokumenty uvedené v Zmluve. 

 

Doplňujúce informácie sú súčasťou Zmluvnej dokumentácie, ktorá je špecifikovaná v Zmluve a tvorí jej neoddeliteľnú časť. Akékoľvek termíny 

v týchto Doplňujúcich informáciách s veľkými začiatočnými písmenami budú mať význam definovaný v OP. 

 

1. Základné informácie 

1.1. Podrobné informácie týkajúce sa rozsahu poskytovaných služieb a základných informácií o XTB sú Zákazníkom k dispozícii 

prostredníctvom dokumentu Základné informácie o XTB, ktorý je súčasťou zmluvnej dokumentácie a je k dispozícii na Internetových 

stránkach XTB. 

1.2. XTB poskytuje svojim Zákazníkom investičné služby na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej Organizačnej zložky v zmysle 

Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách  (ďalej len „Zákon“) a k uvedeným v OP a Tabuľke podmienok 

nasledovné Transakcie s Finančnými nástrojmi: 

a. kontrakty na vyrovnanie rozdielov (finančné rozdielové zmluvy) alebo „CFD“ na mimoburzovom trhu (OTC) k Podkladovým 

aktívam, ktorými sú meny, komodity, akcie a burzové indexy (v zmysle ustanovenia §5 ods.1 písm. i) Zákona o cenných 

papieroch); 

b. cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, na burze cenných papierov alebo v rámci mnohostranných 

obchodných systémov (MTF, ASO) (v zmysle ustanovenia §5 ods.1 písm. a) Zákona o cenných papieroch). 

1.3. Pri uzatváraní Zmluvy zastupuje XTB v zmysle ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. § 13 ods. 5 „ďalej len Obchodný zákonník) vedúci 

Organizačnej zložky alebo ním splnomocnená osoba. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že Organizačná zložka nemá právnu 

subjektivitu a všetky právne úkony uskutočnené vedúcim Organizačnej zložky za XTB sú právnymi úkonmi XTB a zaväzujú priamo XTB. 
 

2. Doplňujúce informácie k spôsobom uzatvárania Zmluvy 

Uzatvorenie Zmluvy za prítomnosti povereného zamestnanca XTB 

2.1. V prípade priameho uzatvorenia Zmluvy za prítomnosti povereného Zamestnanca XTB v súlade s článkom 3.5. písm. a) OP, predchádza 

procesu uzatvorenia Zmluvy identifikácia Zákazníka.  XTB je oprávnená pred podpisom Zmluvy prostredníctvom príslušného 

oprávneného zamestnanca XTB vyžadovať predloženie dokladov alebo dokumentov obsahujúcich osobné údaje Zákazníka, 

preukazujúcich totožnosť Zákazníka a vyhotoviť z nich kópie alebo výpisy za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy v súlade 

s ustanovením zákona č.  297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu 

(ďalej len „AML Zákon“).  
2.2. Zákazník – fyzická osoba je povinný XTB doložiť všetky mená a priezviská, rodné číslo, a ak nebolo pridelené, dátum narodenia, miesto 

narodenia, pohlavie, trvalý alebo iný pobyt, svoju podobu na základe fotografie a štátne občianstvo. Zákazník – fyzická osoba je povinný 

pri uzatváraní Zmluvy ako podmienku uzatvorenia Zmluvy dostatočne preukázať svoju identitu, a to predložením platného dokladu 

totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný doklad totožnosti obsahujúci potrebné identifikačné údaje a aktuálnu fotografiu!. 

2.3. Zákazník, podnikajúca fyzická osoba doloží okrem údajov uvedených v bode 2.2. Doplňujúcich informácií tiež obchodné meno, odlišujúci 

dodatok alebo ďalšie označenie, miesto podnikania a identifikačné číslo. Okrem predloženia platného dokladu totožnosti je povinný 

predložiť i dokument, na základe ktorého je oprávnený podnikať (aktuálny výpis so živnostenského registra alebo iné osvedčenie 

obsahujúce informácie ohľadom jeho obchodnej firmy, odlišujúceho dodatku alebo ďalšieho označenia, miesta podnikania a jeho 

identifikačného čísla). 

2.4. Zákazník - právnická osoba je povinný XTB doložiť základné identifikačné údaje právnickej osoby, ktorými sú obchodné meno alebo 

názov vrátane odlišujúceho dodatku alebo ďalšieho označenia, sídlo, všetky štáty, v ktorých má pobočku, organizačnú zložku alebo 

prevádzku, identifikačné číslo alebo obdobné číslo prideľované v zahraničí , údaje na zistenie a overenie totožnosti fyzickej osoby, ktorá 

je členom jej štatutárneho orgánu (meno, priezvisko dátum narodenia a miesto pobytu, resp. bydliska), a základné identifikačné údaje 

právnickej osoby, ktorá je členom jej štatutárneho orgánu, a údaje na zistenie a overenie totožnosti fyzickej osoby, ktorá je členom 

štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo ktorú táto právnická osoba splnomocnila, aby ju vo štatutárnym orgáne zastupovala, v 

rozsahu podľa bodu 2.2. Doplňujúcich informácií. Ďalej je Zákazník - právnická osoba povinný predložiť identifikačné údaje právnickej 

osoby v zmysle tohto bodu (t. j. Obchodné meno alebo názov vrátane odlišujúceho dodatku alebo iné označenie, sídlo, identifikačné 
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číslo alebo obdobné číslo prideľované v zahraničí, a identifikačné údaje štatutárnych orgánov alebo ich členov), to všetko v prípade, že 

štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo skutočným majiteľom Zákazníka - právnickej osoby je tiež právnická osoba. 

2.5. Zákazník- právnická osoba je ďalej povinný predložiť: 

a. aktuálny výpis z obchodného či iného registra potvrdzujúci existenciu a právnu subjektivitu právnickej osoby nie starší ako 

3 mesiace; 

b. aktuálny výpis z bankového účtu vedený na meno Zákazníka nie starší ako 3 mesiace; 

c. doklad, obsahujúci zoznam osôb oprávnených jednať v mene Zákazníka- právnickej osoby vo vzťahu k XTB, najmä 

oprávnených podávať Obchodné pokyny a disponovať s finančnými prostriedkami zhromaždenými na Účtoch; 

d. podpisové vzory osôb, o ktorých sa hovorí v bode e) nižšie; 

e. čestné vyhlásenie obsahujúce meno skutočného majiteľa právnickej osoby v súlade § 10 písm b) Zákona o AML. 

f. fyzické osoby, ktoré  sú členom štatutárneho orgánu alebo skutočným majiteľom Zákazníka- právnickej osoby sú povinné 

predložiť XTB prehlásenie, či sú politicky exponovanou osobou v zmysle zákona o § 10 písm d) Zákona o AML; 

g. fyzické osoby, ktoré sú členom štatutárneho orgánu, sú povinné pri uzatváraní Zmluvy ako podmienku uzatvorenia Zmluvy 

dostatočne preukázať svoju identitu; 

h. ďalšie doklady a dokumenty vyžiadané XTB pre účely uzatvorenia Zmluvného vzťahu. 

2.6. Doklady a uvedené dokumenty musia byť XTB predkladané v origináloch alebo v úradne overených kópiách. V prípade cudzojazyčných 

dokumentov je XTB oprávnená vyžadovať úradne overené preklady týchto dokumentov. 

2.7. V prípade, že je Zákazník zastúpený na základe plnej moci, predloží splnomocnenec XTB plnú moc s úradne overeným podpisom 

splnomocniteľa a XTB vykoná v súlade s AML Zákonom identifikáciu splnomocnenca. 
 

Uzatvorenie Zmluvy diaľkovým spôsobom prostredníctvom elektronickej komunikácie  
2.8. V prípade uzatvorenia Zmluvy diaľkovým spôsobom prostredníctvom elektronickej komunikácie v súlade s článkom 3.5. písm c) OP je 

Zmluva uzatvorená prostredníctvom siete internet. Zákazník vyplní online formulár na internetových stránkach XTB, pričom prehlási, že 

súhlasí z uzatvorením zmluvy elektronickým spôsobom a že sa oboznámil so všetkými dokumentmi zmluvnej dokumentácie. Uzatvorenie 

zmluvy diaľkovým spôsobom prostredníctvom elektronickej komunikácie nie je možné v prípade uzatvorenie zmluvy so Zákazníkom- 

podnikajúcou fyzickou osobou, ktorá vystupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho 

povolania a so Zákazníkom- právnickou osobou. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností k procesu uzatvorenia Zmluvy prostredníctvom 

elektronickej komunikácie uvádza, že: 

a. pre uzatvorenie Zmluvy je nevyhnutné, aby Zákazník vyjadril súhlas s uzatvorením Zmluvy diaľkovým spôsobom 

prostredníctvom elektronickej komunikácie a vyjadril bezvýhradný súhlas s uzavretím zmluvy o poskytovaní investičných 

služieb.  

b. pre uzatvorenie Zmluvy je nevyhnutné, aby sa Zákazník vopred oboznámil so všetkými dokumentmi potrebnými 

k uzatvoreniu Zmluvy a túto skutočnosť potvrdil v online formulári, a aby ďalej potvrdil, že bol informovaný o finančnom 

riziku súvisiacom s poskytovanými službami.  

c. vyhlásenie o prijatí a uzatvorení Zmluvy diaľkovým spôsobom prostredníctvom elektronickej komunikácie predstavuje 

prijatie ponuky uzavrieť Zmluvu s XTB s podmienkou, že zo strany XTB dôjde ku kladnému overeniu dokumentov a údajov 

poskytnutých Zákazníkom požadovaných k uzatvoreniu Zmluvy. 

d. Zmluvu možno uzavrieť týmto postupom iba so Zákazníkom - fyzickou osobou a Zákazníkom - podnikajúce fyzickou osobou, 

ktorá nevystupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania; 

e. postup Zákazníka smerujúci k uzavretiu zmluvy týmto spôsobom nezaväzuje XTB Zmluvu uzavrieť. XTB je oprávnená 

odmietnuť Zmluvu uzatvoriť najmä v prípade pochybností o totožnosti Zákazníka alebo pochybností o autentickosti 

predložených informácií a dokladov. 

2.9. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti a špecifiká uzatvorenia Zmluvy diaľkovým spôsobom prostredníctvom elektronickej 

komunikácie je Zmluva uzatvorená nasledujúcim postupom. 

2.10. Zákazník samostatne, pravdivo a v súlade s faktickým a právnym stavom vyplní online registračný formulár pre založenie reálneho účtu, 

ktorý je dostupný na Internetových stránkach XTB, prostredníctvom ktorého poskytne XTB svoju e-mailovú adresu, zadá svoje heslo 

a poskytne XTB potrebné osobné údaje, údaje o daňovom statuse pre potreby FATCA & CRS, zvolí si typ účtu, obchodnú platformu, 

vyplní Investičný dotazník. Zákazník sa zoznámi so všetkými dokumentmi, ktoré tvoria Zmluvnú dokumentáciu, čo potvrdí v online 

registračnom formulári. Zároveň poskytne súhlas so spracovaním osobných údajov a ďalšie v online registračnom formulári uvedené 
súhlasy a potvrdí, či nie je politicky exponovaná osoba. Ďalej môže Zákazník dobrovoľne poskytnúť súhlas so zasielaním obchodných 

oznámení. 

2.11. Zákazník sa môže rozhodnúť, že investičný dotazník nevyplní. V takom prípade je povinný potvrdiť, že si želá uzatvoriť Zmluvu aj 

napriek tomu, že XTB nebude schopná uskutočniť posúdenie vhodnosti služieb a nebude schopná poskytnúť mu primeranú úroveň 

ochrany. Zákazník tiež potvrdí, že mu boli poskytnuté všetky informácie o XTB, investičných službách a rizikách spojených s investičnými 

službami. 

2.12. Ak Zákazník investičný dotazník vyplní, no XTB na základe vyhodnotenia investičného dotazníku Zákazníkovi oznámi, že zvolené služby 

nie sú pre neho vhodné, je Zákazník povinný potvrdiť, že si želá uzatvoriť Zmluvu aj napriek tomu, že služby pre neho nie sú vhodné 

a predstavujú riziko, o ktorom bol informovaný. Tiež potvrdí, že mu boli poskytnuté všetky informácie o XTB, investičných službách 

a rizikách spojených s investičnými službami. 

2.13. V prípade kladného vyhodnotenia investičného dotazníka je Zákazník povinný potvrdiť, že dostal informácie o XTB, o investičných 

službách poskytovaných XTB a o rizikách spojených s investičnými službami. 

2.14. Po vyplnení online registračného formulára sa môže Zákazník prihlásiť do svojho Profilu investora. XTB odošle Zákazníkovi na e-mailovú 

adresu, ktorú Zákazník poskytol v online formulári, dokument vo formáte PDF, ktorý bude obsahovať Zmluvu a Investičný dotazník 

vrátane údajov poskytnutých Zákazníkom pri vyplnení online formulára a plného znenia súhlasov a vyhlásení, ktoré Zákazník zaškrtol 

a prijal. XTB Zákazníkovi na uvedenú e-mailovú adresu rovnako zašle i všetky dokumenty vo formáte PDF, ktoré tvoria zmluvnú 

dokumentáciu.  

2.15. Vyššie uvedený PDF dokument so Zmluvou, ako aj všetky ostatné dokumenty vo formáte PDF, ktoré tvoria Zmluvnú dokumentáciu, 

budú automaticky uložené v Profile investora. Tam budú uložené po dobu trvania zmluvného vzťahu so Zákazníkom. Prístup do Profilu 

investora má len Zákazník a XTB. 

2.16. Zákazník je povinný nahrať do Profilu investora kópie dvoch požadovaných osobných dokladov totožnosti, ktoré budú obsahovať údaje 

o Zákazníkovi ako napr. meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia (pokiaľ rodné číslo nebolo pridelené), adresu trvalého 

pobytu a štátnu príslušnosť, vrátane podoby, ktorá umožní identifikáciu Zákazníka. 

2.17. Zákazník bude môcť začať obchodovať, t. j. k poskytnutiu akejkoľvek služby zo strany XTB Zákazníkovi dôjde až potom, ako Zákazník 

poskytne XTB všetky požadované informácie, poskytne nevyhnutné súhlasy a vyhlásenia a uloží v Profile investora všetky požadované 

kópie dokumentov.  XTB na základe takto poskytnutých informácií a dokumentov plne identifikuje Zákazníka, overí jeho identifikáciu a 

vyhodnotí vhodnosť poskytovania služieb. 
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2.18. Ak bude na základe poskytnutých informácií Zákazník vyhodnotený ako nevhodná protistrana Zmluvy, bude XTB Zákazníka informovať 

o tom, že s ním nie je možné Zmluvu uzavrieť. 

2.19. K elektronickému uzatvoreniu Zmluvy dochádza bez podpísania dokumentov. Hneď ako Zákazník vyplní online registračný formulár XTB 

doručí Zákazníkovi Zmluvu a Investičný dotazník, ako i všetky dokumenty zmluvnej dokumentácie v zmysle bodu  2.14.  vyššie v PDF 

formáte na jeho e-mailovú adresu a zároveň uloží všetky dokumenty v zmysle bodu 2.16. a 2.17.  vyššie do Profilu investora na 

Internetových stránkach XTB a umožní Zákazníkovi vstup do Profilu investora. Vyplnením online registračného formulára však 

automaticky nedochádza uzatvoreniu Zmluvy a k možnosti obchodovania prostredníctvom reálneho účtu zo strany Zákazníka. 

K uzavretiu Zmluvy a rovnako k poskytovaniu všetkých služieb Zákazníkom dochádza okamihom, keď XTB informuje Zákazníka o tom, 

že Zákazník poskytol všetky požadované informácie,  uložil v Profile investora všetky požadované kópie dokumentov a keď XTB 

Zákazníka plne identifikovala a overila jeho totožnosť. 

2.20. XTB je oprávnená odmietnuť uzavrieť so Zákazníkom Zmluvu, ak bude mať pochybnosti najmä o totožnosti Zákazníka- osoby 

uzatvárajúce Zmluvu diaľkovým spôsobom prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo o autentickosti Zákazníkom predložených 

dokladov.  

Uzatvorenie Zmluvy korešpondenčným spôsobom prostredníctvom pošty 
2.21. V prípade uzatvorenia Zmluvy korešpondenčným spôsobom prostredníctvom pošty v súlade s článkom 3.5 písm. b) OP je Zákazník pred  

uzatvorením Zmluvy povinný najskôr vyplniť Zmluvu a Zmluvnú dokumentáciu. Zmluvu a zmluvnú dokumentáciu môže Zákazník nájsť 

na Internetových XTB. XTB je oprávnená požadovať od Zákazníka nasledujúce informácie a doklady za účelom vykonania identifikácie 

v súlade s požiadavkami AML Zákona: 
a. Zákazník - fyzická osoba a Zákazník - podnikajúca fyzická osoba, ktorá vystupuje mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti 

alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania je povinný XTB doručiť kópiu dokladu potvrdzujúceho existenciu 

účtu vedeného na meno Zákazníka v úverovej inštitúcii alebo u zahraničnej úverovej inštitúcie so sídlom najmenej na území 

členského štátu Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Následne je povinný dodať kópie príslušných 

častí preukazu totožnosti a najmenej jedného ďalšieho podporného dokladu, z ktorých možno zistiť identifikačné údaje 

záujemcu - fyzickej osoby v rozsahu stanovenom v článku 2.2. - 2.4. týchto Doplňujúcich informácií. 

b. Zákazník - podnikajúca fyzická osoba, ktorá vystupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného 

výkonu svojho povolania a Zákazník - právnická osoba je povinný požiadať notára, krajský úrad či obecný úrad obce s 

rozšírenou pôsobnosťou, aby vykonal identifikáciu takého Zákazníka - podnikajúcej fyzickej osoby, ktorá vystupuje v rámci 

svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, alebo Zákazníka - právnickej osoby v 

súlade § 7 ods. 1 písm. b) Zákona o AML, alebo je povinný udeliť súhlas s prevzatím identifikácie takejto úverovej či finančnej 

inštitúcii a takým spôsobom, ako predpokladá § 7 ods. 1 písm. e)  AML Zákona. 

2.22. V prípade uzatvorenia Zmluvy korešpondenčne prostredníctvom pošty v súlade s článkom 3.5 písm. b) OP je Zákazník pred uzavretím 

Zmluvy povinný najprv doručiť vyhotovenie Zmluvy v dvoch rovnopisoch. Ak je záujemcom právnická osoba, podpisy Zákazníka musia 

byť úradne overené. 

2.23. XTB vykoná kontrolu doručených a podpísaných dokumentov, kedy v prípade ich kompletnosti odošle Zákazníkovi jedno vyhotovenie 

podpísanej Zmluvy späť na Zákazníkom uvedenú adresu. Zmluva je uzavretá v čase jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

2.24. XTB je oprávnená odmietnuť uzatvoriť so Zákazníkom Zmluvu, ak bude mať pochybnosti najmä o totožnosti Zákazníka - osoby 

uzatvárajúce Zmluvu korešpondenčným spôsobom prostredníctvom pošty alebo bude mať pochybnosti o autentickosti predložených 

dokladov. 

 

3. Doplňujúce informácie ku kategorizácii Zákazníkov  
3.1. Každý Zákazník bude zo strany XTB klasifikovaný ako neprofesionálny zákazník, ak Zákazník nepožiada v súlade s ustanovením § 73e 

Zákona o inú klasifikáciu. Zákazník ako neprofesionálny Zákazník môže v súlade s ustanovením § 73e Zákona požiadať XTB o zmenu 

kategorizácie na profesionálneho zákazníka a to za splnenia podmienok uvedených v dokumente Informácie o zákazníckej kategorizácii 

uverejnením na Internetových stránkach XTB. 

3.2. XTB môže udeliť súhlas so zhora uvedenou žiadosťou Zákazníka, ak sa uistí,  že Zákazník spĺňa kritériá uvedené v dokumente Informácie 

o zákazníckej kategorizácii a má ohľadne obchodu alebo obchodov s Finančným nástrojom alebo investičnej služby, ktorých sa žiadosť 

týka, potrebné skúsenosti a odborné znalosti, je schopný robiť vlastné investičné rozhodnutia a chápe súvisiace riziká.  

3.3. Predpokladom zaradenia Zákazníka do kategórie profesionálneho Zákazníka je uzatvorenie dodatku k Zmluve.  

 

4. Doplňujúce informácie k poplatkom a províziám 
4.1. Podrobné informácie o poplatkoch a províziách sú k dispozícii v Tabuľkách podmienok, dostupných na Internetových stránkach XTB. 

4.2. Tabuľky podmienok obsahujú základ pre stanovenie celkovej ceny, ktorú má Zákazník zaplatiť v súvislosti s poskytovaním investičnej 

služby, vrátane všetkých poplatkov, provízií, prípadne daní platených prostredníctvom XTB. XTB týmto plní svoju informačnú povinnosť 

v súlade s § 73d ods. 1 písm. d) Zákona. 

 

5. Doplňujúce informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov 
5.1. XTB spracúva osobné údaje Zákazníkov v súlade s príslušnou právnou úpravou. Viac informácií týkajúcich sa ochrany a spracovávanie 

osobných údajov je k dispozícii v dokumente Zásady spracovania osobných údajov, dostupnom na Internetových stránkach XTB. 

5.2. Zákazník uzavretím Zmluvy potvrdzuje správnosť osobných údajov, ktoré XTB poskytol, a súhlasí s tým, že XTB bude tieto osobné údaje 

spracovávať, a to na účely spočívajúce v realizácii a plnení zmluvného vzťahu so Zákazníkom, v prípade vymáhania splatných 

pohľadávok, posudzovania a vyhodnotenia rizík spojených s pokynmi Zákazníka a ďalej v priebehu obchodného vzťahu so Zákazníkom, 

s cieľom zabezpečiť súlad s právnymi a regulačnými požiadavkami. 

5.3. Zákazník berie na vedomie, že môže dochádzať k prenosu osobných údajov a údajov, týkajúcich sa peňažných transakcií na Obchodnom 

účte Zákazníka a údajov uvedených vo Zmluvnej dokumentácii tretím stranám výhradne za účelom uzatvorenia a plnenia práv a 

povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo zmlúv uzatvorených medzi Zákazníkom, XTB a týmito tretími stranami. Tieto tretie strany 

spoločnosť XTB zastupujú alebo inak chránia jej oprávnené záujmy, podieľajú sa na poskytovaní a prevádzkovaní jej služieb, 

spolupracujú v trestných konaniach, plnia dohľad nad dodržiavaním práv a povinností ustanovenými príslušnými právnymi predpismi. 

Medzi tieto tretie strany patria zriaďovateľ XTB, orgány činné v správnom a trestnom konaní, audítorské spoločnosti, spoločnosti 

zamerané na informačné technológie, poradcovia, advokátske kancelárie, notári, štátne inštitúcie a poštové a kuriérske spoločnosti. 

XTB je oprávnená poskytnúť osobné údaje a to len v rozsahu potrebnom na plnenie povinností a práv vyplývajúcich zo záväzkov medzi 

XTB a tretími stranami. 

V prípade, že Zákazníka so službami XTB zoznámil Sprostredkovateľ, Zákazník berie na vedomie, že XTB bude s týmto 

Sprostredkovateľom zdieľať osobné údaje Zákazníka. Sprostredkovateľ je v takom prípade oprávnený osobné údaje Zákazníka 

spracovávať, a to v súlade a v rozsahu stanovenom Zmluvou, OP a Zmluvou o spracovaní uzatvorenou medzi XTB a Sprostredkovateľom, 
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za predpokladu, že Sprostredkovateľ plní svoje povinnosti voči Úradu pre ochranu osobných údajov vyplývajúce z príslušných právnych 

predpisov. Zdieľanie osobných údajov Zákazníka medzi XTB a Sprostredkovateľom môže, okrem iného, spočívať vo vzájomnej výmene 

informácií o vedení a operáciách vykonaných na Účte Zákazníka. 

5.5. Zákazník berie na vedomie a je oboznámený so svojimi právami v súvislosti so spracovaním osobných údajov, a to najmä s právom na 

informácie a prístup k osobným údajom, právom na opravu, právom na výmaz, právom na obmedzenie spracovania, právom vzniesť 

námietku proti spracovaniu, právom na prenositeľnosť údajov a právom podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov 

(www.dataprotection.gov.sk).  

5.6. Zákazník berie na vedomie, že XTB je oprávnená archivovať všetky osobné údaje, ktoré jej Zákazník poskytol po nevyhnutne potrebný 

čas, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

 

 

6. Doplňujúce informácie k systému ochrany investícií Zákazníkov 
6.1.  XTB poskytuje svojim Zákazníkom opis opatrení, ktoré prijíma na zabezpečenie ochrany Finančných nástrojov alebo peňažných 

prostriedkov Zákazníka, vrátane informácií o príslušnom systéme náhrad pre investorov, respektíve systému ochrany vkladov, ktoré sa 

na XTB vzťahujú ako na obchodníka s cennými papiermi. Informácie týkajúce sa zabezpečenia vkladov klientov XTB a hornú hranicu 

zabezpečenie garančného fondu pre aktuálny rok sú uvedené v dokumente "Informácie týkajúce sa zaistenia vkladu Zákazníkov XTB" 

na Internetových stránkach XTB. 

 

7. Doplňujúce informácie k Zmluve 
7.1. XTB poskytuje svojim Zákazníkom opis opatrení, ktoré prijíma na zabezpečenie ochrany Finančných nástrojov alebo peňažných 

prostriedkov Zákazníka, vrátane informácií o príslušnom systéme náhrad pre investorov, respektíve systému ochrany vkladov, ktoré sa 

na XTB vzťahujú ako na obchodníka s cennými papiermi. Informácie týkajúce sa zabezpečenia vkladov klientov XTB a hornú hranicu 

zabezpečenie garančného fondu pre aktuálny rok sú uvedené v dokumente "Informácie týkajúce sa zaistenia vkladu Zákazníkov XTB" 

na internetových stránkach XTB. 

7.2. Zákazník súhlasí s tým, aby voči nemu plnila XTB svoju zákonnú informačnú povinnosť podľa § 73d  Zákona prostredníctvom ESPP1 a 

elektronickej pošty na emailovú adresu Zákazníka uvedenú v Zmluve. Zákazník prehlasuje, že má trvalý prístup k internetu. 

  

 

 

 

 
1 ESPP (Elektronický systém podávania pokynov) je internetová počítačová aplikácia, ktorá slúži Zákazníkovi k priamemu podávanie 

Obchodných pokynov. Ide napríklad o tieto aplikácie: MetaTrader a xStation. 

http://www.dataprotection.gov.sk/

