Treasury and Trade Solutions

Local Conditions

Miestne Podmienky

These Local Conditions for Accounts held and Services provided in
the Slovak Republic (the “Local Conditions”) supplement and/or
amend, and are to be read together with the Master Account and
Service Terms or any other terms and conditions that may be in
effect (“MAST”); Confidentiality and Data Privacy Conditions
(“CDPC”); and, if applicable, Regulatory Disclosures, Declarations,
and Representations (“RDDR”). If there is a conflict between the
MAST, CDPC, Local Conditions, and the RDDR, the RDDR will prevail.
These Local Conditions, the MAST, CDPC, RDDR, Schedule of
Charges and any other part of the Framework Contract may be
updated by the Bank from time to time with general applicability to
customers and upon prior written notice to Customer in line with
Section 32 of Payment Services Act, in which case such change will
become effective from two (2) months following the date of the
Bank’s notice (or such later date as specified in the notice)
(“Effective Date”). Any such amendments shall be deemed to be
approved by the Customer if the Customer has not objected to the
same in writing prior to the Effective Date. If Customer objects to
such changes, the Customer may terminate the Framework Contract
immediately and without charge prior to the Effective Date.

Tieto Miestne podmienky pre vedenie Účtov a Služieb poskytovaných
v Slovenskej republike (ďalej len “Miestne podmienky”) dopĺňajú a/
alebo menia Rámcové podmienky vedenia Účtov a poskytovania
Služieb (ďalej len „MAST“), Podmienky mlčanlivosti a ochrany
dôvernosti údajov (ďalej len „CDPC“), a ak je to aplikovateľné aj
Regulatórne oznámenia, deklarácie a vyhlásenia (ďalej len „RDDR“),
pričom sa tieto Miestne podmienky budú vykladať spoločne so
všetkými týmito dokumentmi. V prípade konfliktu medzi MAST, CDPC,
Miestnymi podmienkami a RDDR majú prednosť RDDR. Tieto Miestne
podmienky, MAST, CDPC, RDDR, Sadzobník poplatkov, a ktorákoľvek
ďalšia časť Rámcovej zmluvy môže byť zo strany Banky z času na čas
zmenená alebo doplnená, pričom sa bude jednať o zmenu všeobecne
aplikovateľnú na klientov na základe predchádzajúceho písomného
informovania Klienta vopred v súlade s ustanovením článku 32 Zákona
o platobných službách, pričom v takom prípade budú tieto zmeny
účinné do dvoch (2) mesiacov odo dňa oznámenia Banky (alebo od
takého dňa, aký bude uvedený v oznámení) (“Deň účinnosti”). Všetky
takéto zmeny sa budú považovať za prijaté zo strany Klienta, ak Klient
neoznámi Banke svoj nesúhlas so zmenami písomne pred Dňom
účinnosti. Ak Klient oznámi Banke svoje námietky k navrhovaným
zmenám, má Klient právo na okamžité ukončenie Rámcovej Zmluvy bez
poplatkov pred navrhovaným Dňom účinnosti.

1. Indemnity

1. Odškodnenie

Customer agrees to indemnify the Bank (and, without limitation,
its directors, officers, agents and employees) and to defend and
hold the Bank harmless from and against all costs (including
legal fees and expenses), claims, losses, damages, penalties,
costs and expenses (collectively “Losses”) arising, directly or
indirectly, from holding Accounts and providing Services; provided
however, that the Bank shall not be indemnified for any Losses to the
extent the Losses result directly from the Bank’s own willful
misconduct or fraud. This indemnity shall survive termination of
the Accounts and Services.

Klient súhlasí s tým, že odškodní Banku (a bez obmedzenia a jej
štatutárnych zástupcov, vedúcich zamestnancov, zástupcov a
zamestnancov), pričom bude povinný poskytnúť Banku náhradu za
akýmkoľvek náklady (vrátane právnych poplatkov a výdavkov), nároky,
straty, škody, pokuty a výdavky (spoločne ďalej ako "Škody"), vzniknuté
priamo alebo nepriamo z vedenia Účtov a poskytovania Služieb a že bude
Banku voči Škodám brániť a za Škody ju odškodní; avšak Banka nebude
odškodnená za také Škody v rozsahu, v akom tieto Škody vzniknú priamo z
vlastného protiprávneho konania Banky alebo podvodu Banky. Tento
záväzok odškodnenia pretrvá aj po ukončení poskytovania Účtov a Služieb.

2. Set-Off

2. Započítanie

The Bank may set-off without prior notice any funds (both matured
and un-matured) placed in any Account or debts (matured or
unmatured) of the Bank against the Customer under the respective
Account agreement against any debt (matured or un-matured) of the
Customer to the Bank, regardless of the place of payment or
currency of these funds or debts. The funds and debts denominated
in foreign currency shall be set-off using the exchange rate
applicable to the purchase of such foreign currency as used by
the Bank on the day of set-off. Any provision of the Commercial
Code (including section 361 hereof) shall not apply to the extent
that such provisions would limit the Bank’s right to set off as
specified above.

Banka je oprávnená aj bez predchádzajúceho oznámenia započítať akékoľvek
peňažné prostriedky (splatné aj nesplatné) uložené na ktoromkoľvek Účte
alebo záväzky (splatné aj nesplatné) Banky voči Klientovi podľa príslušnej
Zmluvy o vedení účtu voči akémukoľvek záväzku (splatnému aj nesplatnému)
Klienta voči Banke, a to bez ohľadu na miesto plnenia alebo menu týchto
peňažných prostriedkov alebo záväzkov. Peňažné prostriedky a záväzky
denominované v zahraničnej mene budú započítané s použitím výmenného
kurzu platnom pre nákup takejto zahraničnej meny a kótovanom Bankou k
dátumu započítania. Akékoľvek ustanovenia Obchodného Zákonníka (vrátane
§361), sa nebudú aplikovať v rozsahu, v ktorom takéto ustanovenia budú
akokoľvek obmedzovať právo Banky na započítanie ako je uvedené vyššie.

3. Osobitné ustanovenia týkajúce sa platobných služieb
3. Special provisions relating to payment services provided
poskytovaných na základe Smernice Európskeho Parlamentu a
under Directive of the European Parliament and the Council
Rady (EU) 2015/2366 o platobných službách na vnútornom trhu
(EU) 2015/2366/EC on payment services in the internal market
(ďalej len “Smernica PSD2”)
(the “PSD2”)
3.1 The Customer shall give the Bank prior written notice that it wishes 3.1 Klient je povinný Banku vopred písomne informovať o tom, že si želá
to appoint or remove a an account information service provider (an menovať alebo ukončiť využívanie poskytovateľa služby informovania
“AISP”) or a payment initiation service provider (“PISP”) (as those terms o platobnom účte (ďalej len „AISP“) alebo poskytovateľa platobnej
are defined under PSD2) and/or a payment service provider referenced iniciačnej služby (ďalej len „PISP“) (ako sú tieto termíny definované
in Article 65 PSD2 that issues card-based payment instruments that can v Smernici PSD2) a/alebo poskytovateľa platobnej služby, uvedeného
v článku 65 Smernice PSD2, ktorý vydáva kartové platobné prostriedky,
be used to initiate payment transaction from Account(s) held at the Bank
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(each a “TPP”). The Customer shall exercise reasonable care when
selecting, appointing and making use of a TPP.

ktoré môžu byť použité k iniciovaniu platobnej transakcie u Účtu/Účtov
vedených Bankou (každý z uvedených poskytovateľov platobných služieb
ďalej aj ako „TPP“). Klient sa zaväzuje vynakladať rozumnú starostlivosť pri
výbere, menovaní a využívaní TPP.

3.2 The Bank is not liable for any damage, liability and/or loss that the
Customer suffers or incurs in connection with the appointment or use of
a TPP. The Customer shall be liable to the Bank for any damage, liability
and/or loss arising from or incurred by the Bank in connection with the
appointment or use of any TPP by the Customer (except in the event
such damage, liability and/or loss is directly caused by the Bank's fraud,
gross-negligence or willful misconduct).

3.2 Banka nezodpovedá za žiadnu škodu, povinnosť a/alebo stratu, ktorú

3.3 If the Bank refunds an unauthorised, unexecuted, defective or late
payment transaction, and reasonably determine that such payment
transaction was unauthorised, unexecuted, defective or late as a result
of the Customer's negligence, willful default or fraud, the Customer
acknowledges and agrees that the Bank may reverse any such refund
credited to the Customer's Account together with related interest and
deduct the Bank's reasonable costs.

3.3 Klient berie na vedomie a súhlasí, že ak Banka vráti prostriedky

Klient utrpí alebo ktorá mu vznikne v súvislosti s menovaním a používaním
TPP. Klient bude Banke zodpovedať za akúkoľvek škodu, povinnosť a/alebo
stratu, ktorá Banke vznikne alebo ktorú Banka utrpí v súvislosti
s menovaním alebo používaním ktoréhokoľvek TPP zo strany Klienta (s
výnimkou prípadu, kedy takáto škoda, povinnosť a/alebo strata bude
spôsobená podvodom, hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným
pochybením zo strany Banky.
neautorizovanej, nevykonanej, vadnej alebo omeškanej platobnej
transakcie a Banka rozumne určí, že takáto transakcia bola neautorizovaná,
nevykonaná, vadná alebo omeškaná v dôsledku Klientovej nedbanlivosti,
úmyselného pochybenia alebo podvodu, potom Banka môže stornovať toto
vrátenie prostriedkov na Klientov Účet spoločne s príslušným úrokom a tiež
je oprávnená si strnúť svoje rozumné náklady.

3.4 Banka môže odmietnuť prístup TPP z objektívne opodstatnených

3.4 The Bank may refuse access to TPPs for objectively justified and duly
evidenced reasons relating to unauthorised or fraudulent access to the
Account(s). In such cases, unless the Bank is prohibited by applicable law,
the Bank will inform the Customer that TPP access to the Account(s) has
been denied and the reasons therefor. The Customer agrees that the
Bank may make reports of denied TPP access to regulatory and other
authorities, which may contain data confidential to the Customer.

a riadne doložených dôvodov, týkajúcich sa neautorizovaného alebo
podvodného prístupu k Účtu/Účtom. Ak to nebude v rozpore s príslušnými
právnymi predpismi, Banka bude v týchto prípadoch informovať Klienta, že
prístup TPP k Účtu/Účtom bol zamietnutý a z akého dôvodu. Klient súhlasí,
že Banka môže hlásiť prípady kedy odmietne prístup TPP príslušným
regulátorom a ďalším orgánom a že hlásenia môžu obsahovať dôverné
informácie Klienta.
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