
Podmienky a upozornenia

Upozornenie 
DÔKLADNE SA, PROSÍM, OBOZNÁMTE S NASLEDUJÚCIMI USTANOVENIAMI A PODMIENKAMI. VSTUPOM NA SERVER 
(ADRESU) A NA KTORÚKOĽVEK Z JEHO STRÁNOK SA ZAVÄZUJETE AKCEPTOVAŤ NIŽŠIE UVEDENÉ USTANOVENIA A 
PODMIENKY. V PRÍPADE VÁŠHO NESÚHLASU S TÝMITO UVEDENÝMI USTANOVENIAMI A PODMIENKAMI NEVSTUPUJTE 
NA SERVER ALEBO KTORÚKOĽVEK Z JEHO STRÁNOK. 
Citibank  Europe  plc,  prevádzkujúca  svoju  podnikateľskú  činnosť  na  území  Slovenskej  republiky  prostredníctvom Citibank  Europe  plc, 
pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Banka“) je členom finančnej skupiny Citi, ktorá zahŕňa všetky osoby priamo či nepriamo ovládané 
spoločnosťou Citigroup Inc.
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Pokiaľ nie je uvedené inak, autorské práva na stránky a obrazovky zobrazujúce tieto stránky, ako aj na informácie a materiály v nich uvedené 
a ich usporiadanie sú majetkom Citigroup Inc. alebo Banky.

Ochranné známky
CITI, CITI a grafický prvok oblúk, CITIBANK a CITIGROUP sú ochranné známky a obchodné značky služieb registrované celosvetovo pre 
Citigroup Inc. alebo Citibank, N.A.. Citigroup Inc. a Citibank, N.A. a ich dcérske spoločnosti môžu byť tiež oprávnené vznášať nároky na 
práva spojené s ochrannými známkami a obchodnými značkami služieb v prípade ďalších značiek uvedených na týchto stránkach. 

Použitie informácií a materiálov
Zmena v informáciách a materiáloch obsiahnutých na nasledujúcich stránkach - ako aj v ustanoveniach, podmienkach a v objavujúcich sa 
popisoch  -  je  vyhradená.  Nie  všetky  z  uvedených  produktov  a  služieb  sú  k  dispozícii  vo  všetkých  geografických  zónach.  Dostupnosť 
jednotlivých produktov a služieb podlieha konečnému rozhodnutiu a schváleniu Bankou. 

Investičné produkty
Investičné produkty nepredstavujú záväzok alebo záruku zo strany Banky, Citigoup Inc. alebo Citibank, N.A. alebo ich dcérskych spoločností. 
Investičné služby nepredstavujú bankové depozity a nespadajú pod poistenie FDIC (Federálna depozitná poisťovacia korporácia) alebo iné 
právnické osoby a podliehajú investičným rizikám vrátane prípadnej straty investovanej istiny. 

Bez záruky
Informácie a materiály uvedené na tomto serveri (adresy) vrátane textu, grafiky a ďalších položiek, sú poskytované na báze "tak, ako sú k 
dispozícii". Citi neposkytuje záruku, pokiaľ ide o presnosť, primeranosť alebo úplnosť uvedených informácií a materiálov a výslovne sa zrieka 
zodpovednosti za prípadné obsahové chyby alebo neúplnosť týchto informácií a materiálov. V súvislosti s týmito informáciami a materiálmi sa 
neposkytuje  nijaká  záruka,  či  už  nepriama,  výslovná  alebo  štatutárna,  vrátane  (ale  nielen  iba)  záruky  neporušenia  práv  tretích  osôb, 
vlastníckeho práva, obchodného uplatnenia, vhodnosti pre určitý účel či nenapadnuteľnosti počítačovým vírusom.

Obmedzenie zodpovednosti
V nijakom prípade  Citi  nenesie  zodpovednosť  za  akékoľvek  škody  vrátane,  bez  obmedzenia,  priamych  alebo  nepriamych,  osobitných, 
súvisiacich alebo následných škôd, strát alebo výdavkov vzniknutých v súvislosti s týmto serverom alebo jeho použitím, alebo nemožnosťou 
použitia zo strany ktorejkoľvek osoby, alebo v súvislosti s akoukoľvek jej poruchou, chybou, vynechaním, prerušením, zdržaním v prevádzke 
alebo pri prenose, napadnutí počítačovým vírusom alebo linkovým či systémovým zlyhaním, a to i v prípade, že Citi alebo jej zástupcovia 
budú na možnosť vzniku takých škôd, strát alebo výdavkov upozornení. Hyperlinky na iné zdroje internetu robíte na svoje vlastné riziko; Citi 
neprešetruje, neoveruje, nemonitoruje ani nepreberá zodpovednosť za obsah, presnosť, vyjadrené názory alebo iné spojitosti vyplývajúce z 
týchto zdrojov. 

Odovzdávané informácie
Akékoľvek informácie odovzdané Citi prostredníctvom tohto serveru budú považované a zostanú vo vlastníctve Citi, ktorá je oprávnená ich 
užívať pre  akýkoľvek účel  (pokiaľ účel  takého použitia  nie je obmedzený a/alebo stanovený všeobecne záväznými právnymi  predpismi 
a/alebo na základe dohody medzi klientom a Citi). To obdobne platí pre akékoľvek myšlienky, koncepty, know-how a postupy obsiahnuté v 
informácii, ktorú užívateľ tohto serveru poskytol Citi. Z hľadiska poskytnutých informácií pre Citi nevyplýva žiadny záväzok dodržiavania 
princípu mlčanlivosti, okrem prípadov odsúhlasených príslušnou osobou zo skupiny Citi, ktorá má priamy obchodný vzťah s klientom alebo v 
iných špecificky dohodnutých prípadoch medzi klientom a Citi, či v prípadoch, keď taký postup vyplýva zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Toto ustanovenie v žiadnom prípade neobmedzuje zodpovednosť a záväzky Citi voči klientom vyplývajúce z ochrany osobných 
údajov.

Dostupnosť
Tieto stránky (adresy)  nie sú určené ako dostupné alebo na použitie  osobami alebo subjektami v štátoch alebo v jurisdikcii,  kde by taká 
dostupnosť alebo použitie bolo v rozpore s lokálnymi platnými právnymi predpismi. 



Dodatočné podmienky
Niektoré časti týchto stránok (adresy)  sa môžu riadiť osobitnými podmienkami,  ktoré dopĺňajú tieto pravidlá.  V prípade rozporu s týmito 
pravidlami majú prednosť osobitné podmienky upravujúce použitie takých častí stránok (adries). 
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