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Wholesale bankovým
podmienkam

Verzia 1.0 - Účinná od 10. júna 2019

Zmeny a doplnenia vo Wholesale bankových podmienkach
Týmto Dodatkom č. 3 k Wholesale bankovým podmienkam (ďalej len „Dodatok“) sa s účinnosťou od 10. júna
2019 menia a dopĺňajú Wholesale bankové podmienky ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, účinné od
13. januára 2018 v znení ich Dodatku č. 1 účinného od 1. augusta 2018 a Dodatku č. 2 účinného od 1.
februára 2019 (ďalej len „Wholesale bankové podmienky“), a to nasledovne:
1.1.

Článok 18. Prílohy Wholesale bankových podmienok nazvanej „Osobitné podmienky pre Slovensko“ sa
mení a znie nasledovne:
Vyhlásenie o vlastníctve peňažných prostriedkov pri vykonávaní platobných operácií
a ustanovenie o konečnom príjemcovi úrokového príjmu
18.1. Klient podpísaním príslušnej Zmluvy potvrdzuje, že peňažné prostriedky použité na Platobné
operácie s hodnotou najmenej 15.000,- EUR alebo v protihodnote tejto sumy v inej mene, sú jeho
vlastníctvom a že obchod vykonáva na vlastný účet. Toto potvrdenie sa vzťahuje aj na Platobné
operácie iniciované oprávnenými Užívateľmi, ako osobami konajúcimi v mene Klienta. Ak tieto
peňažné prostriedky nebudú vlastníctvom Klienta alebo ak takýto obchod nebude vykonaný na
účet Klienta, Klient sa zaväzuje predložiť ING, najneskôr spolu s Platobným príkazom alebo
akoukoľvek žiadosťou alebo inštrukciou týkajúcou sa vykonania Platobnej operácie, písomné
vyhlásenie s uvedením osoby vlastníka peňažných prostriedkov a osoby, na ktorej účet má byť
obchod vykonaný. Spolu s týmto vyhlásením sa Klient zaväzuje predložiť ING aj písomný súhlas
tejto osoby na použitie jej peňažných prostriedkov na obchod a na vykonanie obchodu na jej účet.
Toto vyhlásenie sa poskytuje a považuje za platné na celú dobu trvania vzťahu s ING a použije sa pri
vykonávaní každej Platobnej operácie v hodnote najmenej 15.000,- EUR, alebo v protihodnote tejto
sumy v inej mene.
18.2. ING si vyhradzuje právo zdaniť akékoľvek úroky vyplácané Klientovi daňou vyberanou zrážkou v
súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ medzinárodné zmluvy alebo dohovory
nestanovujú inak. Klient, ktorý nie je daňovým rezidentom Slovenskej republiky, je pre účely daní
považovaný za konečného príjemcu úrokového príjmu plynúceho z peňažných prostriedkov na
Účte, pokiaľ Klient písomne neoznámi ING inak. Ak Klient oznámi ING, že nie je konečným
príjemcom vyplácaného úrokového príjmu podľa predchádzajúcej vety, je ING oprávnená
požadovať od neho identifikačné údaje konečného príjemcu, ktoré majú vplyv na správne určenie
sadzby dane vyberanej zrážkou. Pre účely tohto článku 18.2. je konečným príjemcom úrokového
príjmu osoba, ktorej plynie príjem v jej vlastný prospech a má právo využívať tento príjem
neobmedzene bez zmluvnej alebo inej právnej povinnosti previesť ho na inú osobu; alebo stála
prevádzkareň tejto osoby, ak činnosť spojená s týmto príjmom je vykonávaná touto stálou
prevádzkarňou. Za konečného príjemcu sa však nepovažuje osoba, ktorá koná ako sprostredkovateľ
za inú osobu.“

„18.

1.2. V článku 10.4. Prílohy Wholesale bankových podmienok nazvanej „Príloha Platobné služby“ sa opravuje
zrejmá chyba v texte a článok 10.4. Prílohy Wholesale bankových podmienok nazvanej „Príloha Platobné
služby“ znie nasledovne:
„10.4. ING môže kedykoľvek zmeniť výmenné kurzy s okamžitou účinnosťou a bez predchádzajúceho
oznámenia. Výmenné kurzy určuje ING na dennej báze alebo častejšie. Informácie o platných
kurzoch sú uvedené v Sadzobníku a/alebo na Internetovej stránke Pobočky ING.“
Tento Dodatok je súčasťou Wholesale bankových podmienok.
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