DOHODA O ELEKTRONICKOM PRÍSTUPE A POUŽÍVANÍ
PROSÍM, POZORNE SI PREČÍTAJTE TÚTO DOHODU O ELEKTRONICKOM PRÍSTUPE A
POUŽÍVANÍ („DOHODA“). TÁTO DOHODA UPRAVUJE VÁŠ PRÍSTUP A POUŽÍVANIE JEDNEJ
ALEBO VIACERÝCH ONLINE PLATFORIEM NA OBCHODOVANIE S DEVÍZAMI A SÚVISIACICH
INFORMÁCIÍ SPOLOČNOSTI CITIBANK („SYSTÉM“). NA ZÍSKANIE PRÍSTUPU K SYSTÉMU
MUSÍTE NAJSKÔR SÚHLASIŤ SO ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI UVEDENÝMI V TEJTO DOHODE.
Táto Dohoda obsahuje zmluvné podmienky, za ktorých Vám alebo Vášmu zamestnávateľovi („Vaša spoločnosť“,
pričom tento výraz, pokiaľ ste jej obchodným poradcom, investičným manažérom alebo iným sprostredkovateľom
(„Sprostredkovateľ“), zahŕňa aj vášho príkazcu), bude umožnený prístup do Systému a povolené používať produkty
a služby, ktoré Systém ponúka, ako sú vyhľadávanie informácií, dáta, analytické nástroje, softvér, obrazové,
zvukové a grafické materiály a ďalší obsah, ktorý je v Systéme dostupný („Systémový obsah“), a v prípade potreby
vykonávať a potvrdzovať spotové, forwardové, swapové a/alebo opčné transakcie s devízami a drahými kovmi
(„Transakcie“), ktoré môžu zahŕňať využitie patentom alebo licenciou chránených algoritmov spoločnosti Citibank
(spoločne ako „Algo stratégie“ a každý samostatne ako „Algo stratégia“), ktoré sú popísané a dostupné
prostredníctvom Systému alebo na webovej stránke www.citifx.com. Pokiaľ uskutočníte Transakciu s Citibank na
základe CitiFX Benchmark, transakcia podlieha oznámeniu CitiFX Benchmark Notice, ktoré bude dostupné
prostredníctvom Systému alebo na webovej stránke www.citifx.com. Na účely tejto Dohody výraz drahé kovy
označuje zlato, striebro, platinu alebo paládium. Táto Dohoda mení a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody,
ktoré ste Vy alebo Vaša spoločnosť uzavreli, ktorých predmetom je používanie a prístup do Systému.
Výrazy „Vy“ alebo „Váš“ v príslušnom gramatickom tvare označujú Vás ako fyzickú osobu (alebo v prípade
potreby ako Sprostredkovateľa) aj Vašu spoločnosť, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Odkazy na „Citibank“ sú
odkazmi na Citibank, N.A., alebo jej pridružené spoločnosti, ktoré sa podľa Prílohy štátov (definovanej v článku 5
nižšie) na Vás vzťahujú. Výraz „Dohoda“ zahŕňa hlavný text tejto Dohody, Prílohy štátov, Prílohu šaría, Prílohu so
zmluvnými podmienkami pre mobilné zariadenia a všetky prílohy, zverejnené oznamy, legendy alebo oznámenia o
odmietnutí zodpovednosti zverejnené v Systéme alebo v súvislosti s ním, pričom všetky predstavujú neoddeliteľnú
súčasť tejto Dohody. Súhlasíte s tým, že táto Dohoda a prípadné Pokyny (definované nižšie) sa na všetky účely
považujú za vyhotovené „písomne“ a za „vykonané“, pričom budú právne záväzné, platné a vykonateľné rovnako,
ako keby boli vypracované, vykonané a uchovávané v papierovej podobe. O akejkoľvek podstatnej prílohe alebo
podstatnom dodatku alebo doplnení tejto Dohody, ktoré sa Vás budú týkať, Vás budeme vopred informovať.
1. Popis služieb. Systém sa skladá z jedného alebo
viacerých produktov uvedených v Produktovej
prílohe k tejto Dohode, ktoré sú podrobnejšie opísané
v písomnom oznámení, ktoré sme Vám osobitne
poskytli, a ktoré môže spoločnosť Citibank podľa
vlastného uváženia priebežne meniť. Na základe
dohody medzi Vašou spoločnosťou a Citibank ste
oprávnený na prístup a používanie niektorých alebo
všetkých produktov, pričom odkazy na Systém sú
vždy odkazmi na tie produkty, ku ktorým máte v
danom čase povolený prístup.
Prístupom ku
konkrétnemu produktu súhlasíte, že ste v súvislosti
s týmto produktom viazaný zmluvnými podmienkami
tejto Dohody.
2. Udelenie licencie a prístupu.
V zmysle
podmienok tejto Dohody Vám Citibank udeľuje
neexkluzívnu, odvolateľnú, neprenosnú a obmedzenú
licenciu na prístup a používanie Systému a
Systémového obsahu v súlade so zmluvnými
podmienkami tejto Dohody a na interné obchodné
účely Vašej spoločnosti výlučne v súvislosti
s Transakciami a pod podmienkou, že ste a ostanete
(a) zamestnancom Vašej spoločnosti (resp.
oprávneným Sprostredkovateľom Vašej spoločnosti);
(b) určený Vašou spoločnosťou ako oprávnená osoba

na účely tejto Dohody; a (c) a máte súhlas Citibank
na používanie Systému („Oprávnený používateľ“).
Citibank môže bez predchádzajúceho upozornenia na
základe svojho vlastného uváženia
pozastaviť,
upraviť alebo obmedziť Váš prístup k Systému
a/alebo k Systémovému obsahu. Nesiete výlučnú
zodpovednosť
za
zabezpečenie
všetkých
hardvérových, softvérových, telefónnych alebo iných
komunikačných zariadení a služieb, ktoré sú na
prístup k Systému potrebné. Vedome ani z
nedbanlivosti nezavediete ani neumožníte prienik
žiadnych počítačových vírusov, červov alebo iného
škodlivého kódu do Systému a budete uplatňovať
komerčne primerané bezpečnostné opatrenia na
ochranu pred takýmto prienikom. Nebudete sa snažiť
získať prístup k informáciám alebo aplikáciám,
ktorých používanie Vám spoločnosť Citibank
výslovne neschválila, a ak takýto prístup neúmyselne
získate, súhlasíte, že tieto informácie alebo aplikácie
nepoužijete ani ich nebudete ďalej šíriť,
reprodukovať, distribuovať alebo dekompilovať.
3. Bezpečnostné postupy. Ste povinný používať
jedinečné identifikačné údaje používateľa, digitálne
certifikáty, prístupové kódy, heslá alebo iné
identifikačné
zariadenia
(spoločne
ako

„Bezpečnostné postupy“), ktoré Vám Citibank pridelí
alebo inak zavedie. Pridelené Bezpečnostné postupy
primerane zabezpečíte a žiadnej inej osobe
nepovolíte ani neumožníte prístup k Systému a/alebo
akémukoľvek Systémovému obsahu.
Žiadny z
Bezpečnostných postupov nebudete meniť, mazať,
deaktivovať alebo iným spôsobom obchádzať, ani
nepomôžete alebo neumožníte inej osobe tak urobiť;
za akúkoľvek takúto udalosť nesiete výlučnú
zodpovednosť.
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(ii) vynaloží komerčne primerané úsilie, aby
implementovala
a
používala
vhodné
bezpečnostné technológie na zabezpečenie
integrity Systému;
(iii) získala a bude zachovávať v platnosti
všetky povolenia, oprávnenia a súhlasy, ktoré
vyžadujú Platné právne predpisy, aby Vám
mohla poskytnúť Systém a prostredníctvom
neho uzatvárať akékoľvek Transakcie, a plniť
svoje záväzky z týchto Transakcií a tejto
Dohody. Bez ohľadu na vyššie uvedené
beriete na vedomie a súhlasíte, že Citibank
nemusí byť držiteľom licencií, registrácií,
oprávnení alebo iných povolení vo všetkých
štátoch, a že nesiete zodpovednosť za
zabezpečenie, aby akákoľvek aktivita, ktorú
prostredníctvom
Systému
vykonáte
v
akomkoľvek štáte, bola v súlade s Platnými
právnymi predpismi.
5. Oznámenia týkajúce sa jednotlivých štátov. Ak
máte sídlo v niektorom zo štátov, ktoré sú uvedené v
Prílohách štátov k tejto Dohode, alebo ak vykonávate
transakcie s Citibank alebo jej pridruženou
spoločnosťou so sídlom v niektorom z tam
uvedených štátov, vzťahujú sa na Vás dodatočné
podmienky, ktoré sú pre daný štát v prílohách
stanovené. V prípade rozporov medzi podmienkami
uvedenými v Prílohách štátov a v tejto Zmluve sa vo
vzťahu k danému štátu považujú za rozhodujúce
podmienky uvedené v prílohách.
Citibank je oprávnená priebežne upravovať Prílohy
štátov pridaním alebo zmenou podmienok pre
konkrétny štát alebo pridaním podmienok vo vzťahu
k novým štátom. Citibank Vás bude informovať len
o tých zmenách a doplneniach Príloh štátov, ktoré sa
Vás týkajú.
6. Pokyny a transakcie. Vy a Vaša spoločnosť
nesiete zodpovednosť za všetky pokyny, správy,
ústnu komunikáciu, telexové správy, faxové správy
alebo inak komunikované oznámenia (vrátane
dopytov (bids) a ponúk (offers)), ktoré boli zadané
prostredníctvom Systému a ktoré sú priradené k
Vašej totožnosti a/alebo k Bezpečnostným postupom,
ktoré Vám boli pridelené, („Pokyny“), pričom takéto
Pokyny sú pre Vás a Vašu spoločnosti záväzné.
Pokyny odosielate spoločnosti Citibank na vlastné
riziko a súhlasíte, že Citibank nebude povinná
poskytnúť Vám pred spracovaním akéhokoľvek
Pokynu potvrdenie o jeho doručení. Vaša Transakcia
s Citibank nie je záväzná, kým Vám Citibank
neodošle potvrdenie o jej prijatí, vrátane použitého
výmenného kurzu. Beriete na vedomie a súhlasíte, že
Citibank bude prijímať a vykonávať príkazy podľa
svojich najlepších možností. Na základe svojho
vlastného uváženia Citibank môže odmietnuť konať
podľa akéhokoľvek Pokynu a kedykoľvek môže
obmedziť obchodovanie s určitými finančnými

nástrojmi. Citibank môže odmietnuť, zrušiť alebo
odvolať
akúkoľvek
Transakciu
vykonanú
prostredníctvom Systému, alebo upraviť alebo
zmeniť jej podmienky, okrem iného za týchto
okolností: 1) Transakcia bola vykonaná na základe
chybného kurzu alebo cien, počas obdobia trhovej
volatility a/alebo obmedzenej likvidity, v rozpore s
akýmkoľvek zákonom alebo nariadením, alebo za
nezákonných alebo podvodných okolností a/alebo 2)
Potvrdenie bolo vygenerované v dôsledku chyby
Systému. Odmietnutie, zrušenie, odvolanie, úprava
alebo zmena podľa tohto článku 6 Vám bude
oznámená, čo najskôr to bude prakticky možné, a v
prípade úpravy alebo zmeny Transakcie Vám bude
zaslané potvrdenie o úprave alebo zmene, ktoré
nahradí predchádzajúce potvrdenia a predstavuje
rozhodujúci záznam o záväznej Transakcii.
Oznámenia o transakciách prostredníctvom SMS
alebo push notifikácií sa nepovažujú za potvrdenie.
Kontinuálne súhlasíte, prehlasujete a ručíte, že:
(a) Vaša spoločnosť koná na vlastný účet a
bude zodpovedná ako príkazca v súvislosti
so všetkými Transakciami a potvrdeniami
Transakcií
prostredníctvom
Systému
(„Potvrdenia“),
ktoré
uzatvoríte
prostredníctvom Systému alebo faxom,
emailom alebo cez SWIFT správu na Vami
určené faxové číslo, emailovú alebo SWIFT
adresu, a že týmto prijímate riziká spojené
so
zvolenými
komunikačnými
prostriedkami; Vaša spoločnosť je v plnom
rozsahu právne spôsobilá a oprávnená
uzatvárať Transakcie a/alebo prijímať
Potvrdenia; Transakcie a/alebo Potvrdenia
predstavujú zákonné, platné a záväzné
povinnosti Vašej spoločnosti, ktoré možno v
súlade s ich podmienkami vymáhať; pokiaľ
konáte ako Sprostredkovateľ, výraz „Vaša
spoločnosť“ použitý v tomto článku 6 písm.
a) sa chápe výlučne ako odkaz na Vášho
príkazcu a nie na Vás alebo Vášho
zamestnávateľa pod podmienkou, že ste
Citibank oznámili, že konáte ako
Sprostredkovateľ, a pre Citibank primerane
uspokojivým spôsobom ste preukázali, že
ste oprávnený používať Systém v mene
Vášho príkazcu;
(b) Vaša spoločnosť je schopná posúdiť a pochopiť
(samostatne alebo prostredníctvom nezávislého
odborného poradcu) podmienky a riziká
akýchkoľvek Transakcií, rozumie im a
akceptuje ich; Vaša spoločnosť je tiež schopná
prevziať a preberá finančné a ďalšie riziká
akejkoľvek Transakcie; každý Pokyn je a bude:
(i) primeraný vzhľadom na Vaše profesionálne a
odborné znalosti, bezpečnostné kontrolné
mechanizmy a finančné postavenie, (ii) v súlade
s Platnými právnymi predpismi a (iii) vykonaný
v súlade s platnými riadiacimi požiadavkami a
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všetkými internými pravidlami alebo postupmi
Vašej spoločnosti;
(c) Vaša spoločnosť smie používať Algo stratégie
výlučne na svoje interné účely a v súlade so
zmluvnými podmienkami tejto Dohody a
Platnými právnymi predpismi. Samostatne
posúdite vhodnosť akejkoľvek Algo stratégie a
súvisiacich parametrov na základe všetkých
informácií, ktoré máte k dispozícii. Samostatne
posúdite riziká akejkoľvek Algo stratégie
vrátane
(i) rizika, že trhové podmienky
zabránia algoritmu fungovať v súlade s jeho
stratégiou, parametrami, mechanizmami na
ochranu pred rizikom alebo očakávaniami
protistrany; (ii) potenciálnej vulnerability
algoritmického vykonávania príkazov vo
vzťahu ku konaniu ostatných účastníkov trhu,
ktorí obchodujú prostredníctvom Systému, a
(iii) potenciálnych rizík, a to vrátane latentných
rizík vyplývajúcich z technologického alebo
prevádzkového oneskorenia, chyby alebo
zlyhania na akejkoľvek úrovni alebo z
akéhokoľvek zdroja (okrem iného vrátane
externých a/alebo interných Systémov a Vášho
pripojenia alebo rozhrania používaných na
obchodovanie).
(d) Citibank, N.A., (resp. jej pridružené
spoločnosti) koná ako príkazca a v súvislosti
so žiadnou Transakciou nevystupuje ako
broker, sprostredkovateľ, fiduciár, poradca
alebo v akomkoľvek inom podobnom
postavení za Vašu spoločnosť, a ďalej
beriete na vedomie a súhlasíte, že Citibank
prijíma a vykonáva príkazy v dobrej viere.
Všetky Vaše obchodné rozhodnutia sú
založené na Vašom vlastnom úsudku (a na
poradenstve od poradcov, ktorých ste podľa
vlastného rozhodnutia určili) v súvislosti
s tým, či je Transakcia vhodná alebo
správna, a na nezávislom posúdení
relevantných
faktorov
vrátane
ekonomických
funkcií
príslušného
finančného nástroja, jeho zložitosti a
súvisiacich
trhových,
kreditných
a
menových
rizík;
Vaša
spoločnosť
nepovažuje žiadnu komunikáciu (písomnú
alebo ústnu) s Citibank, N.A., alebo s jej
pridruženými spoločnosťami za investičnú
radu alebo odporúčanie vstúpiť do
akejkoľvek Transakcie, pričom sa má za to,
že informácie a vysvetlenia týkajúce sa
podmienok akejkoľvek Transakcie nie je
možné považovať za investičnú radu alebo
odporúčanie vstúpiť do danej Transakcie;
Citibank, N.A., alebo jej pridružené
spoločnosti neposkytli Vašej spoločnosti
žiadne uistenie alebo záruku, pokiaľ ide o
očakávané výsledky akejkoľvek Transakcie;
výslovne sa zaväzujete nepoužívať Systém

na žiadny účel, ktorý je v rozpore so
zákonnými alebo regulačnými predpismi,
ani žiadnym iným spôsobom, ktorý by: (i)
mohol manipulovať alebo narúšať trh; (ii)
mohol
vyvolávať
klamlivý
alebo
zavádzajúci dojem v súvislosti s cenou,
objemom alebo úrovňou ponuky alebo
dopytu po produktoch alebo akýchkoľvek
podkladových
nástrojoch,
alebo
po
súvisiacich finančných nástrojoch; (iii)
nemal žiadny obchodný účel (tzv. „wash
trades“); (iv) mohol napomáhať zneužívaniu
informácií; (v) mohol ohroziť prístup k
obchodnému alebo zúčtovaciemu systému;
alebo (vi) by podľa názoru Citi mohol viesť
k zneužitiu alebo využitiu neoprávnenej
výhody vyplývajúcej z povahy alebo
vlastností Systému alebo trhu;
(e) Ak Vaša spoločnosť a konkrétna pobočka
Citibank, N.A., alebo jej pridružená spoločnosť
(s ktorou Vaša spoločnosť realizuje transakcie)
uzavreli, resp. sa má za to, že uzavreli
akúkoľvek rámcovú zmluvu ISDA alebo inú
rámcovú zmluvu, ktorou sa riadi ten druh
Transakcií,
ktoré
pomocou
Systému
vykonávate, alebo ak takúto rámcovú zmluvu
uzavriete po uzavretí tejto Dohody, Potvrdenia
sa považujú za potvrdenia v súlade s
podmienkami príslušnej rámcovej zmluvy a s
akýmkoľvek
potvrdením,
ktoré
zahŕňa
podmienky príslušnej rámcovej zmluvy s
príslušnou entitou Citibank;
(f) Vaša spoločnosť berie na vedomie a súhlasí, že
(i)
akákoľvek
transakcia
uzavretá
prostredníctvom
zaznamenávaného
telefonického hovoru predstavuje právne
záväznú transakciu s účinnosťou od dátumu
príslušného hovoru; (ii) následné Potvrdenie
slúži len ako písomný dôkaz platnej a záväznej
ústnej dohody; a (iii) nezaslanie Potvrdení
žiadnym spôsobom nevedie k neplatnosti
podkladovej ústne dohodnutej transakcie.
(g) Keď Citibank s Vami realizuje Transakciu,
môže byť podľa Platných právnych predpisov
povinná, resp. môže na príkaz, nariadenie alebo
žiadosť akéhokoľvek štátneho orgánu alebo
regulačných orgánov, alebo inej regulačnej
organizácie alebo agentúry, ktoré sa týkajú
nahlasovania a/alebo uchovávania Transakcie,
zverejniť,
sprístupniť
alebo
poskytnúť
informácie týkajúce sa Transakcie a jej
realizácie
(vrátane
informácií
o Vás)
príslušnému regulačnému, súdnemu, daňovému
alebo štátnemu orgánu alebo agentúre, alebo
centrálnej banke v akejkoľvek jurisdikcii,
vnútroštátnej alebo zahraničnej, a/alebo inej
osobe;
(h) Ak ste Citibank na uvedený účel udelili alebo
jej následne udelíte svoj výslovný súhlas,
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Citibank Vám môže poskytovať informácie,
ktoré je povinná poskytnúť, na trvalom médiu
prostredníctvom emailu, dokumentu PDF alebo
prostredníctvom akéhokoľvek iného trvalého
média iného než papier. S Vašim výslovným
súhlasom Vám Citibank môže prostredníctvom
webových stránok, o ktorých Vás budeme
informovať, poskytnúť aj niektoré z takýchto
informácií, ktoré nie sú určené Vám osobne.
7. Zúčtovanie a platba. Súhlasíte, že všetky sumy
splatné z Vašej strany v súvislosti s akýmikoľvek
Transakciami, ktoré pomocou Systému vykonávate,
uhradíte, keď sa stanú splatnými, bez ohľadu na
akýkoľvek nárok na započítanie pohľadávok alebo
protinárok, ktorý Vy alebo Vaša spoločnosť môžete
mať voči Citibank, a bez zaťaženia, zrážky alebo
odpočtu akýchkoľvek daňových povinností, pokiaľ to
nevyžadujú Platné právne predpisy. Ste povinný
uhradiť Citibank poplatok za akúkoľvek Transakciu
realizovanú pomocou jednej alebo viacerých Algo
stratégií („Poplatok za použitie“). Poplatok za
použitie je vo výške sadzby, na ktorej sa písomne
dohodneme, pričom Citibank je oprávnená tento
Poplatok za použitie kedykoľvek zmeniť, ak na
základe vlastnej úvahy posúdi, že došlo k
(dlhodobým alebo krátkodobým) zmenám trhových
podmienok (okrem iného vrátane zmien týkajúcich sa
likvidity, volatility, úrokových sadzieb, kontrolných
menových mechanizmov alebo zmien v monetárnej
politike s vplyvom na príslušné meny) alebo že sú
takéto zmeny pravdepodobné. Povinnosť Citibank
zúčtovať Transakciu je podmienená doručením,
najneskôr k dátumu zúčtovania (alebo uspokojivého
potvrdenia takéhoto doručenia zúčtovacími agentmi
spoločnosti
Citibank),
všetkých
potrebných
dokumentov,
finančných
prostriedkov
alebo
finančných nástrojov, ktoré majú byť Vami alebo vo
Vašom mene k danému dátumu zúčtovania doručené.
Citibank je oprávnená vykonávať odpočty alebo
zrážky z platieb v rozsahu vyžadovanom Platnými
právnymi predpismi.
Zodpovedáte za úhradu
všetkých daňových a podobných alebo súvisiacich
platieb, ktoré sú splatné v dôsledku Transakcií, ktoré
prostredníctvom Systému vykonáte, a Citibank alebo
jej pridruženým spoločnostiam poskytnete náhradu,
ak tieto dane Citibank alebo jej pridružené
spoločnosti znášali, pokiaľ tieto sumy už neboli
odpočítane alebo zrazené. Vždy ste povinný
odškodniť Citibank a jej pridružené spoločnosti za
všetky nároky týkajúce sa daní. Citibank ani jej
pridružené spoločnosti nespochybnia žiadny nárok,
ktorý v súvislosti s takýmito daňami vznesie
akýkoľvek štátny alebo regulačný orgán. Súhlasíte,
že všetky záväzky Citibank z Transakcie sú splatné
výlučne konkrétnou pobočkou Citibank, N.A., alebo
pridruženou spoločnosťou Citibank (s ktorou Vaša
spoločnosti vykonáva transakcie) a podliehajú
zákonom štátu (vrátane akýchkoľvek vládnych

nariadení, výnosov a predpisov), v ktorom má
pobočka alebo príslušná pridružená spoločnosť
Citibank sídlo, pričom táto pobočka alebo pridružená
spoločnosť je zároveň ospravedlnená inými
udalosťami mimo jej kontroly, ktoré jej bránia
v plnení, a v takom prípade nie je Vaša spoločnosť
oprávnená uplatniť si žiadnu žalobu týkajúcu sa
straty, škody alebo iných dôsledkov takéhoto
neplnenia, alebo týkajúcu sa hrozby takéhoto
neplnenia, voči ústrediu alebo akejkoľvek inej
pobočke, dcérskej spoločnosti alebo pridruženej
spoločnosti Citibank. Citibank nenesie zodpovednosť
za odpočty alebo zrážky vykonané tretími stranami
z platieb, ktoré Citibank obdrží vo Vašom mene.
8. Prieskumy a výpočty. Pokiaľ Vám Citibank
prostredníctvom
Systému
poskytuje
výskum/prieskum, takýto výskum môže byť
predmetom
zmeny
alebo
zrušenia
bez
predchádzajúceho upozornenia a nepredstavuje
právnu, účtovnú, daňovú alebo investičnú radu, ani
ponuku alebo odporúčanie zo strany Citibank na
nákup, predaj alebo držbu akéhokoľvek produktu
alebo vykonanie Transakcie, ani nepredstavuje
prehlásenie, že obchodná stratégia alebo produkt sú
pre
Vás
vhodné.
Pri
vypracovaní
výskumov/prieskumov
Citibank
nezohľadňuje
investičné ciele, finančnú situáciu alebo konkrétne
potreby akejkoľvek konkrétnej osoby ani inak
neposkytuje individuálne investičné poradenstvo
alebo odporúčania. Súhlasíte a beriete na vedomie,
že (a) Citibank nemá žiadnu povinnosť poskytovať
Vám výskumné publikácie alebo odporúčania; (b) ak
výskumné publikácie alebo odporúčania obdržíte,
nemusia Vám byť doručené v rovnakom čase ako
ostatným klientom spoločnosti Citibank; a (c) pri
realizácii transakcie s Vami alebo vo Vašom mene,
resp. pri inom spôsobe obchodovania s Vami alebo
vo Vašom mene, Citibank nie je povinná zohľadniť
žiadnu výskumnú publikáciu alebo odporúčanie,
alebo materiál, z ktorého vychádzajú. Časti Systému
okrem iného vrátane tých, ktoré súvisia s exotickými
opciami, neumožňujú skutočnú realizáciu Transakcií,
ale slúžia na poskytnutie teoretických hodnôt alebo
cien. Beriete na vedomie a súhlasíte, že ceny
a hodnoty, ktoré nie je možné použiť na realizovanie
Transakcií („Neobchodovateľné hodnoty“), slúžia len
pre Vašu informáciu a na uľahčenie posúdenia
hypotetických scenárov. Takéto Neobchodovateľné
hodnoty sa poskytujú „ako sú“ a Citibank v súvislosti
s nimi alebo v súvislosti s prínosom alebo presnosťou
výpočtov, ktoré môžete na základe nich získať,
neposkytuje žiadne prehlásenie alebo záruku.
Citibank nenesie zodpovednosť za žiadne škody,
ktoré vzniknú, ak Neobchodovateľné hodnoty
použijete alebo sa na ne budete spoliehať.
Systém môže obsahovať kalkulačky, analytické
nástroje, funkcie, signály, informácie, názory alebo
komentáre (napr. aktuálne, vypracované na
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objednávku a/alebo odvodené trhové informácie a
indikátory trhovej likvidity) a/alebo ďalšie nástroje
(spoločne ako „Kalkulačky“), ktoré Vám pomáhajú
pri posudzovaní hypotetických scenárov (okrem
iného vrátane posúdenia hypotetického hedgingu)
a exekúcie. Citibank neposkytuje žiadne prehlásenia
alebo záruky týkajúce sa algoritmov, procesov,
východiskových konceptov a/alebo akýchkoľvek
iných informácií, ktoré boli použité pri vypracovaní
Kalkulačiek, alebo ktoré sa v Kalkulačkách
používajú.
Nesiete výlučnú zodpovednosť za samostatné
posúdenie hedgingových signálov a všetkých
ostatných informácií generovaných Kalkulačkami,
ako aj za informácie, ktoré do nich zadávate
(spoločne ako „Vaše informácie pre výpočty“). Vaše
informácie sú súčasťou Systémového obsahu.
Citibank neposkytuje žiadne prehlásenia alebo záruky
týkajúce sa úplnosti, primeranosti, vhodnosti,
presnosti, včasnosti alebo využiteľnosti žiadnych z
Vašich informácií pre výpočty. Citibank nevedie
žiadne trvalé ani iné záznamy o Vašich informáciách.
Vy a Vaša spoločnosť súhlasíte, že pre potreby
splnenia svojich požiadaviek na prístup k takýmto
informáciám, zavediete svoje vlastné opatrenia.
V súvislosti s Vašim používaním Kalkulačiek a
Vašich informácií pre výpočty prehlasujete, súhlasíte
a beriete na vedomie, že:
(a) sa nespoliehate na žiadne rady spoločnosti
Citibank v investičných, daňových, právnych
alebo
účtovných
záležitostiach
(vrátane
rozhodnutí týkajúcich sa primeranosti alebo
vhodnosti Kalkulačiek alebo Vašich informácií
pre výpočty) a že ste vyhľadali a spoliehate sa na
rady svojich vlastných odborníkov a poradcov
pre investičné, daňové, právne alebo účtovné
záležitosti, a že na základe ich rád vykonáte
nezávislú analýzu a prijmete vlastné rozhodnutie;
(b) zabezpečením dostupnosti Kalkulačiek ani iným
spôsobom Citibank neposkytla ani neposkytuje
žiadne osobné odporúčanie týkajúce sa Vašich
informácií pre výpočty;
(c) ste spôsobilý posúdiť a pochopiť (interne alebo
na základe nezávislého odborného poradenstva)
význam akýchkoľvek Vašich informácií pre
výpočty; a
(d) bez spoliehania sa na Citibank posúdite
ekonomické riziká a prínosy, ako aj investičné,
právne, daňové a účtovné náležitosti a dôsledky
prípadného rozhodnutia vstúpiť do transakcií na
základe Vašich informácií pre výpočty a/alebo
prijať, pokračovať, upraviť, začať, ukončiť,
vykonať alebo nevykonať akúkoľvek aktivitu, a
že ste spôsobilý znášať takéto riziká.
(e) Vaše informácie pre výpočty sú Dôverné
informácie, ktoré patria Vám. Citibank obmedzí
prístup k Vašim informáciám pre výpočty na
tých svojich zamestnancov, sprostredkovateľov
a dodávateľov, ktorí sa podieľajú na poskytovaní

a riadení konkrétnej služby Kalkulačky. V
niektorých prípadoch môže ísť o osoby, ktoré
pracujú na oddeleniach predaja a obchodovania s
devízami spoločnosti Citibank alebo jej
pridružených spoločností („Obchodníci“). Skôr
ako Citibank umožní Obchodníkovi prístup k
akejkoľvek časti Vašich informácií pre výpočty,
informuje Vás o dôvodoch na udelenie takéhoto
prístupu a požiada Vás o písomný súhlas. Bez
Vášho predchádzajúceho písomného súhlasu
nebude Obchodníkovi prístup umožnený.
Akýkoľvek prístup bude obmedzený v rozsahu
špecifikovanom vo Vašom súhlase. Prístup
akéhokoľvek Obchodníka k Vašim informáciám
pre výpočty môžete kedykoľvek zrušiť alebo
obmedziť písomným oznámením zaslaným
spoločnosti Citibank.
9.
Vyhradenie práv. Vo vzťahu s Vami je
spoločnosť Citibank výlučným vlastníkom licencií
a/alebo práv na používanie Systému a celého
Systémového obsahu (okrem iného vrátane
akýchkoľvek vlastných algoritmov Citi, ktoré sú jeho
súčasťou), ako aj všetkých súvisiacich autorských
práv, ochranných známok, značiek, patentových práv
a obchodných tajomstiev a ostatných práv duševného
vlastníctva
k
nim
(registrovaných
aj
neregistrovaných), a to vrátane akýchkoľvek
aplikácií, kdekoľvek vo svete. Na základe
obmedzenej licencie na prístup a/alebo používanie
Systému a Systémového obsahu, ktorá Vám bola
udelená v súlade s podmienkami tejto Dohody,
nenadobúdate žiadne právo, vlastnícky titul alebo
podiel k žiadnym z vyššie uvedených predmetov.
Nesmiete (i) zverejňovať, predávať, prenajímať,
prevádzať,
zhotovovať
odvodené
diela,
reprodukovať, redistribuovať alebo inak rozširovať
Systém alebo Systémový obsah, v celku alebo v časti,
tretím osobám, alebo (ii) kopírovať, upravovať,
dekompilovať alebo používať postupy reverzného
inžinierstva na Systém alebo na Systémový obsah,
pokiaľ to nie je výslovne povolené Platnými
právnymi predpismi.
Nesmiete odstraňovať,
zakrývať alebo meniť oznámenia týkajúce sa
autorských práv alebo iné oznámenia, alebo legendy,
ktoré sú súčasťou Systému alebo Systémového
obsahu.
10. VYLÚČENIE ZÁRUKY A OBMEDZENIE
ZODPOVEDNOSTI.
SYSTÉM A CELÝ SYSTÉMOVÝ OBSAH SA
POSKYTUJÚ „AKO SÚ“. CITIBANK V
MAXIMÁLNOM
MOŽNOM
ROZSAHU
POVOLENOM
PLATNÝMI
PRÁVNYMI
PREDPISMI ODMIETA VŠETKY EXPLICITNÉ A
IMPLICITNÉ
ZÁRUKY,
PODMIENKY,
PREHLÁSENIA ALEBO INÉ POŽIADAVKY
(VRÁTANE TÝCH, KTORÉ SA TÝKAJÚ
USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA
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KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO PREDAJNOSTI)
TÝKAJÚCE SA SYSTÉMU, SYSTÉMOVÉHO
OBSAHU ALEBO AKÝCHKOĽVEK INÝCH
ZÁLEŽITOSTÍ.
CITIBANK
ĎALEJ
V
MAXIMÁLNOM
MOŽNOM
ROZSAHU
POVOLENOM
PLATNÝMI
PRÁVNYMI
PREDPISMI ODMIETA AKÚKOĽVEK ZÁRUKU
ZA NEPORUŠENIE PRÁV TRETÍCH OSÔB.
POKIAĽ NIE JE V TEJTO DOHODE VÝSLOVNE
UVEDENÉ INAK, CITIBANK NIE JE POVINNÁ
AKTUALIZOVAŤ SYSTÉMOVÝ OBSAH ALEBO
INFORMÁCIE
DOSTUPNÉ
PROSTREDNÍCTVOM
SYSTÉMU,
PREVÁDZKOVAŤ SYSTÉM BEZ CHÝB ALEBO
VÍRUSOV,
ANI
ZABEZPEČOVAŤ
NEPRETRŽITÚ SLUŽBU ALEBO PRÍSTUP.
CITIBANK SA NEZAVÄZUJE OPRAVIŤ ALEBO
INFORMOVAŤ VÁS O AKEJKOĽVEK CHYBE
SYSTÉMOVÉHO OBSAHU ALEBO INFORMÁCIÍ
ZOBRAZOVANÝCH
PROSTREDNÍCTVOM
SYSTÉMU,
O
KTOREJ
SA
MÔŽE
KEDYKOĽVEK
DOZVEDIEŤ,
ANI
VÁS
INFORMOVAŤ O AKÝCHKOĽVEK ZMENÁCH
V
SYSTÉMOVOM
OBSAHU
ALEBO
INFORMÁCIÁCH, ALEBO METODOLÓGIÁCH,
KTORÉ SÚ ICH SÚČASŤOU. HOCI CITIBANK
MÔŽE URČIŤ PREVÁDZKOVÉ HODINY
SYSTÉMU,
JE
OPRÁVNENÁ
PRESTAŤ
PRODUKOVAŤ ALEBO AKTUALIZOVAŤ CELÝ
ALEBO AKÚKOĽVEK ČASŤ SYSTÉMU BEZ
PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA.
BERIETE NA VEDOMIE, ŽE ELEKTRONICKÝ
PRÍSTUP K SYSTÉMOM PROSTREDNÍCTVOM
INTERNETU
ALEBO
INÝCH
SIETÍ,
VEREJNÝCH ALEBO SÚKROMNÝCH, NEMUSÍ
BYŤ
BEZPEČNÝ.
CITIBANK
ODMIETA
AKÚKOĽVEK
ZODPOVEDNOSŤ
ZA
NARUŠENIE
BEZPEČNOSTI,
KTORÉ
NESPÔSOBILA
SVOJOU
HRUBOU
NEDBANLIVOSŤOU ALEBO ÚMYSELNÝM
NEZÁKONNÝM KONANÍM.
AK SYSTÉM OBSAHUJE ODKAZY NA INÉ
WEBOVÉ STRÁNKY, TIETO ODKAZY SLÚŽIA
LEN AKO POMÔCKA, PRIČOM CITIBANK ZA
NE
NENESIE
ZODPOVEDNOSŤ.
TIETO
ODKAZY POUŽÍVATE NA SVOJE VLASTNÉ
RIZIKO. CITIBANK NESCHVAĽUJE ANI
NERUČÍ ZA ŽIADNU Z ODKAZOVANÝCH
WEBOVÝCH
STRÁNOK,
ZA
ICH
PREVÁDZKOVATEĽA ALEBO ZA ICH OBSAH.
S VÝNIMKOU, AKO JE UVEDENÉ V ČLÁNKU
11, A OKREM PRÍPADOV ÚMYSELNÉHO
NEZÁKONNÉHO KONANIA ALEBO HRUBEJ
NEDBANLIVOSTI, ANI CITIBANK, ANI JEJ
PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, ZAMESTNANCI,
ZÁSTUPCOVIA, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ
ALEBO
EXTERNÍ
POSKYTOVATELIA
INFORMÁCIÍ ALEBO SLUŽIEB NENESÚ
ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM, VAŠIM

PRIDRUŽENÝM
SPOLOČNOSTIAM,
ZAMESTNANCOM,
ZÁSTUPCOM
ALEBO
AKÝMIKOĽVEK
TRETÍM
OSOBÁM
ZA
STRATU ALEBO ŠKODU OKREM INÉHO
VRÁTANE UŠLÉHO ZISKU, NEPRIAMYCH,
ZVLÁŠTNYCH,
SANKČNÝCH
ALEBO
NÁSLEDNÝCH
STRÁT
ALEBO
ŠKÔD
VYPLÝVAJÚCICH Z ALEBO V SÚVISLOSTI S
POSKYTOVANÍM
ALEBO
POUŽÍVANÍM
(ALEBO
NEMOŽNOSŤOU
POUŽÍVAŤ)
SYSTÉMU A SYSTÉMOVÉHO OBSAHU, ČI UŽ
ZO
ZMLUVY,
OBČIANSKEHO
PRÁVA
(VRÁTANE NEDBANLIVOSTI) ALEBO INAK,
AJ KEĎ BOLI O TAKEJTO MOŽNOSTI
UPOVEDOMENÍ.
BEZ OBMEDZENIA PREDCHÁDZAJÚCEHO
USTANOVENIA CITIBANK MÔŽE NAPRAVIŤ
CHYBY A/ALEBO OPÄTOVNE SPRACOVAŤ
DOHODNUTÚ
TRANSAKCIU
PRI
DOHODNUTEJ SADZBE, POKIAĽ JE TO
MOŽNÉ, BEZ ÚČTOVANIA DODATOČNÉHO
POPLATKU. UVEDENÉ JE VAŠIM JEDINÝM
PROSTRIEDKOM NÁPRAVY (A JEDINOU
POVINNOSŤOU CITIBANK) V SÚVISLOSTI S
TAKOUTO CHYBOU.
ŽIADNE Z USTANOVENÍ TEJTO DOHODY SA
NESMIE VYKLADAŤ AKO OBMEDZENIE
ALEBO VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA
SMRŤ ALEBO ZRANENIE OSOBY SPÔSOBENÉ
NEDBANLIVOSŤOU, ALEBO ZA PODVODNÉ
POSKYTNUTIE
ZAVÁDZAJÚCICH
INFORMÁCIÍ, ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ
ZODPOVEDNOSTI,
KTORÚ
V
ZMYSLE
PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV NIE JE
MOŽNÉ VYLÚČIŤ ALEBO OBMEDZIŤ.
11.
Neporušovanie práv tretích osôb
a odškodnenie. Citibank Vás odškodní a bude
chrániť pred akýmikoľvek nárokom, podľa ktorého
Systém pri používaní spôsobom povoleným touto
Dohodou porušuje akýkoľvek patent alebo autorské
práva, alebo iné vlastnícke a majetkové práva
akejkoľvek tretej osoby, pod podmienkou, že o
takomto nároku Citibank bezodkladne informujete,
umožníte jej prevziať plnú kontrolu nad obhajobou a
urovnaním nároku, a pri obhajobe budete s Citibank v
plnej miere spolupracovať. Uvedené odškodnenie
nebude poskytnuté, ak údajné porušenie vznikne v
dôsledku používania Systému v spojení s
akýmkoľvek systémom tretích strán, ktorý Citibank
výslovne neschválila, alebo ak Systém akokoľvek
upravíte.
Citibank neposkytuje žiadne iné
odškodnenie v akejkoľvek inej veci.
V
SÚVISLOSTI
S VYŠŠIE
UVEDENÝM
SÚHLASÍTE, ŽE ODŠKODNÍTE A BUDETE
OBHAJOVAŤ A CHRÁNIŤ CITIBANK A JEJ
PRIDRUŽENÉ
SPOLOČNOSTI,
ZAMESTNANCOV
A
ZÁSTUPCOV
V
SÚVISLOSTI S AKÝMKOĽVEK NÁROKOM,
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ŠKODOU, STRATOU, NÁKLADMI ALEBO
ZÁVÄZKAMI PRIAMO ALEBO NEPRIAMO
VYPLÝVAJÚCIMI Z (A) VÁŠHO POUŽÍVANIA
ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ SYSTÉM
ALEBO AKÝKOĽVEK SYSTÉMOVÝ OBSAH
(VRÁTANE ZADÁVANIA POKYNOV), ALEBO
(B) Z VÁŠHO PORUŠENIA TEJTO DOHODY.
12. Dôvernosť a používanie údajov.
(a)
Vy a Citibank súhlasíte, že všetky zmluvné
strany tejto Dohody budú nakladať ako s dôvernými
informáciami (počas aj po ukončení Vášho prístupu
k Systému) s akýmikoľvek informáciami, ktoré sa
dozvedia o druhej strane, o jej investičnej stratégii,
podieloch alebo produktoch, alebo službách, o
akomkoľvek softvéri, iných technológiách alebo
duševnom vlastníctve, ako aj s akýmikoľvek
dôvernými a/alebo osobnými údajmi, o ktorých
prijímajúca strana vie, resp. by odôvodnene mala
vedieť, že sú dôvernej povahy alebo že sú
vlastníctvom druhej strany (spoločne ako „Dôverné
informácie“) v súvislosti s Vašim používaním
Systému. Celý Systémový obsah sa považuje za
Dôverné informácie vo výlučnom vlastníctve
Citibank. Pokiaľ nie je v tejto Dohode uvedené inak,
žiadna strana nesmie prenášať alebo poskytnúť
Dôverné informácie druhej strany žiadnej tretej osobe
ani takéto Dôverné informácie používať iným
spôsobom, než ako povoľuje táto Dohoda. Tieto
povinnosti neplatia v prípade informácií, ktoré (i) sú
alebo sa stanú verejne dostupné inak ako v dôsledku
porušenia tejto Dohody; (ii) druhá strana získala
zákonným spôsobom od tretej osoby, ktorá je
oprávnená poskytovať takéto informácie; (iii) druhá
strana vypracuje nezávisle bez použitia alebo odkazu
na Dôverné informácie druhej strany; alebo (iv)
musia byť poskytnuté v zmysle podmienok súdneho
príkazu, predvolania, správneho príkazu, nariadenia,
predpisu alebo inak podľa Platných právnych
predpisov, alebo v súlade s touto Dohodou. Vy, Vaša
spoločnosť a Citibank každý jednotlivo súhlasíte, že
budete zachovávať primerané bezpečnostné postupy
a prijmete odôvodnené preventívne opatrenia na
zabránenie
zneužitia,
neoprávneného
alebo
neúmyselného poskytnutia alebo straty Dôverných
informácií.
(b)
Všetky informácie, ktoré poskytnete
Citibank alebo ktoré od Vás Citibank získa
prostredníctvom alebo v súvislosti so Systémom,
vrátane všetkých registračných údajov, clickstream
dát a údajov o Transakciách, budú majetkom
Citibank, ktorá ich môže slobodne používať v súlade
so svojimi podnikateľskými postupmi, Platnými
právnymi predpismi a ustanoveniami o dôvernosti
informácií v tejto Dohode.
(c) Súhlasíte, že Citibank je oprávnená používať
takéto informácie bez obmedzenia, ak sú súčasťou
súboru iných údajov alebo inak spracované

spôsobom, ktorý neumožňuje pripísať alebo spájať
tieto informácie s Vami.
(d) Zaväzujete sa poskytnúť Citibank všetky
dokumenty a ďalšie informácie, ktoré môže od Vás
odôvodnene vyžadovať, a do 30 dní ju informovať o
podstatnej zmene v akýchkoľvek informáciách, ktoré
ste jej skôr poskytli.
(e) Ďalej súhlasíte, že Citibank je oprávnená
poskytnúť Dôverné informácie o Vás:
(i)
akémukoľvek svojmu poskytovateľovi služieb a
dodávateľom alebo zástupcom poskytovateľa služieb
na účely prevádzky a údržby Systému alebo pre
potreby dodržiavania Platných právnych predpisov; a
(ii) svojim pridruženým spoločnostiam, pokiaľ je to
odôvodnene potrebné na posúdenie úverovej
angažovanosti (expozície) voči Vám a/alebo Vašej
spoločnosti alebo pre potreby spravovania
obchodného vzťahu medzi Vami a/alebo Vašou
spoločnosťou a Citibank a jej pridruženými
spoločnosťami, alebo pre potreby dodržiavania
Platných právnych predpisov; a (iii) štátnym a
vládnym orgánom alebo regulačným orgánom,
agentúram, alebo súdom, alebo iným tribunálom,
vnútroštátnym aj zahraničným, na ich žiadosť alebo
ak to vyžadujú Platné právne predpisy, avšak pod
podmienkou, že Citibank zabezpečí, aby príjemcovia
Dôverných informácií uvedení v bodoch (i) a (ii) boli
viazaní rovnakými alebo podobnými povinnosťami
týkajúcimi sa zachovania dôvernosti informácií, aké
platia pre Citibank pri používaní Dôverných
informácií podľa tejto Dohody.
(f)
Beriete na vedomie a súhlasíte, že Citibank
alebo akákoľvek ňou určená osoba alebo zástupca
môže monitorovať a zaznamenávať Vaše používanie
Systému a môže monitorovať a zaznamenávať
telefonické hovory a inú komunikáciu s Vami a so
zamestnancami a zástupcami Vašej spoločnosti v
súvislosti s používaním Systému a s akoukoľvek
Transakciou, do ktorej môžeme vstúpiť. Kópia
záznamu takýchto hovorov a inej komunikácie bude
dostupná na požiadanie počas obdobia piatich (5)
rokov, resp. počas takého časového obdobia, aké je
potrebné na splnenie povinností podľa Platných
právnych predpisov alebo nariadení kontrolných
orgánov.
(g) Vy a Citibank beriete na vedomie a súhlasíte, že
Váš súhlas podľa článku 12 písm. b) až c) a písm. e)
až f) nepredstavuje pre Citibank alebo jej pridružené
spoločnosti právny základ na spracúvanie údajov
podľa smernice Európskej komisie o ochrane údajov
(95/46/ES) a akýchkoľvek zákonov, ktoré ju
implementujú, podľa všeobecného nariadenia o
ochrane údajov (EÚ) 2016/679 („GDPR“) a podľa
zákonov a/alebo predpisov akéhokoľvek štátu mimo
Európskeho hospodárskeho priestoru (okrem ázijskotichomorských štátov uvedených v Prílohe štátov),
ktoré sú určené na zabezpečenie obdobnej ochrany
osobných údajov (podľa definície v GDPR alebo
najbližšej obdobnej definície v zmysle platného
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zákona a/alebo predpisu o ochrane údajov) dotknutej
osoby (podľa definície v GDPR alebo najbližšej
obdobnej definície v zmysle platného zákona a/alebo
predpisu o ochrane údajov) ako nariadenie GDPR,
okrem iného vrátane zákonov alebo predpisov o
ochrane údajov platných v Spojenom kráľovstve, na
ostrove Guernsey, v Izraeli, štáte Jersey, Maroku a
Švajčiarsku (spoločne ako „Príslušná legislatíva na
ochranu údajov"). Na účely tejto Dohody „Príslušná
legislatíva na ochranu údajov“ nezahŕňa zákony
alebo predpisy v oblasti ochrany údajov platné
v ázijsko-tichomorskom štáte uvedenom v Prílohe
štátov a ustanovenie tohto článku 12 písm. g) neplatí
pre žiadny ázijsko-tichomorský štát uvedený v
Prílohe štátov.
(h)
V rámci svojej politiky kontinuálneho
vývoja a zlepšovania produktov Citibank monitoruje
a vedie záznamy o povahe, frekvencii a rozsahu
prístupu a/alebo používania Systému všetkými jeho
používateľmi.
Tieto informácie používa len v
agregovanej a anonymizovanej podobe.
(i)
Aby Vám pomohla pri používaní Systému
alebo pri riešení sporov, Citibank bude priebežne
komunikovať s Vašim počítačom, aby zistila jeho
špecifikácie a/alebo operačné prostredie, alebo na
získanie informácií súvisiacich s Transakciami, ktoré
sú v ňom uložené.
(j)
Dáta, ktoré Citibank uchováva v Systéme
(vrátane, napríklad, obchodov a kontrolného
záznamu) v súvislosti s akýmikoľvek Vami
vykonávanými
Transakciami,
bude
Citibank
uchovávať počas takého časového obdobia, aké je
potrebné na splnenie povinností podľa Platných
právnych predpisov alebo nariadení kontrolných
orgánov.
k) Vy a Citibank beriete na vedomie a súhlasíte, že
Citibank alebo jej pridružené spoločnosti sa
nespoliehajú na Váš súhlas podľa článku 13 písm. c)
a písm. e) až f) vo vzťahu k zákonnosti spracúvania
osobných údajov podľa smernice Európskej komisie
o ochrane údajov (95/46/ES) a akýchkoľvek zákonov,
ktoré ju implementujú, podľa všeobecného nariadenia
o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 v znení prípadných
neskorších úprav a doplnení a podľa akýchkoľvek
obdobných zákonov alebo predpisov platných v
Spojenom kráľovstve, štáte Jersey alebo vo
Švajčiarsku, a to vrátane prípadných zmien alebo
doplnení, alebo nahradenia takýchto zákonov a/alebo
predpisov v budúcnosti.
13.
Oznámenia o ochrane údajov.
(a) Bez obmedzenia ustanovení predchádzajúceho
článku 12 používaním Systému súhlasíte s tým, že
Citibank na účely prevádzkovania Systému a
poskytovania súvisiacich služieb alebo informácií,
riadenia svojich obchodných aktivít v súvislosti s
nimi a dodržiavania Platných právnych predpisov:

(i)
môže pre potreby prevádzkovania
Systému a poskytovania súvisiacich služieb alebo
informácií a na účely informovania Vás o vývoji
týkajúcom sa Systému alebo o jeho používaní z Vašej
strany používať akékoľvek osobné údaje, ktoré jej
Vy, zamestnanci alebo zástupcovia Vašej spoločnosti
poskytnete a ktoré súvisia s Vami, Vašou
spoločnosťou, Vašim používaním Systému a
používaním Systému Vašou spoločnosťou;
(ii)
môže
takéto
osobné
údaje
spracúvať a prenášať (aj na územia mimo
Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré uplatňujú
štandardy ochrany údajov, ktoré sa nepovažujú za
primerané podľa štandardov Európskej únie) svojim
pridruženým
spoločnostiam,
zástupcom,
subdodávateľom alebo tretím osobám (vrátane tretích
osôb uvedených v nasledovných bodoch (i) až (v)) v
súvislosti s používaním Systému z Vašej strany a zo
strany Vašej spoločnosti a na prevádzkovanie
Systému zo strany Citibank a v súvislosti s jej
vzťahom s Vami a Vašou spoločnosťou, okrem iného
aj na nasledovné účely: (i) splnenie povinností voči
štátnym a regulačným orgánom; (ii) dodržiavanie
Platných právnych predpisov okrem iného vrátane
zákonov a predpisov týkajúcich sa daní a prania
špinavých
peňazí;
(iii)
postúpenie
alebo
kontrahovanie
akejkoľvek
časti
bežnej
podnikateľskej činnosti Citibank súvisiacej s
prevádzkou alebo používaním Systému na tretie
osoby; (iv) monitorovanie služieb, ktoré Vám
poskytuje v súvislosti s Vašim používaním Systému
bez ohľadu na to, či takéto monitorovanie vykonáva
Citibank alebo tretia osoba; a (v) komunikácia s
úverovými registrami; a
(b)
Pokiaľ Citibank poskytnete akékoľvek
osobné údaje (vrátane citlivých osobných údajov),
ktoré patria Vám, zamestnancom Vašej spoločnosti
alebo iným fyzickým alebo právnickým osobám
(„Osobné údaje“), prehlasujete a v rozsahu
nevyhnutnom pre Citibank a jej pridružené
spoločnosti na používanie týchto osobných údajov v
súlade s platnou legislatívou zaručujete, že tieto
osoby sú si vedomé a výslovne súhlasia s používaním
ich osobných údajov, ako je stanovené v
predchádzajúcich
a
nasledujúcich
odsekoch,
a súhlasíte, že Citibank a jej pridružené spoločnosti
ochránite a odškodníte za akúkoľvek stratu alebo
škodu, ktorá im môže vzniknúť v dôsledku Vášho
porušenia tohto prehlásenia a záruky; a
(c)
Beriete na vedomie, že ďalšie informácie
týkajúce sa nášho používania osobných údajov a
záležitostí súvisiacich s ochranou údajov môžu byť
uvedené v osobitnom prehlásení o ochrane súkromia
zverejnenom v Systéme.
(d) Vy a Citibank beriete na vedomie a súhlasíte, že
článok 13 písm. a) nepredstavuje pre Citibank alebo
jej pridružené spoločnosti právny základ na
spracúvanie údajov podľa Príslušnej legislatívy na
ochranu údajov a toto písm. d) článku 13 neplatí pre
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žiadny ázijsko-tichomorský štát uvedený v Prílohe
štátov.
14. Ostatné dohody s Citibank. Táto Dohoda
dopĺňa všetky platné rámcové zmluvy alebo
obchodné podmienky dohodnuté medzi Vami a
Citibank a akékoľvek obchodné potvrdenia. V
prípade rozporov medzi touto Dohodou a inými
zmluvami
alebo
obchodnými
podmienkami
dohodnutými medzi Vami a Citibank sa, pokiaľ ide
výlučne o Vaše používanie Systému, za rozhodujúce
považujú podmienky tejto Dohody. V prípade
rozporu medzi anglickou verziou tejto Dohody a jej
prípadným prekladom do iného jazyka sa za
rozhodujúce považuje jej anglické znenie.
15. Sankcie a vývozné obmedzenia.
Bez
obmedzenia všeobecnej platnosti Vašich povinností
dodržiavať Platné právne predpisy výslovne
súhlasíte, že budete dodržiavať a zabezpečíte, aby
Vaši zamestnanci a zástupcovia dodržiavali
požiadavky všetkých platných zákonov a predpisov v
oblasti vývozu, okrem iného vrátane vývozných
administratívnych nariadení USA. Súhlasíte, že bez
oprávnenia podľa nariadení USA alebo bez
vývozného povolenia nebudete priamo ani nepriamo
vyvážať, reexportovať alebo sťahovať akýkoľvek
softvér, dáta alebo technológie, ktoré Vám Citigroup
poskytne, ani neumožníte priamy alebo nepriamy
vývoz alebo reexport ich priamych produktov do (a)
žiadneho štátu zo Skupiny štátov E:2 podľa
vývozných administratívnych nariadení Ministerstva
obchodu USA (pozri http://www.bxa.doc.gov) alebo
do akéhokoľvek iného štátu, na ktorý sú uvalené
sankcie, ktoré spravuje americký Úrad pre kontrolu
zahraničných
aktív
(pozri
http://www.treas.gov/ofac/); alebo (b) akýmkoľvek
necivilným (t.j. vojenským) konečným používateľom
alebo na akékoľvek necivilné použitie v akomkoľvek
štáte
v
Skupine
štátov
D:1
vývozných
administratívnych nariadení v aktuálne platnom
znení. Beriete na vedomie, že iné štáty okrem USA
môžu obmedzovať dovoz alebo používanie, ako aj
vývoz produktov so silným šifrovaním, a súhlasíte, že
nesiete výlučnú zodpovednosť za dodržiavanie
takýchto obmedzení týkajúcich sa ich dovozu alebo
používania.
16. Rôzne.
(a)
Ak sa konkrétne ustanovenie tejto Dohody
považuje za nevykonateľné, táto skutočnosť nemá
vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto Dohody
a všetky takéto ustanovenia sa považujú za
vykonateľné v plnom rozsahu podľa Platných
právnych predpisov.
(b)
Túto Dohodu nesmiete postúpiť na žiadnu
inú osobu, či už čiastočne alebo v celku. Citibank je
na základe svojho vlastného uváženia oprávnená
postúpiť túto Dohodu na akúkoľvek fyzickú alebo

právnickú osobu, ktorú ovláda, ktorou je ovládaná
alebo s ktorou je pod spoločnou kontrolou, alebo na
inú právnickú osobu, ktorá nadobudne v podstate
všetky obchodné aktíva Citibank.
(c)
Všetky oznámenia a iná komunikácia, ktorú
táto Dohoda vyžaduje alebo povoľuje, musia byť
vyhotovené
písomne
a
doručené
osobne,
doporučenou poštovou zásielkou s paušalizovaným
poštovným alebo renomovanou kuriérskou službou
do rúk osobe a na adresu, ktoré zmluvné strany
písomne uvedú.
Komunikácia s Citibank
prostredníctvom elektronickej pošty alebo formou
okamžitých textových správ za žiadnych okolností
nepredstavuje účinné a platné oznámenie na žiadny
účel podľa tejto Dohody.
(d)
Nadpisy článkov tejto Dohody slúžia len na
informatívne účely a nepredstavujú jej súčasť ani sa
nepoužijú pri jej výklade. Táto Dohoda môže byť
vyhotovená vo viacerých rovnopisoch, pričom každý
z nich sa považuje za originál a všetky spolu tvoria
jeden a ten istý dokument.
(e)
Táto Dohoda je záväzná a účinná výlučne
pre jej zmluvné strany a ich povolených postupníkov
a žiadne z jej ustanovení nepostupuje na inú fyzickú
alebo právnickú osobu žiadne zákonné alebo
zmluvné právo, prospech alebo prostriedok nápravy
akejkoľvek povahy na základe alebo z dôvodu tejto
Dohody. Táto Dohoda sa nevykladá ako súhlas
ktorejkoľvek zmluvnej strany stať sa partnerom
druhej zmluvnej strany alebo vytvoriť spoločný
podnik, alebo akúkoľvek inú formu právneho
združenia, ktorá by jednej zmluvnej strane ukladala
zodpovednosť za konanie alebo nekonanie druhej
zmluvnej strany, alebo ako udelenie práva,
právomoci alebo oprávnenia (explicitne alebo
implicitne)
ktorejkoľvek
zmluvne
strane
akýmkoľvek spôsobom zaväzovať druhú zmluvnú
stranu.
(f)
Túto Dohodu možno meniť a dopĺňať len
písomným dokumentom podpísaným oprávneným
zástupcom každej zo zmluvných strán.
17. Trvanie a ukončenie Dohody. Táto Dohoda
nadobúda účinnosť dňom jej prijatia z Vašej strany a
ostáva účinná až do jej ukončenia v súlade s týmto
článkom. Každá zmluvná strana je oprávnená
ukončiť Dohodu na základe svojho vlastného
uváženia písomnou výpoveďou s tridsať (30) dňovou
výpovednou lehotou, ktorú doručí druhej zmluvnej
strane. Ak ktorákoľvek zmluvná strana podstatným
spôsobom poruší akékoľvek ustanovenie tejto
Dohody, druhá zmluvná strana je oprávnená ukončiť
Dohodu
písomnou
výpoveďou
doručenou
porušujúcej zmluvnej strane, pričom táto výpoveď sa
stáva účinnou nasledujúcim pracovným dňom po jej
doručení. Citibank je kedykoľvek oprávnená ukončiť
Dohodu písomnou výpoveďou s okamžitou
platnosťou, ak: (a) včas neuhradíte akúkoľvek sumu
splatnú v súvislosti s Transakciou; (b) začnete alebo
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je proti Vám začaté konanie na vymenovanie správcu
konkurznej podstaty alebo núteného správcu na účely
Vašej likvidácie, zrušenia alebo rozpustenia, alebo
reorganizácie, reštrukturalizácie alebo vyrovnania
s veriteľmi; alebo (c) ak nedodržíte akýkoľvek
podstatný záväzok alebo povinnosť podľa inej
zmluvy uzavretej s Citibank alebo s ktoroukoľvek z
jej pridružených spoločností. Ukončenie zmluvy
nemá vplyv na práva a povinnosti ktorejkoľvek
zmluvnej strany, pokiaľ ide o Pokyny alebo
Transakcie vykonané pred takýmto ukončením.
18. Rozhodné právo a súdna príslušnosť. Tieto
obchodné podmienky a akékoľvek mimozmluvné
záväzky, ktoré z nich alebo v súvislosti s nimi
vyplývajú, sa riadia a vykladajú podľa právnych
prepisov Anglicka a Walesu. V náš prospech sa
neodvolateľne podrobujete súdnej príslušnosti

anglických súdov, ktoré sú príslušné riešiť akékoľvek
spory, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu alebo v
súvislosti s platnosťou, účinnosťou, výkladom alebo
plnením týchto obchodných podmienok alebo
akýchkoľvek mimozmluvných záväzkov, ktoré z nich
alebo v súvislosti s nimi vyplývajú, a vzdávate sa
práva namietať ich príslušnosť z dôvodu forum non
conveniens. Ak v Anglicku alebo Walese nemáte
trvalé miesto podnikania, musíte vždy mať
ustanoveného zástupcu, o ktorom nás budete
informovať, pre doručovanie súdnych dokumentov v
Anglicku alebo Walese, pričom akákoľvek žaloba,
príkaz, podanie, rozsudok alebo iné oznámenie v
súdnom konaní sa v každom prípade bude považovať
za riadne doručené, ak je doručené akejkoľvek Vašej
pridruženej spoločnosti v trvalom mieste jej
podnikania v Anglicku a Walese.
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PRÍLOHY ŠTÁTOV
SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ:
Pokiaľ nie je uvedené a schválené inak, poskytovanie Systému v Spojených štátoch amerických zabezpečuje
Citibank, N.A., pobočka New York. Ak sa nachádzate v USA alebo vykonávate transakcie s Citibank, N.A.,
pobočka New York, táto Dohoda sa bez ohľadu na článok 18 riadi a vykladá podľa federálnych zákonov Spojených
štátov amerických a zákonov štátu New York, USA, bez ohľadu na princípy kolízie noriem. V náš prospech sa
neodvolateľne podrobujete súdnej príslušnosti federálnych súdov so sídlom v okrese Manhattan, New York, ktoré sú
príslušné riešiť akékoľvek spory, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu alebo v súvislosti s platnosťou, účinnosťou,
výkladom alebo plnením tejto Dohody, a vzdávate sa práva namietať ich príslušnosť z dôvodu forum non
conveniens.
ŠTÁTY EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU A ŠVAJČIARSKO OKREM FRANCÚZSKA
A PORTUGALSKA (POKIAĽ TU NIE JE UVEDENÉ INAK):
Vašou zmluvnou protistranou tejto Dohody je Citibank, N.A., pobočka Londýn, ktorá Vám Systém poskytuje.
Všetky odkazy na Citibank použité v tejto Dohode sa považujú za odkazy na Citibank, N.A, pobočka Londýn.
Všetky Transakcie, do ktorých prostredníctvom Systému vstúpite, sa budú riadiť obchodnými podmienkami Citi pre
profesionálnych klientov a oprávnené protistrany Citi’s Terms of Business for Professional Clients and Eligible
Counterparties (dostupné na http://icg.citi.com/icg/global_markets/uk_terms.jsp)
BULHARSKO:
1.

Vašou zmluvnou protistranou tejto Dohody je Citibank Europe Plc, registračné číslo 132781, so sídlom 1
North Wall Quay, Dublin 1, Írsko, prostredníctvom pobočky Citibank Europe Plc, pobočka Bulharsko,
zapísanej v obchodnom registri pod číslom UIC 202861597, so sídlom 48 Sitnyakovo Blvd., Serdika
Offices, 10. poschodie, okres Oborishte, 1505 Sofia, ktorá Vám Systém poskytuje. Všetky odkazy na
Citibank použité v tejto Dohode sa považujú za odkazy na Citibank Europe plc, ktorá v Bulharsku podniká
prostredníctvom Citibank Europe plc, pobočka Bulharsko.

2.

Na účely tejto Dohody vykonávate transakcie výlučne prostredníctvom produktu CitiFX Pulse.

3.

Bez ohľadu na akékoľvek iné podmienky tejto Dohody a v súlade s Platnými právnymi predpismi (a) nie
ste oprávnený obchodovať s Citibank podľa tejto zmluvy ako sprostredkovateľ a odkazy na Vás sú
odkazmi na Vašu spoločnosť; (b) transakcie s drahými kovmi a príloha 1 (Informácie o klientovi) k
registračnému formuláru CitiFX Pulse nie sú v Bulharsku povolené.

4.

Všetky Transakcie, do ktorých prostredníctvom Systému vstúpite, sa budú riadiť všeobecnými obchodnými
podmienkami pre zmluvy s klientmi v oblasti investičných služieb a činností General Terms and
Conditions Applicable to Contracts with Clients for Investment Services and Activities, ktoré sú dostupné
na http://www.citibank.com/bulgaria/corporate/english/citiservice/tarifs.htm.
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7.

doplnenie odmietne, ale zabudne ukončiť zmluvných vzťah z tejto Dohody v súvislosti so službami
poskytovanými prostredníctvom Systému v Bulharsku podľa predchádzajúcej vety, Citibank je oprávnená
poslať Vašej spoločnosti písomnú výpoveď s okamžitou účinnosťou. Aby boli pre Citibank účinné, všetky
oznámenia zasielané Vašou spoločnosťou podľa tohto článku 5 by mali byť vyhotovené jej štatutárnymi
zástupcami.
Článok 18 sa v celosti mení a dopĺňa nasledovne:
„Dohoda (vrátane akýkoľvek mimozmluvných záväzkov a povinností, ktoré z nej alebo v súvislosti s ňou
vyplývajú) sa riadi a vykladá podľa bulharských právnych predpisov. Prípadné právne spory medzi
Citibank a Vami, ktoré vyplynú z Dohody a všetkých jej príloh a dodatkov alebo v súvislosti s nimi, sa
budú riešiť rokovaním. Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu do siedmich pracovných dní, zmluvné strany
súhlasia a berú na vedomie, že na riešenie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto Dohody alebo
týkajúcich sa jej výkladu, platnosti, neplnenia alebo ukončenia sú príslušné bulharské súdy v Sofii.“

8.

Okrem oprávnených protistrán Vaša spoločnosť berie na vedomie, že na účely vykonávania Transakcií je
povinná zriadiť si v Citibank bankové účty v príslušných menách Transakcií (ďalej ako „Účty“).

9.

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Vaša spoločnosť týmto oprávňuje Citibank odpisovať a pripisovať
prostriedky na Účty v rámci zúčtovania Transakcií vykonávaných Vašou spoločnosťou. Ak má Vaša
spoločnosť niekoľko Účtov v danej mene, na účely riadneho zúčtovania Transakcií ste povinný oznámiť
Citibank konkrétny Účet. Zaväzujete sa, že na príslušných Účtoch budete mať k dátumu zúčtovania danej
Transakcie dostatok finančných prostriedkov. Ak na príslušných Účtoch nebude dostatok finančných
prostriedkov na vykonanie zúčtovania, Citibank je podľa vlastného uváženia oprávnená: (i) vyrovnať
platobný záväzok Vaše spoločnosti, ktorý vyplýva z jednej alebo viacerých Transakcií, použitím kladného
zostatku na akomkoľvek Účte vedenom v Citibank bez ohľadu na menu daného Účtu, alebo (ii) Transakciu
alebo Transakcie s okamžitou účinnosťou zrušiť a započítať si všetky náklady, ktoré jej v tejto súvislosti
vzniknú, voči zostatku na príslušnom Účte, resp. Účtoch bez ohľadu na menu daného Účtu.

10. V súvislosti s ustanovením o investičných a vedľajších službách v zmysle smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi („MiFID II“) a bulharskými právnymi
predpismi, ktoré ju transponujú, podpisom tejto Dohody Vaša spoločnosť udeľuje výslovný súhlas
s nasledovným:
(a) politika vykonávania pokynov najlepším spôsobom, ktorá je zverejnená na webovej stránke Citibank
Europe plc, pobočka Bulharsko (http://www.citibank.com/bulgaria/homepage/);
(b) vykonávanie Vašich príkazov mimo obchodného miesta (over-the-counter);
(c) poskytovanie informácií prostredníctvom emailu, PDF dokumentov alebo na inom trvalom médiu
inom než papier, na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári CitiFX Pulse;
(d) Citibank Vám môže poskytovať informácie, ktoré nie sú určené Vám osobne, prostredníctvom
webovej stránky http://www.citibank.com/bulgaria/homepage/, a to vrátane relevantných informácií,
ktoré je povinná poskytnúť pred poskytnutím investičných alebo vedľajších služieb.
11. Registračný formulár CitiFX Pulse musia vyplniť štatutárni zástupcovia Vašej spoločnosti, ktorí sú uvedení
v príslušnom obchodnom registri. Štatutárni zástupcovia by mali predložiť kópiu svojho dokladu
totožnosti/pasu s osvedčením „zhoduje sa s originálom“, nasledovaným podpisom a dátumom. Štatutárni
zástupcovia sa ďalej zaväzujú riadne informovať Citibank, ak dôjde k zmene ich dokladu totožnosti/pasu, a
predložiť kópiu nového dokladu totožnosti/pasu s osvedčením „zhoduje sa s originálom“, nasledovaným
podpisom a dátumom. Vaša spoločnosť zabezpečí, že každý Oprávnený používateľ predloží kópiu svojho
dokladu totožnosti/pasu a v prípade jeho zmeny predloží Citibank kópiu nového dokladu totožnosti/pasu.
12. Vaša spoločnosť týmto berie na vedomie, že Citibank bude spracúvať Vaše osobné údaje spôsobom
stanoveným v dokumente Markets and Securities Privacy Statement, ktorý je dostupný na
http://www.citibank.com/bulgaria/corporate/english/citiservice/tarifs.htm (alebo na inom URL alebo v
dokumente, o ktorom Citibank Vašu spoločnosť informuje).
ČESKÁ REPUBLIKA:
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1.

Vašou zmluvnou protistranou tejto dohody je Citibank Europe plc, ktorá v Českej republike podniká
prostredníctvom Citibank Europe plc, organizační složka, so sídlom Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14,
PSČ 158 02, registračné č. 28198131, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, vložka č.
A 59288, ktorá Vám poskytuje Systém. Všetky odkazy na Citibank použité v tejto Dohode sa považujú za
odkazy na Citibank Europe plc, ktorá v Českej republike podniká prostredníctvom Citibank Europe plc,
organizační složka. Všetky Transakcie, do ktorých prostredníctvom Systému vstúpite, sa budú riadiť
Všeobecnými obchodnými podmienkami pre právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby spoločnosti
Citibank Europe plc, organizační složka (dostupné na www.citibank.cz).

2.

Na účely tejto Dohody vykonávate transakcie výlučne prostredníctvom produktu CitiFX Pulse.

3.

Beriete na vedomie a súhlasíte, že informácie zverejnené v Systéme a Systémový obsah nepredstavujú
investičnú alebo marketingovú radu a nemôžu slúžiť ako náhrada konkrétnej investičnej alebo
marketingovej rady. Beriete na vedomie, že Citibank nie je oprávnená poskytovať prostredníctvom
Systému a Systémového obsahu investičné ani marketingové poradenstvo. Ďalej beriete na vedomie
a súhlasíte, že Citibank môže poskytovať návrhy alebo informácie týkajúce sa produktov alebo
systémových zlepšení, ktoré možno poskytovať prostredníctvom Systému, o ktorých sa domnieva, že by
Vás mohli zaujímať. Žiadate, aby Vám takéto návrhy alebo informácie boli poskytované, a beriete na
vedomie, že poskytnutie takýchto informácií nebude predstavovať investičnú alebo marketingovú radu.

4.

Bez toho, aby tým boli dotknuté články 12 a 13 tejto Dohody a práva každej zmluvnej strany poskytovať
informácie týkajúce sa druhej zmluvnej strany podľa platných právnych predpisov alebo inak, každá
zmluvná strana tejto Dohody týmto udeľuje súhlas s komunikáciou a poskytovaním akýchkoľvek
informácií (vrátane okrem iného Dôverných informácií) druhou zmluvnou stranou, ktoré sa týkajú jej, tejto
Dohody, Transakcií a Potvrdenia (i) centrále alebo ústrediu danej druhej zmluvnej strany, pobočkám,
dcérskym spoločnostiam, reprezentatívnym zastúpeniam, pridruženým spoločnostiam a zástupcom každej
zmluvnej strany a tretím osobám, ktoré určí ktorýkoľvek z uvedených príjemcov informácií, kdekoľvek
usadených, na dôverné použitie (vrátane v súvislosti s poskytovaním akejkoľvek služby alebo na
spracúvanie údajov, štatistické účely a potreby rizikovej analýzy); a (ii) akejkoľvek osobe, na ktorú (resp.
prostredníctvom ktorej) takáto zmluvná strana prevádza alebo postupuje (alebo môže potenciálne previesť
alebo postúpiť) všetky alebo niektoré svoje práva, výhody alebo povinnosti podľa tejto Dohody, alebo s
ktorou (resp. prostredníctvom ktorej) takáto zmluvná strana vstúpi (alebo môže potenciálne vstúpiť) do
podriadenej účasti alebo podobného vzťahu, alebo akejkoľvek inej transakcie, v rámci ktorej majú byť
uhradené alebo prijaté platby v súvislosti alebo s odkazom na túto Dohodu, akúkoľvek Transakciu alebo
akékoľvek Potvrdenie. Každá zmluvná strana a ktorýkoľvek vyššie uvedený príjemca informácií môžu
takéto informácie prenášať alebo poskytnúť, ak je to potrebné na plnenie alebo zabezpečenie plnenia
povinností (zmluvných alebo iných) podľa alebo v súvislosti s akýmikoľvek justičnými, súdnymi,
regulačnými, burzovými, zúčtovacími alebo samoregulačnými orgánmi. Toto ustanovenie nepredstavuje
ani sa nesmie vykladať ako explicitná alebo implicitná dohoda ktorejkoľvek zmluvnej strany s druhou
zmluvnou stranou o vyššej úrovni dôvernosti informácií, než ako stanovuje akýkoľvek platný zákon alebo
právny predpis. Ďalej, toto ustanovenie dopĺňa, ale nenahrádza žiadne iné ustanovenie dohodnuté medzi
zmluvnými stranami (či už pred uzavretím tejto Dohody alebo neskôr), ktoré dáva ktorejkoľvek zmluvnej
strane väčší rozsah práv zverejňovať informácie, než ako je uvedené v tejto Dohode. Ďalej súhlasíte, že
centrála alebo ústredie Citibank, jej pobočky, dcérske spoločnosti, reprezentatívne zastúpenia a pridružené
spoločnosti môžu prenášať a zverejňovať akékoľvek informácie, ktoré sa Vás týkajú, ktoré môžu získať v
súvislosti s akýmikoľvek transakciami alebo obchodmi s Vami (či už získané v súvislosti a/alebo týkajúce
sa tejto Dohody alebo Transakcií, alebo nie) spôsobom a v súlade s týmto ustanovením.

5.

Článok 5 Dohody (Oznámenia týkajúce sa jednotlivých štátov) sa dopĺňa vložením nasledovného textu na
jeho koniec:
„Ak dôjde k doplneniu alebo zmene podmienok tejto Dohody týkajúcich sa Českej republiky, Citibank
Vašej spoločnosti oznámi alebo zverejní akúkoľvek zmenu alebo doplnenie tejto Dohody najneskôr 1
mesiac pred dňom, kedy má zmena alebo doplnenie nadobudnúť účinnosť, a v prípade potreby o nej Vašu
spoločnosť vhodným spôsobom informuje v rovnakej lehote. Navrhovaná zmena alebo doplnenie Dohody
sa považujú za prijaté Vašou spoločnosťou, ak
(i)
Vaša spoločnosť zmenu alebo doplnenie neodmietne písomným oznámením doručeným
Citibank najneskôr v pracovný deň pred dňom, kedy má táto zmena alebo doplnenie
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nadobudnúť účinnosť;
Citibank Vašu spoločnosť informuje o dôsledkoch navrhovanej zmeny alebo doplnenia; a
Citibank Vašu spoločnosť v navrhovanej zmene alebo doplnení informuje o jej práve
ukončiť Dohodu v súvislosti so službami poskytovanými prostredníctvom Systému v
Českej republike, ak Vaša spoločnosť s navrhovanou zmenou alebo doplnením nesúhlasí.
Ak Vaša spoločnosť navrhovanú zmenu alebo doplnenie odmietne, je v súvislosti so
službami poskytovanými prostredníctvom Systému v Českej republike oprávnená
ukončiť túto Dohodu s okamžitou účinnosťou a bezodplatne pred dňom, kedy má zmena
alebo doplnenie nadobudnúť účinnosť. Výpoveď spolu s odmietnutím Vašej spoločnosti
prijať navrhované zmeny alebo doplnenie musí byť Citibank doručené pred dňom
účinnosti zmeny alebo doplnenia.
Citibank môže k navrhovanej zmene alebo doplnení Dohody v súvislosti so službami poskytovanými
prostredníctvom Systému v Českej republike pripojiť výpoveď Dohody pre prípad, ak Vaša spoločnosť
odmietne zmenu alebo doplnenie, ale v súvislosti so službami poskytovanými prostredníctvom Systému v
Českej republike neukončí zmluvný vzťah na základe tejto Dohody . Výpovedná lehota takejto výpovede
uplynie dňom, ktorý predchádza dňu, ku ktorému má navrhovaná zmena alebo doplnenie nadobudnúť
účinnosť.
(ii)
(iii)

6.

Článok 18 sa v celosti mení a dopĺňa nasledovne (pokiaľ sa Vaša spoločnosť a Citibank Europe plc,
organizační složka, nedohodili inak):
„Dohoda (vrátane akýkoľvek mimozmluvných záväzkov a povinností, ktoré z nej alebo v súvislosti s ňou
vyplývajú) sa riadi a vykladá podľa českých právnych predpisov, pričom vzťahy, práva a povinnosti
neupravené touto Dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v znení neskorších predpisov.“

MAĎARSKO:
Ak máte sídlo v Maďarsku, potom:
1. Vašou zmluvnou protistranou tejto Dohody je maďarská pobočka spoločnosti Citibank Europe plc, ktorá
Vám Systém poskytuje. Všetky odkazy na Citibank použité v tejto Dohode sa považujú za odkazy na
maďarskú pobočku spoločnosti Citibank Europe plc.
2.

Odkazy na „Vás“ v tejto Dohode znamenajú, že konáte výlučne v postavení zástupcu Vašej spoločnosti a
voči Citibank nenesiete žiadnu osobnú zodpovednosť podľa tejto Dohody. Žiadne z ustanovení tejto
Dohody nezakladá zmluvný vzťah medzi Vami ako fyzickou osobou a Citibank, ak konáte výlučne a
výhradne v postavení zástupcu Vašej spoločnosti a Citibank.

3.

Článok 18 sa v celosti vypúšťa a nahrádza textom v nasledovnom znení:
„Táto Dohoda a akékoľvek mimozmluvné záväzky, ktoré z nej alebo v súvislosti s ňou vyplývajú,
sa riadia a vykladajú v súlade s podmienkami rozhodného práva, ako sú uvedené v platnej
rámcovej zmluve ISDA alebo inej rámcovej zmluve, ktorou sa riadi ten druh Transakcií, ktoré
vykonávate prostredníctvom Systému. Zmluvné strany súhlasia, že ustanovenia týkajúce sa súdnej
príslušnosti, ktoré sú uvedené v platnej rámcovej zmluve ISDA alebo inej rámcovej zmluve, sa
vzťahujú na túto Dohodu.“

4.

Každý Oprávnený používateľ, ktorý koná v mene Vašej spoločnosti registrovanej v Maďarsku, musí mať
náležité oprávnenie od Vašej spoločnosti registrovanej v Maďarsku, udelené osobou zapísanou v
obchodnom registri.

5.

Písm. f) článku 16 sa v celosti vypúšťa a nahrádza textom v nasledovnom znení:
„(f) Podmienky tejto Dohody nesmiete dopĺňať alebo meniť bez písomného súhlasu Citibank,
podpísaného oprávneným zástupcom každej zo zmluvných strán. Citibank je oprávnená
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jednostranne upraviť podmienky tejto Dohody na základe oznámenia zaslaného 15 dní vopred za
nasledovných okolností:
a. zmena legislatívneho alebo regulačného prostredia v Maďarsku vrátane okrem iného
akejkoľvek Vládnej požiadavky podľa definície v tejto Dohode;
b. zmena trhových podmienok alebo ekonomického prostredia v Maďarsku vrátane okrem
iného (i) zvýšenia rizikového ratingu Maďarska; a (ii) zmien nákladov Citibank na
zaobstaranie finančných prostriedkov a refinancovanie; alebo
c. zmena podmienok prevádzkovania bankových operácií vrátane okrem iného (i) zvýšenia
prevádzkových nákladov Citibank z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť a ktoré priamo
súvisia s poskytovaním danej služby; (ii) zavedenia novej služby, úpravy, rozšírenia alebo
vývoja existujúcej služby, alebo stiahnutia, pozastavenia alebo zrušenia služby zo strany
Citibank; a (iii) zvýšenia poplatkov alebo nákladov na služby poskytované za cenu nižšiu
ako náklady na danú službu z obchodných alebo iných dôvodov na úroveň prevádzkových
nákladov;
Na účely predchádzajúceho ustanovenia, „Vládna požiadavka“ znamená akýkoľvek platný
právny predpis alebo nariadenie, akúkoľvek požiadavku alebo výnos legislatívneho,
vládneho, regulačného alebo podobného orgánu, alebo dohoda uzatvorená medzi Citibank
a akýmkoľvek vládnym orgánom, alebo medzi dvomi alebo viacerými vládnymi orgánmi
(pričom takýto právny predpis, nariadenie alebo orgán môže byť vnútroštátny alebo
zahraničný).
IZRAEL:
1.

Na účely tejto Dohody vykonávate transakcie výlučne prostredníctvom produktu CitiFX Pulse.

2.

Vašou zmluvnou protistranou tejto Dohody je pobočka Citibank, N.A., pobočka Izrael, ktorá Vám Systém
poskytuje. Všetky odkazy na Citibank použité v tejto Dohode sa považujú za odkazy na Citibank, N.A.,
pobočka Izrael.

3.

Beriete na vedomie a súhlasíte, že informácie zverejnené v Systéme a Systémový obsah nepredstavujú
investičnú alebo marketingovú radu a nemôžu slúžiť ako náhrada konkrétnej investičnej alebo
marketingovej rady. Beriete na vedomie, že podľa izraelských právnych predpisov Citibank nie je
oprávnená poskytovať prostredníctvom Systému a Systémového obsahu investičné ani marketingové
poradenstvo a že tieto informácie neposkytujú osoby s povolením udeleným v Izraeli. Ďalej beriete na
vedomie a súhlasíte, že Citibank môže poskytovať návrhy alebo informácie týkajúce sa produktov alebo
systémových zlepšení, ktoré možno poskytovať prostredníctvom Systému, o ktorých sa domnieva, že by
Vás mohli zaujímať. Žiadate, aby Vám takéto návrhy alebo informácie boli poskytované, a beriete na
vedomie, že poskytnutie takýchto informácií nebude predstavovať investičnú alebo marketingovú radu.

4.

Pokiaľ nie je osobitne dohodnuté inak, na účely CitiFX® Pulse je Vašou zmluvnou protistranou tejto
Dohody Citibank, N.A., ktorá koná prostredníctvom svojej izraelskej pobočky so sídlom na adrese 21
HaArba’a Street Tel Aviv, Izrael. Telefón: +972 3 684 2525, Fax :+972 3 684 2444.

RUMUNSKO:
1.

Vašou zmluvnou protistranou tejto Dohody je Citibank Europe plc, Dublin – pobočka Rumunsko, ktorá
Vám Systém poskytuje. Všetky odkazy na Citibank použité v tejto Dohode sa považujú za odkazy na
Citibank Europe plc, Dublin – pobočka Rumunsko.

2.

Súhlasíte a akceptujete všetky ustanovenia Dohody a akejkoľvek prípadnej súvisiacej dokumentácie, ktoré
sa týkajú obmedzenia zodpovednosti, jednostranného ukončenia, pozastavenie plnenia záväzkov
a povinností, straty práva alebo nároku, obmedzenia práva namietať zmluvné podmienky, obmedzenia
zmluvnej slobody, automatického predĺženia Dohody, rozhodného práva a voľby súdnej príslušnosti,
vrátane okrem iného ustanovení článkov 10, 11 a 18 tejto Dohody, pričom podpisy vašich oprávnených
zástupcov na registračnom formulári CitiFX Pulse sú potvrdením tohto písomného súhlasu na účely článku
1203 rumunského občianskeho zákonníka.
Strana 17 zo 46

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:
1.

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, má sa za to, že ak pred podpisom tejto Dohody zmluvné strany (ako sú
definované nižšie) uzavreli akúkoľvek inú dohodu s rovnakým alebo podobným predmetom zmluvy (ďalej
ako „Predchádzajúca dohoda“), uzatvorením tejto Dohody sa Predchádzajúca dohoda ruší a nahrádza touto
Dohodou, pričom platnosť Transakcií (vo význame podľa Predchádzajúcej dohody) potvrdených a/alebo
realizovaných medzi zmluvnými stranami (ako sú definované nižšie) prostredníctvom Systému (vo význame
podľa Predchádzajúcej dohody) na základe Predchádzajúcej dohody tým nie sú dotknuté a považujú sa za
uzavreté podľa a v súlade s touto Dohodou.

2.

Vašou zmluvnou protistranou tejto dohody je Citibank Europe plc, ktorá v Slovenskej republike podniká
prostredníctvom Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Slovenská republika, ktorá Vám poskytuje
Systém. Všetky odkazy na Citibank použité v tejto Dohode sa považujú za odkazy na Citibank Europe plc,
ktorá v Slovenskej republike podniká prostredníctvom svojej Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.
Všetky Transakcie, do ktorých prostredníctvom Systému vstúpite, sa budú riadiť Všeobecnými obchodnými
podmienkami Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky (dostupné na www.citibank.sk).

3.

Na účely tejto Dohody vykonávate transakcie výlučne prostredníctvom produktu CitiFX Pulse.

4.

Beriete na vedomie a súhlasíte, že informácie zverejnené v Systéme a Systémový obsah nepredstavujú
investičnú alebo marketingovú radu a nemôžu slúžiť ako náhrada konkrétnej investičnej alebo marketingovej
rady. Beriete na vedomie, že Citibank nie je oprávnená poskytovať prostredníctvom Systému a Systémového
obsahu investičné ani marketingové poradenstvo. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte, že Citibank môže
poskytovať návrhy alebo informácie týkajúce sa produktov alebo systémových zlepšení, ktoré možno
poskytovať prostredníctvom Systému, o ktorých sa domnieva, že by Vás mohli zaujímať. Žiadate, aby Vám
takéto návrhy alebo informácie boli poskytované, a beriete na vedomie, že poskytnutie takýchto informácií
nebude predstavovať investičnú alebo marketingovú radu.

5.

Bez toho, aby tým boli dotknuté články 12 a 13 tejto Dohody a práva každej zmluvnej strany poskytovať
informácie týkajúce sa druhej zmluvnej strany podľa platných právnych predpisov alebo inak, každá zmluvná
strana tejto Dohody týmto udeľuje súhlas s komunikáciou a poskytovaním akýchkoľvek informácií (vrátane
okrem iného Dôverných informácií), ktoré sa týkajú jej, tejto Dohody, Transakcií a Potvrdenia (i) centrále
alebo ústrediu danej druhej zmluvnej strany, pobočkám, dcérskym spoločnostiam, reprezentatívnym
zastúpeniam, pridruženým spoločnostiam a zástupcom každej zmluvnej strany a tretím osobám, ktoré určí
ktorýkoľvek z uvedených príjemcov informácií, kdekoľvek usadených, na dôverné použitie (vrátane v
súvislosti s poskytovaním akejkoľvek služby alebo na spracúvanie údajov, štatistické účely a potreby rizikovej
analýzy); a (ii) akejkoľvek osobe, na ktorú (resp. prostredníctvom ktorej) takáto zmluvná strana prevádza
alebo postupuje (alebo môže potenciálne previesť alebo postúpiť) všetky alebo niektoré svoje práva, výhody
alebo povinnosti podľa tejto Dohody, alebo s ktorou (resp. prostredníctvom ktorej) takáto zmluvná strana
vstúpi (alebo môže potenciálne vstúpiť) do podriadenej účasti alebo podobného vzťahu, alebo akejkoľvek inej
transakcie, v rámci ktorej majú byť uhradené alebo prijaté platby v súvislosti alebo s odkazom na túto Dohodu,
akúkoľvek Transakciu alebo akékoľvek Potvrdenie. Každá zmluvná strana a ktorýkoľvek vyššie uvedený
príjemca informácií môžu takéto informácie prenášať alebo poskytnúť, ak je to potrebné na plnenie alebo
zabezpečenie plnenia povinností (zmluvných alebo iných) podľa alebo v súvislosti s akýmikoľvek justičnými,
súdnymi, regulačnými, burzovými, zúčtovacími alebo samoregulačnými orgánmi.
Toto ustanovenie
nepredstavuje ani sa nesmie vykladať ako explicitná alebo implicitná dohoda ktorejkoľvek zmluvnej strany s
druhou zmluvnou stranou o vyššej úrovni dôvernosti informácií, než ako stanovuje akýkoľvek platný zákon
alebo právny predpis. Ďalej, toto ustanovenie dopĺňa, ale nenahrádza žiadne iné ustanovenie dohodnuté medzi
zmluvnými stranami (či už pred uzavretím tejto Dohody alebo neskôr), ktoré dáva ktorejkoľvek zmluvnej
strane väčší rozsah práv zverejňovať informácie, než ako je uvedené v tejto Dohode. Ďalej súhlasíte, že
centrála alebo ústredie Citibank, jej pobočky, dcérske spoločnosti, reprezentatívne zastúpenia a pridružené
spoločnosti môžu prenášať a zverejňovať akékoľvek informácie, ktoré sa Vás týkajú, ktoré môžu získať v
súvislosti s akýmikoľvek transakciami alebo obchodmi s Vami (či už získané v súvislosti a/alebo týkajúce sa
tejto Dohody alebo Transakcií, alebo nie) spôsobom a v súlade s týmto ustanovením.

6.

Článok 18 sa v celosti mení a dopĺňa nasledovne (pokiaľ sa Vaša spoločnosť a Citibank Europe plc, pobočka
zahraničnej banky, nedohodili inak):
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„18. Dohoda (vrátane akýkoľvek mimozmluvných záväzkov a povinností, ktoré z nej alebo v
súvislosti s ňou vyplývajú) sa riadi a vykladá podľa právnych predpisov Slovenskej republiky,
pričom vzťahy, práva a povinnosti neupravené touto Dohodou sa riadia predovšetkým príslušnými
ustanoveniami slovenského Obchodného zákonníka.“

LUXEMBURG:
Ak je Vaša spoločnosť zriadená podľa luxemburského práva, odkazy na „Vás“ v tejto Dohode sú výlučne odkazmi
na Vás ako zástupcu Vašej spoločnosti, pričom voči Citibank nenesiete žiadnu osobnú zodpovednosť podľa tejto
Dohody.
BAHRAJN:
Na účely akýchkoľvek účtov alebo iných zmluvných vzťahov s Citibank, N.A., pobočka Bahrajn, „Platné právne
predpisy“ zahŕňajú právny predpis alebo nariadenie Bahrajnského kráľovstva a Spojených štátov amerických, alebo
akúkoľvek dohodu uzavretú s alebo medzi vládnymi a regulačnými orgánmi. Odkazy na vládne a regulačné orgány
zahŕňajú Bahrajnskú centrálnu banku, daňovú správu Spojených štátov Internal Revenue Service (IRS), americký
Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) a Ministerstvo financií USA.
LIBANON:
Na účely akýchkoľvek účtov alebo iných zmluvných vzťahov s Citibank, N.A., pobočka Libanon, dane, ktoré
Citibank môže odpočítať alebo zraziť podľa článku 7, zahŕňajú dane uvalené za špecifických a obmedzených
okolností podľa federálneho daňového zákonníka USA (Internal Revenue Code) z roku 1986 alebo akýchkoľvek
súvisiacich nariadení, alebo iného oficiálneho usmernenia („Zákonník“).
Citibank, N.A., pobočka Libanon, je pobočka banky založená a existujúca podľa právneho poriadku USA a ako taká
sa riadi libanonským právom a predovšetkým zákonom o ochrane bankového tajomstva z 3. septembra 1956 a/alebo
štátnymi zákonmi Spojených štátov, ktoré nie sú v rozpore s kogentnými ustanoveniami libanonských zákonov.
Týmto beriete na vedomie a súhlasíte, že sa na Vás môžu vzťahovať národné a štátne zákony a nariadenia
Spojených štátov, pokiaľ nie sú v rozpore s kogentnými ustanoveniami libanonského zákona o ochrane bankového
tajomstva a iných libanonských kogentných právnych predpisov. V dôsledku vyššie uvedeného, ak ste k dátumu
vzniku bankového vzťahu s Citibank americkou osobou (americkou fyzickou alebo právnickou osobou, alebo
inštitúciou) podľa definície v Zákonníku, alebo ak sa následne stanete americkou osobou, alebo ak Vás ako
americkú osobu identifikuje Citibank, k dátumu vzniku bankového vzťahu s Citibank neodvolateľne zbavujete
Citibank zodpovednosti za akékoľvek a všetky straty, nároky a záväzky, ktoré jej vzniknú z dodržiavania takýchto
zákonov a nariadení, ktoré sa týkajú Vás a Transakcií, ktoré prostredníctvom Systému vykonávate, a predovšetkým
ju zbavujete povinnosti zachovávať bankové tajomstvo v súvislosti s takýmito Transakciami podľa libanonského
zákona o ochrane bankového tajomstva (i) v súvislosti s dodržiavaním Zákonníka zo strany Citibank a poskytovania
Vašich údajov miestnym alebo medzinárodným orgánom vrátane daňovej správy USA (IRS) a (ii) na účely
zverejňovania podľa článku 12 písm. b) vyššie.
KATAR:
Ak je Vám Systém poskytovaný v Katare, resp. do Kataru, Dohoda sa mení a dopĺňa nasledovne:
Výrazy s veľkým začiatočným písmenom použité, ale nedefinované v tejto prílohe pre Katar, majú význam uvedený
v Dohode.
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1.

Článok 4 písm. a) (Používanie Systému): „Platné právne predpisy“ zahŕňajú zákony štátu Katar v znení
neskorších predpisov, nariadenia vydané Katarskou centrálnou bankou, katarským úradom pre finančné
trhy, katarskou burzou a predpisy a nariadenia katarského finančného centra a regulačného orgánu
katarského finančného centra v znení neskorších predpisov.

2.

Článok 4 písm. a) bod (ii) (Používanie Systému) sa nahrádza nasledovne:
„Systém ani žiadnu jeho funkciu nebudete používať na zverejňovanie alebo prenos nevhodných informácií
vrátane okrem iného akýchkoľvek informácií, ktoré možno považovať za protizákonné, nactiutŕhačské,
obscénne, hanlivé, obťažujúce, podvodné alebo znevažujúce, ani na zverejňovanie alebo prenos
akýchkoľvek informácií, softvéru alebo iných materiálov, ktoré predstavujú zásah do práva na súkromie
alebo ochranu osobnosti, alebo ktoré porušujú akékoľvek autorské práva, ochranné známky alebo iné
majetkové práva;“

3.

Článok 6 písm. d) (Pokyny a Transakcie) sa vypúšťa a nahrádza textom v nasledovnom znení:
„(d)
Citibank, N.A., (resp. jej pridružené spoločnosti) nekoná v súvislosti s akoukoľvek Transakciou
ako fiduciár alebo poradca Vašej spoločnosti; všetky Vaše obchodné rozhodnutia sú založené na Vašom
vlastnom úsudku (a na poradenstve od poradcov, ktorých ste podľa vlastného rozhodnutia určili) v
súvislosti s tým, či je Transakcia vhodná alebo správna, a na nezávislom posúdení relevantných faktorov
vrátane ekonomických funkcií príslušného finančného nástroja, jeho zložitosti a súvisiacich trhových,
kreditných a menových rizík; Vaša spoločnosť nepovažuje žiadnu komunikáciu (písomnú alebo ústnu)
s Citibank, N.A., alebo s jej pridruženými spoločnosťami za investičnú radu alebo odporúčanie vstúpiť do
akejkoľvek Transakcie, pričom sa má za to, že informácie a vysvetlenia týkajúce sa podmienok akejkoľvek
Transakcie nie je možné považovať za investičnú radu alebo odporúčanie vstúpiť do danej Transakcie;
Citibank, N.A., alebo jej pridružené spoločnosti neposkytli Vašej spoločnosti žiadne uistenie alebo záruku,
pokiaľ ide o očakávané výsledky akejkoľvek Transakcie; Výslovne sa zaväzujete nepoužívať Systém na
žiadny účel, ktorý je v rozpore so zákonnými alebo regulačnými predpismi okrem iného vrátane platných
pravidiel, nariadení a zákonov štátu Katar, Katarskej centrálnej banky, katarského úrady pre finančné trhy,
katarskej burzy, katarského finančného centra a regulačného orgánu katarského finančného centra, žiadnym
spôsobom, ktorý by: (i) mohol manipulovať alebo narúšať trh; (ii) mohol vyvolávať klamlivý alebo
zavádzajúci dojem v súvislosti s cenou, objemom alebo úrovňou ponuky alebo dopytu po produktoch alebo
akýchkoľvek podkladových nástrojoch, alebo po súvisiacich finančných nástrojoch; (iii) nemal žiadny
obchodný účel (tzv. „wash trades“); (iv) mohol napomáhať zneužívaniu informácií; (v) mohol ohrozovať
prístup k obchodnému alebo zúčtovaciemu systému; alebo (vi) by podľa názoru Citi mohol viesť k
zneužitiu alebo využitiu neoprávnenej výhody vyplývajúcej z povahy alebo vlastností Systému alebo trhu;“

4.

Článok 6 písm. g) (Pokyny a Transakcie) sa vypúšťa a nahrádza textom v nasledovnom znení:
„(g)
Keď Citibank s Vami realizuje Transakciu, môže byť podľa Platných právnych predpisov povinná,
resp. môže na príkaz, nariadenie alebo žiadosť akéhokoľvek štátneho orgánu alebo regulačných orgánov,
alebo inej regulačnej organizácie alebo agentúry (vrátane okrem iného Katarskej centrálnej banky,
katarského úradu pre finančné trhy, katarskej burzy, katarského finančného centra alebo regulačného
orgánu katarského finančného centra), ktoré sa týkajú nahlasovania a/alebo uchovávania Transakcie,
zverejniť, sprístupniť alebo poskytnúť informácie týkajúce sa Transakcie a jej realizácie (vrátane informácií
o Vás) vyššie uvedeným regulačným orgánom alebo akýmkoľvek príslušným súdnym, daňovým alebo
vládnym orgánom v akejkoľvek jurisdikcii, vnútroštátnej alebo zahraničnej, a/alebo inej osobe;

5.

Odkaz na „Európsky hospodársky priestor“ v článku 13 písm. b) je odkazom na „Katarský štát (vrátane
katarského finančného centra)“.

6.

Článok 13 písm. d) (Oznámenia o ochrane údajov) sa dopĺňa a nahrádza nasledovne:
„Ak Citibank poskytujete akékoľvek osobné údaje (vrátane citlivých osobných údajov), ktoré patria Vám,
zamestnancom Vašej spoločnosti alebo iným fyzickým osobám, prehlasujete a zaručujete, že tieto osoby sú
si vedomé a výslovne súhlasia s používaním ich osobných údajov, ako je stanovené v predchádzajúcich a
nasledujúcich odsekoch, a vzdávajú sa akýchkoľvek požiadaviek na získanie dodatočných súhlasov alebo
Strana 20 zo 46

povolení na spracúvanie takýchto citlivých osobných údajov podľa Platných právnych prepisov; Súhlasíte,
že Citibank a jej pridružené spoločnosti ochránite a odškodníte za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá im
môže vzniknúť v dôsledku Vášho porušenia tohto prehlásenia a záruky; a“
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Ak je Vám Systém poskytovaný v Spojených arabských emirátoch (SAE), resp. do SAE, Dohoda sa mení a dopĺňa
nasledovne:
Výrazy s veľkým začiatočným písmenom použité, ale nedefinované v tejto prílohe pre SAE, majú význam uvedený
v Dohode.
1.

Článok 4 písm. a) (Používanie Systému): „Platné právne predpisy“ zahŕňajú zákony Spojených arabských
emirátov a nariadenia vydané Centrálnou bankou SAE a úradom pre cenné papiere a komodity v znení
neskorších predpisov.

2.

Článok 6 písm. d) (Pokyny a Transakcie) sa vypúšťa a nahrádza textom v nasledovnom znení:
„(d) Citibank, N.A., (resp. jej pridružené spoločnosti) nekoná v súvislosti s akoukoľvek Transakciou ako
fiduciár alebo poradca Vašej spoločnosti; všetky Vaše obchodné rozhodnutia sú založené na Vašom
vlastnom úsudku (a na poradenstve od poradcov, ktorých sta podľa vlastného rozhodnutia určili) v
súvislosti s tým, či je Transakcia vhodná alebo správna, a na nezávislom posúdení relevantných faktorov
vrátane ekonomických funkcií príslušného finančného nástroja, jeho zložitosti a súvisiacich trhových,
kreditných a menových rizík; Vaša spoločnosť nepovažuje žiadnu komunikáciu (písomnú alebo ústnu)
s Citibank, N.A., alebo s jej pridruženými spoločnosťami za investičnú radu alebo odporúčanie vstúpiť do
akejkoľvek Transakcie, pričom sa má za to, že informácie a vysvetlenia týkajúce sa podmienok akejkoľvek
Transakcie nie je možné považovať za investičnú radu alebo odporúčanie vstúpiť do danej Transakcie;
Citibank, N.A., alebo jej pridružené spoločnosti neposkytli Vašej spoločnosti žiadne uistenie alebo záruku,
pokiaľ ide o očakávané výsledky akejkoľvek Transakcie; Výslovne sa zaväzujete nepoužívať Systém na
žiadny účel, ktorý je v rozpore so zákonnými alebo regulačnými predpismi okrem iného vrátane platných
pravidiel, nariadení a zákonov vydaných Centrálnou bankou SAE a úradom pre cenné papiere a komodity,
žiadnym spôsobom, ktorý by: (i) mohol manipulovať alebo narúšať trh; (ii) mohol vyvolávať klamlivý
alebo zavádzajúci dojem v súvislosti s cenou, objemom alebo úrovňou ponuky alebo dopytu po produktoch
alebo akýchkoľvek podkladových nástrojoch, alebo po súvisiacich finančných nástrojoch; (iii) nemal
žiadny obchodný účel (tzv. „wash trades“); (iv) mohol napomáhať zneužívaniu informácií; (v) mohol
ohrozovať prístup k obchodnému alebo zúčtovaciemu systému; alebo (vi) by podľa názoru Citi mohol viesť
k zneužitiu alebo využitiu neoprávnenej výhody vyplývajúcej z povahy alebo vlastností Systému alebo
trhu;“

3.

Článok 6 písm. g) (Pokyny a Transakcie) sa vypúšťa a nahrádza textom v nasledovnom znení:
„Keď Citibank s Vami realizuje Transakciu, môže byť podľa Platných právnych predpisov povinná, resp.
môže na príkaz, nariadenie alebo žiadosť akéhokoľvek štátneho orgánu alebo regulačných orgánov, alebo
inej regulačnej organizácie alebo agentúry vrátane okrem iného Centrálnej banky SAE a úradu pre cenné
papiere a komodity, ktoré sa týkajú nahlasovania a/alebo uchovávania Transakcie, zverejniť, sprístupniť
alebo poskytnúť informácie týkajúce sa Transakcie a jej realizácie (vrátane informácií o Vás) vyššie
uvedeným regulačným orgánom alebo akýmkoľvek príslušným súdnym, daňovým alebo vládnym orgánom
v akejkoľvek jurisdikcii, vnútroštátnej alebo zahraničnej, a/alebo inej osobe;“

4.

Odkaz na „Európsky hospodársky priestor“ v článku 13 písm. b) je odkazom na „Spojené arabské emiráty.“

JUŽNÁ AFRIKA:
1.

Na účely tejto Dohody, ak vykonávate transakcie prostredníctvom produktu CitiFX Pulse:
(1) Vašou protistranou je Citibank, N.A., pobočka Južná Afrika; bez ohľadu na ustanovenia článku 18 sa
táto Dohoda riadi a vykladá podľa právnych predpisov Juhoafrickej republiky (JAR), pokiaľ sa
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zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvné strany sa týmto podriaďujú nevýlučnej súdnej právomoci
Vysokého súdu South Gauteng v Johannesburgu (resp. jeho nástupcu).
(2) Článok 6 tejto Dohody sa dopĺňa nasledovným textom, ktorý sa vkladá hneď za prvú vetu článku 6:
„Sme oprávnení konať na základe akéhokoľvek Pokynu, pričom Vy ste ním viazaný, o ktorom sa
odôvodnene v dobrej viere domnievame, že pochádza od Vás, pričom nie sme povinní tento
Pokyn overiť. Sme oprávnení konať na základe takéhoto Pokynu aj v prípade, ak ste nám doručili
zoznam oprávnených osôb, ale Pokyn bol odoslaný osobou, ktorá na tomto zozname nie je
výslovne uvedená. V súvislosti s každou oprávnenou osobou, ktorej meno nám bolo výslovne
oznámené, sme oprávnení predpokladať, že táto osoba má plnú a neobmedzenú právomoc dávať
nám m x e
od
nnmre vá
s dre
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informuje o právnickej osobe a údajoch bankového účtu, na ktorý musia byť výnosy z devízového
kontraktu vyplatené; a (iii) riadne vyhotovený mandát na obchodovanie, schválený Citi. Klient potvrdzuje
a súhlasí, že (a) ocenil záväzky Citi ako Oprávnený díler, že v prípadoch, keď Klient nepredloží Citi všetky
vyššie uvedené dokumenty v stanovenej časovej lehote, Citi od Klienta odkúpi akúkoľvek nesplatenú sumu
za v danom čase prevládajúcu trhovú sadzbu; a (b) že Klientovi bude vyplatený akýkoľvek zisk pripísaný
z nesplatenej sumy a Klient bude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré Citi vzniknú (ktoré okrem iného
zahŕňajú akékoľvek straty z vyrovnania a jej náklady na financovanie) na základe výmenného kurzu pre
okamžitý predaj, resp. nákup zmluvnej sumy platného k dátumu splatnosti kontraktu.
Potvrdením Devízovej transakcie Klient ručí, že transakcia kryje buď istý, podkladový devízový záväzok
alebo istú a určitú devízovú pohľadávku v zmysle časti D.1 Príručky oprávneného dílera. Ďalej sa má za to,
že Klient ručí, že podkladový devízový záväzok alebo pohľadávka nie je už predmetom forwardového
kontraktu, že v súvislosti s ňou už nepožiadal o krytie forwardového obchodu a že má k dispozícii
súvisiacu písomnú dokumentáciu. Klient si je vedomý, že je povinný uchovávať písomnú dokumentáciu
k nákupu alebo predaju devíz a sprístupniť ju na kontrolu počas obdobia piatich rokov.“
V článku 13 písm. b) sa vypúšťajú slová v prvých zátvorkách a nahrádzajú sa nasledovným textom –
„(vrátane cudzích štátov, ktoré nemajú zákony na ochranu osobných údajov, ktoré poskytujú obdobnú
úroveň ochrany osobných údajov, a slobodne súhlasíte s prenosom osobných údajov do takýchto cudzích
štátov)...“
V článku 13 sa za písm. d) vkladá nové písm. e):
„…(e).. Zmluvné strany na účely článku 13 berú na vedomie, že „osobné údaje“ môžu (okrem iného)
zahŕňať mená, kontaktné údaje, identifikačné a verifikačné informácie, informácie o štátnej príslušnosti,
národnosti a mieste pobytu, daňové identifikačné čísla a informácie o bankových účtoch a transakciách
(pokiaľ to povoľuje zákon). V súlade s príslušným zákonom o ochrane údajov má dotknutá osoba právo na
prístup a opravu svojich osobných údajov a právo namietať proti ich spracúvaniu. Dotknutá osoba je
oprávnená podať sťažnosť na príslušný regulačných orgán v oblasti ochrany údajov v súlade s príslušným
zákonom o ochrane údajov. Kontaktné údaje príslušného regulačného orgánu (keď bude ustanovený)
sú/budú dostupné v pobočkách Citibank.

3.

4.

TANZÁNIA:
1.

Vašou zmluvnou protistranou tejto Dohody je Citibank Tanzania Limited, P. O. Box 71625, Dar Es
Salaam, Tanzánia, ktorá Vám systém poskytuje. Všetky odkazy na Citibank použité v tejto Dohode sa
považujú za odkazy na Citibank Tanzania Limited. Bez ohľadu na článok 18 sa táto Dohoda riadi a vykladá
podľa právnych predpisov Tanzánie, pričom sa týmto nedovolateľné podriaďujete výlučnej súdnej
právomoci Obchodnej divízie Vysokého súdu Tanzánie.

2.

V článku 6 sa za písm. h) vkladá nové písm. i):
„(i) Zaväzujete sa dodržiavať Devízový zákon (CAP 217, revidované vydanie z roku 2002) v platnom
znení, súvisiace nariadenia a všetky ostatné platné právne predpisy, zákony, nariadenia, sekundárnu
legislatívu a usmernenia, pokiaľ súvisia alebo sa týkajú regulácie obchodovania s devízami v Tanzánii.“

KEŇA:
1.

Vašou zmluvnou protistranou tejto Dohody je Citibank N.A. Kenya, Post Office Box 30711-00100,
Nairobi, Keňa, ktorá Vám Systém poskytuje. Všetky odkazy na Citibank použité v tejto Dohode sa
považujú za odkazy Citibank N.A. Kenya. Bez ohľadu na ustanovenia článku 18 sa táto Dohoda riadi a
vykladá podľa právnych predpisov Kenskej republiky. V náš prospech sa neodvolateľne podrobujete
výlučnej súdnej právomoci Kenského vysokého súdu, ktorý je príslušný riešiť akékoľvek spory, ktoré môžu
vzniknúť z dôvodu alebo v súvislosti s platnosťou, účinnosťou, výkladom alebo plnením tejto Dohody.

2.

V článku 6 sa za písm. h) vkladá nové písm. i):
„(i) Zaväzujete sa dodržiavať podmienky a požiadavky ustanovené pre devízové transakcie v súlade so
zákonom o Kenskej centrálnej banke, kapitola 491 zbierky zákonov Kenskej republiky, spoločne so
všetkými nariadeniami a usmerneniami vydanými na jeho základe, a akýmikoľvek inými platnými
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právnymi predpismi, zákonmi, nariadeniami a usmerneniami, pokiaľ súvisia alebo sa týkajú regulácie
obchodovania s devízami v Kenskej republike.“
3.

V článku 7 sa za slová „... alebo že sú takéto zmeny pravdepodobné“ vkladá nasledovný text:
„Akékoľvek oznámenie o zmene Poplatku za použitie musí byť vykonané v súlade s podmienkami
stanovenými v zákone o bankách, kapitola 488 zbierky zákonov Kenskej republiky, s usmerneniami
centrálnej banky pre obozretné obchodovanie, ktoré vydáva Kenská centrálna banka, a akýmikoľvek inými
platnými právnymi predpismi, nariadeniami a usmerneniami.“

NIGÉRIA:
1.

Vašou protistranou tejto Dohody je Citibank Nigeria Limited, banka založená podľa právnych
predpisov Nigérijskej federatívnej republiky, ktorá Vám Systém v Nigérijskej federatívnej republike
poskytuje. Preto sa všetky odkazy na „Citibank“ alebo „Citibank, N.A.“ uvedené v tejto Dohode
vykladajú ako odkazy na Citibank Nigeria Limited.

2.

Bez ohľadu na ustanovenia článku 18 sa táto Dohoda riadi a vykladá podľa právnych predpisov
Nigérijskej federatívnej republiky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvné strany sa týmto
podriaďujú nevýlučnej súdnej právomoci nigérijských súdov.

3.

Súhlasíte, že v súvislosti s akoukoľvek Transakciou, do ktorej vstúpite, budete dodržiavať všetky
právne predpisy a nariadenia Nigérijskej federatívnej republiky vrátane okrem iného (i) splnenia
regulačných požiadaviek v súvislosti s akoukoľvek Transakciou; a (ii) predloženia akýchkoľvek
podkladových dokumentov a/alebo pokynov na zúčtovanie, ktoré Citibank Nigeria Limited môže
považovať za potrebné, v lehote, ktorú Citibank Nigeria Limited určí podľa svojho vlastného uváženia.
Ak nepredložíte všetky podkladové dokumenty k Transakciám podľa jej požiadaviek, Citibank Nigeria
Limited bude oprávnená Transakcie ukončiť a budete povinný nahradiť jej všetky výdavky, straty,
škody alebo záväzky, ktoré je v súvislosti s Transakciou môžu vzniknúť.

ZAMBIA:
1.

Článok 13 písm. a) bod (ii) sa v celosti vypúšťa a nahrádza textom s nasledovným znením:
„(ii)
môže takéto osobné údaje spracúvať a prenášať (aj na územia mimo Zambijskej republiky, ktoré
uplatňujú štandardy ochrany údajov, ktoré sa nepovažujú za primerané podľa zákona o elektronických
komunikáciách a transakciách) svojim pridruženým spoločnostiam, zástupcom, subdodávateľom alebo
tretím osobám (vrátane tretích osôb uvedených v nasledovných bodoch (i) až (v)) v súv
losti m dt štov

Strana 24 zo 46

Lbo

ako „kvalifikovaný investor“ v zmysle definície podľa výnosu Egyptského úradu pre finančný dohľad č. 31 z
roku 2002.
2.

Pred začatím používania Systému musíte Citibank N.A Egypt predložiť overenú kópiu uznesenia
predstavenstva spoločnosti, ktorým schvaľuje túto Dohodu a používanie Systému a v súvislosti so Systémom
oprávňuje podpísané osoby konať vo vašom mene.

3.

Pred potvrdením akýchkoľvek Transakcií musíte Citibank N.A Egypt predložiť overenú kópiu uznesenia
predstavenstva, ktorým súhlasí s uzavretím a plnením rámcovej zmluvy ISDA alebo akejkoľvek inej podobnej
zmluvy podľa požiadaviek Citibank N.A Egypt.

4.

Článok 18 Dohody sa vypúšťa a zmluvné strany súhlasia, že táto Dohoda sa bude riadiť a vykladať podľa
právnych predpisov Anglicka a Walesu. Akýkoľvek spor, ktorý z tejto Dohody alebo v súvislosti s ňou vznikne,
vrátane otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia, bude predložený a s konečnom
platnosťou rozhodnutý v rozhodcovskom konaní;
(a) rozhodcovské konanie:

(ii)

bude prebiehať v súlade s rozhodcovským poriadkom Regionálneho centra pre medzinárodnú
obchodnú arbitráž v Káhire (Centrum);
bude vedené v angličtine;

(iii)

sa bude riadiť egyptským právnym poriadkom;

(iv)

sa bude konať v Káhire, Egyptská arabská republika, v priestoroch Centra alebo na inom
mieste, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú; a

(v)

budú ho viesť 3 rozhodcovia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak;

(i)

(b) Každá zmluvná strana určí po jednom rozhodcovi a títo 2 rozhodcovia následne vyberú
predsedajúceho rozhodcu.
(c) Ak sa do 30 dní od vymenovania druhého rozhodcu dvaja vymenovaní rozhodcovia nedohodnú na
výbere predsedajúceho rozhodcu, predsedajúceho rozhodcu vymenuje Centrum rovnakým spôsobom,
akým by bol vymenovaný jediný rozhodca podľa článku 6.3 rozhodcovských pravidiel UNCITRAL.
(d) Predsedajúci rozhodca musí byť nezávislý od obidvoch zmluvných strán, predovšetkým nesmie byť
zamestnancom, bývalým zamestnancom alebo zástupcom ktorejkoľvek zo zmluvných strán.
(e) Rozhodnutie väčšiny rozhodcov podľa tohto článku bude konečné a pre zmluvné strany záväzné.
(f) Vydaný rozhodcovský rozsudok bude konečný a nezvratný a jeho výkon sa bude riadiť postupmi
podľa zákona č. 27 z roku 1994.

MAROKO:
1.
(i)

(ii)
(iii)

Vašou protistranou tejto Dohody je Citibank Maghreb, S.A., pričom týmto sa ďalej zaväzujete
k nasledovnému:
počas celého plnenia tejto Dohody budete vždy konať v súlade so zákonom č. 53-05 o výmene právnych
informácií elektronickými prostriedkami a so zákonom č. 09-08 o ochrane osobných údajov (spoločne
ďalej ako „Zákony“);
na základe Zákonov si neuplatníte žiadny nárok voči Citibank;
nebudete sa podieľať na špekulatívnych transakciách v zmysle definície podľa marockého devízového
nariadenia;
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neuplatníte si voči Citibank žiadny nárok na základe údajného porušenia článku 79 marockého zákona o
bankovníctve týkajúceho sa ochrany bankového tajomstva, a vo všeobecnosti
budete vždy dodržiavať marocké devízové nariadenie „Instruction Générale des Opérations de Changes“
z 31. decembra 2013 v znení neskorších predpisov.

(iv)
(v)

2.

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie o odškodnení podľa tejto Dohody týmto súhlasíte, že Citibank,
jej zamestnancov a akcionárov odškodníte v súvislosti s akýmikoľvek nákladmi, výdavkami, záväzkami,
postihmi, rozhodnutiami, rozsudkami, sankciami alebo nárokmi, ktoré priamo vyplývajú z Vášho porušenia
podmienok tejto prílohy pre Maroko.

TUNISKO:
1.

Vašou protistranou tejto Dohody je Citibank N.A. Tunis, pričom týmto sa ďalej zaväzujete
k nasledovnému:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

2.

počas celého plnenia tejto Dohody budete vždy konať v súlade so zákonom č. 2000-83 o
výmene právnych informácií elektronickými prostriedkami a so zákonom č. 2004-63 o
ochrane osobných údajov (spoločne ďalej ako „Zákony“);
na základe Zákonov si neuplatníte žiadny nárok voči Citibank;
nebudete sa podieľať na špekulatívnych transakciách v zmysle definície podľa tuniského
devízového nariadenia;
neuplatníte si voči Citibank žiadny nárok na základe údajného porušenia článku 79
marockého zákona o bankovníctve týkajúceho sa ochrany bankového tajomstva, a vo
všeobecnosti

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie o odškodnení podľa tejto Dohody týmto súhlasíte, že Citibank,
jej zamestnancov a akcionárov odškodníte v súvislosti s akýmikoľvek nákladmi, výdavkami, záväzkami,
postihmi, rozhodnutiami, rozsudkami, sankciami alebo nárokmi, ktoré priamo vyplývajú z Vášho porušenia
podmienok tejto prílohy pre Tunisko.

KAZACHSTAN:
1.

Vašou zmluvnou protistranou tejto Dohody je Citibank Kazakhstan JSC, ktorá Vám Systém poskytuje.
Všetky odkazy na Citibank použité v tejto Dohode sa považujú za odkazy Citibank Kazakhstan JSC. Vy a
Citibank ste ďalej spoločne označovaní ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako „Zmluvná strana“.

2.

V kontexte tejto Dohody Systém znamená výlučne CitiFX® Pulse a Transakciami sa rozumejú devízové
spotové, forwardové, swapové a/alebo opčné transakcie. Transakcie sa realizujú v zmysle podmienok
rámcovej zmluvy Treasury, ktorou sa riadi ten druh Transakcií, ktoré prostredníctvom Systému
vykonávate, resp. len v súvislosti so spotovými devízovými transakciami podľa Obchodných podmienok
pre bankové účty Citibank Kazakhstan JSC, resp. podľa iných platných všeobecných podmienok
devízových operácií, ktoré Citibank Kazakhstan JSC uplatňuje.

3.

V článku 13 písm. b) sa vypúšťajú slová v prvých zátvorkách a nahrádzajú sa nasledovným textom –
„…(vrátane cudzích štátov, ktoré nemajú zákony na ochranu osobných údajov, ktoré poskytujú obdobnú
úroveň ochrany osobných údajov, a slobodne súhlasíte s prenosom osobných údajov do takýchto cudzích
štátov)...“)…”

4.

Súhlasíte a beriete na vedomie, že ustanovenia v súvislosti s „Poskytovaním informácií“ v tejto prílohe sa
týkajú aj akýchkoľvek a všetkých osobných údajov v súvislosti s Vami, s riaditeľmi, pracovníkmi,
zamestnancami, zástupcami a konzultantmi Vašej spoločnosti alebo jej pridružených spoločností, ktoré Vy,
zamestnanci alebo zástupcovia Vašej spoločností poskytnete v súvislosti s Vašim používaním Systému
alebo s jeho používaním Vašou spoločnosťou.

5.

Potvrdzujete, že sa vždy budete riadiť a konať v súlade s požiadavkami a povinnosťami, ktoré Vám môžu
vyplývať z kazašského zákona o menovej regulácii a menovej kontrole z roku 2005 („Menový zákon“) v
znení neskorších predpisov, a s prípadnými rozhodnutiami vynesenými na jeho základe o nahlasovaní
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Transakcií Kazašskej národnej banke, vykonávaných podľa tejto Dohody alebo inej platnej rámcovej
zmluvy, ktorou sa riadi ten druh Transakcií, ktoré vykonávate prostredníctvom Systému, a že Citibank
Kazakhstan JSC poskytnete príslušné podkladové do

zr.47>-5<0052>-5<0 733.44 286.375445.8ype/Pagi
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súhlas s komunikáciou a poskytovaním akýchkoľvek informácií (vrátane okrem iného Dôverných informácií), ktoré
sa týkajú jej, tejto Dohody, Transakcií a Potvrdenia (i) centrále alebo ústrediu danej druhej zmluvnej strany,
pobočkám, dcérskym spoločnostiam, reprezentatívnym zastúpeniam, pridruženým spoločnostiam a zástupcom
každej zmluvnej strany a tretím osobám, ktoré určí ktorýkoľvek z uvedených príjemcov informácií, kdekoľvek
usadených, na dôverné použitie (vrátane v súvislosti s poskytovaním akejkoľvek služby alebo na spracúvanie
údajov, štatistické účely a potreby rizikovej analýzy); a (ii) akejkoľvek osobe, na ktorú (resp. prostredníctvom
ktorej) takáto zmluvná strana prevádza alebo postupuje (alebo môže potenciálne previesť alebo postúpiť) všetky
alebo niektoré svoje práva, výhody alebo povinnosti podľa tejto Dohody, alebo s ktorou (resp. prostredníctvom
ktorej) takáto zmluvná strana vstúpi (alebo môže potenciálne vstúpiť) do podriadenej účasti alebo podobného
vzťahu, alebo akejkoľvek inej transakcie, v rámci ktorej majú byť uhradené alebo prijaté platby v súvislosti alebo s
odkazom na túto Dohodu, akúkoľvek Transakciu alebo akékoľvek Potvrdenie. Každá zmluvná strana a ktorýkoľvek
vyššie uvedený príjemca informácií môžu takéto informácie prenášať alebo poskytnúť, ak je to potrebné na plnenie
alebo zabezpečenie plnenia povinností (zmluvných alebo iných) podľa alebo v súvislosti s akýmikoľvek justičnými,
súdnymi, regulačnými, burzovými, zúčtovacími alebo samoregulačnými orgánmi. Toto ustanovenie nepredstavuje
ani sa nesmie vykladať ako explicitná alebo implicitná dohoda ktorejkoľvek zmluvnej strany s druhou zmluvnou
stranou o vyššej úrovni dôvernosti informácií, než ako stanovuje akýkoľvek platný zákon alebo právny predpis.
Ďalej, toto ustanovenie dopĺňa, ale nenahrádza žiadne iné ustanovenie dohodnuté medzi zmluvnými stranami (či už
pred uzavretím tejto Dohody alebo neskôr), ktoré dáva ktorejkoľvek zmluvnej strane väčší rozsah práv zverejňovať
informácie, než ako je uvedené v tejto Dohode. Ďalej súhlasíte, že centrála alebo ústredie Citibank, jej pobočky,
dcérske spoločnosti, reprezentatívne zastúpenia a pridružené spoločnosti môžu prenášať a zverejňovať akékoľvek
informácie, ktoré sa Vás týkajú, ktoré môžu získať v súvislosti s akýmikoľvek transakciami alebo obchodmi s Vami
(či už získané v súvislosti a/alebo týkajúce sa tejto Dohody alebo Transakcií, alebo nie) spôsobom a v súlade s týmto
ustanovením.
AUSTRÁLIA:
1. Vašou zmluvnou protistranou tejto Dohody je Citibank, N.A., pobočka Sydney, alebo Citibank, N.A.,
pobočka Londýn, pričom Systém Vám poskytuje daná pobočka. Všetky odkazy na Citibank použité v tejto
Dohode sa považujú za odkazy na Citibank, N.A., pobočka Sydney, resp. Citibank N.A, pobočka Londýn.
V zmysle austrálskych právnych predpisov v oblasti cenných papierov a investícií Australian Securities
and Investments Commission Instrument 2016/396 a Class Order 03/1101 má Citibank výnimku
z povinnosti byť držiteľom povolenia na poskytovanie finančných služieb podľa austrálskeho zákona
o obchodných spoločnostiach Corporations Act 2001. Citibank si v Austrálii zároveň uplatňuje rôzne
výnimky podľa zákona Corporations Act a nariadení Corporations Regulations. Citibank podlieha regulácii
zo strany amerického úradu pre kontrolu meny Office of the Comptroller of the Currency a centrálnej
banky USA Federal Reserve System podľa zákonov USA, ktoré sa môžu líšiť od austrálskych zákonov.
2.

Citibank neposkytuje ani sa nemá za to, že poskytuje investičné poradenstvo na správu peňažných
prostriedkov, alebo že koná ako fiduciár vo Vašom mene, pre Vás alebo vo vzťahu k akémukoľvek Účtu.
Beriete na vedomie, že Citibank Vám počas platnosti tejto Dohody neposkytla ani neposkytne žiadne
odporúčania týkajúce sa primeranosti, vhodnosti, zákonnosti alebo ziskovosti akejkoľvek Transakcie
vykonanej v Systéme.

ČÍNA:
1.

V súvislosti s touto Dohodou alebo akýmikoľvek Transakciami, alebo Potvrdeniami, ktoré s ňou súvisia:
1.

Na účely článku 6 písm. a) tejto Dohody, pokiaľ konáte ako Sprostredkovateľ s predchádzajúcim
súhlasom Citibank (China) Co., Ltd. („Citibank China“), vyhlasujete a ručíte, že tak konáte v
súlade so všetkými platnými miestnymi zákonmi a právnymi predpismi, a súhlasíte a beriete na
vedomie, že Citibank China je na základe svojho výlučného vlastného uváženia kedykoľvek
oprávnená ukončiť obchodovanie s Vami bez predchádzajúceho upozornenia.

2.

V článku 6 písm. a) tejto Dohody sa vkladá nový bod (i) v nasledovnom znení:
„(i)
Ak Vaša spoločnosť a Citibank China, s ktorou Vaša spoločnosť realizuje transakcie,
neuzavreli rámcovú zmluvu ISDA alebo inú rámcovú zmluvu, ktorou sa riadi ten druh Transakcií,
ktoré pomocou Systému vykonávate, Transakcie a korešpondujúce Potvrdenia s Citibank China
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dopĺňajú, sú súčasťou a predmetom jednotlivej zmluvy („Jednotlivá zmluva“) v podobe rámcovej
zmluvy ISDA 2002 Master Agreement vydanej medzinárodnou asociáciou pre swapy a deriváty
ISDA („Formulár ISDA“), ako keby ku dňu, keď kliknutím akceptujete Dohodu, Vaša spoločnosť
a Citibank China uzatvorili Jednotlivú zmluvu na Formulári ISDA (avšak bez akýchkoľvek príloh
okrem (i) prílohy o voľbe práva ČĽR ako rozhodného práva; (ii) podriadenia sa výlučnej súdnej
právomoci čínskych súdov miestne príslušných podľa sídla ústredia Citibank China v súvislosti so
všetkými záležitosťami týkajúcimi sa takej Jednotlivej zmluvy, Transakcií, Potvrdení a
akýchkoľvek iných mimozmluvných záväzkov a povinností, ktoré vyplývajú z Jednotlivej zmluvy,
Transakcií a Potvrdení alebo v súvislosti s nimi; a Vaša spoločnosť sa v súvislosti s týmito súdmi
vzdáva možnosti namietať ich miestnu príslušnosť a uplatniť akýkoľvek nárok z dôvodu forum
non conveniens, pričom článok 13 písm. b) Formulára ISDA sa považuje za primerane upravený; a
Vaša spoločnosť sa v maximálnom možnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi
tiež neodvolateľne vzdáva akéhokoľvek práva na súdne konanie v súvislosti s akýmkoľvek
súdnym sporom, žalobou alebo konaním týkajúcim sa Jednotlivej zmluvy, Transakcií a Potvrdení;
(iii) určenia čínskeho jüanu (RMB) ako Meny ukončenia (Termination Currency) a uplatnenia
Kreditnej udalosti pri zlúčení (Credit Event Upon Merger)). Nič v tomto ustanovení nebráni
zmluvnej strane podať žalobu na vymáhanie platobného rozkazu v akejkoľvek inej jurisdikcii.
V prípade nesúladu medzi ustanoveniami Jednotlivej zmluvy a Potvrdením sa na účely konkrétnej
Transakcie považuje za rozhodujúce Potvrdenie. Každá Jednotlivá zmluva obsahuje ďalšie úpravy
a doplnenia (vrátane dodatočných volieb) k Formuláru ISDA (každé jednotlivo ako „Doplnenie
zmluvy“), na ktorých sa Vaša spoločnosť a Citibank China môžu dohodnúť. V prípade nesúladu
medzi Doplnením zmluvy a predchádzajúcim Doplnením zmluvy sa za rozhodujúce považujú
podmienky najnovšieho Doplnenia zmluvy. Jednotlivá zmluva medzi Vašou spoločnosťou
a Citibank China upravuje aj také Transakcie medzi Vašou spoločnosťou a Citibank China, ktoré
sa nerealizujú prostredníctvom Systému, ale neupravuje žiadnu Transakciu, pri ktorej z jej
potvrdenia alebo iného dokumentu, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú, jednoznačne vyplýva,
že táto Transakcia má podliehať osobitnej rámcovej zmluve (či už samostatne uzatvorenej, alebo
ktorá vyplýva z potvrdenia) buď ako jednotlivá Transakcia podľa takejto osobitnej rámcovej
zmluvy, alebo ako súčasť špecifickej skupiny Transakcií, ktoré podliehajú takejto osobitnej
rámcovej zmluve;“
3.

V článku 6 tejto Dohody sa vkladá nové písm. j) v nasledovnom znení:
„Súčasťou každého Potvrdenia je odkaz na devízové definície 1998 FX and Currency Option
Definitions (vydané medzinárodnou asociáciou pre swapy a deriváty ISDA, asociáciou Emerging
Markets Traders Association a výborom Foreign Exchange Committee) („FX definície“) a
definície 2006 ISDA Definitions („Swapové definície“, a spolu s FX definíciami ako „Definície“).
V prípade nesúladu medzi FX definíciami a Swapovými definíciami sa za rozhodujúce považujú
FX definície. V prípade nesúladu medzi Definíciami a Potvrdením sa za rozhodujúce považuje
Potvrdenie.

4.

V článku 6 tejto Dohody sa vkladá nové písm. k) v nasledovnom znení:
„Ste povinný dodržiavať všetky Platné právne prepisy v súvislosti s akoukoľvek Transakciou, do
ktorej vstúpite, okrem iného vrátane: (i) splnenia akýchkoľvek platných kvalifikačných
požiadaviek (ako napríklad pri spotových devízových transakciách, na ktoré sú oprávnení len
korporátni klienti kategórie A); a (ii) predloženia akýchkoľvek podkladových dokumentov a/alebo
zúčtovacích pokynov v lehote stanovenej Platnými právnymi predpismi. Podkladové dokumenty
a/alebo zúčtovacie pokyny, ktoré Citibank môže považovať za potrebné, ste povinný predložiť
v lehote, ktorú Citibank na základe svojho vlastného uváženia určí na to, aby ste dodržali príslušné
Platné právne predpisy. Bez obmedzenia predchádzajúceho ustanovenia a v súlade s Platnými
právnymi predpismi, pokiaľ Citibank neschváli inak, pri používaní Systému na realizáciu
akejkoľvek spotovej devízovej transakcie ste pred jej vykonaním (v každom prípade najneskôr k
jej zúčtovaniu) povinný uspokojivo predložiť Citibank všetky podklady a zúčtovacie pokyny
k danej transakcii v súlade s Platnými právnymi predpismi; pri použití Systému na vykonanie
akejkoľvek forwardovej devízovej transakcie ste povinný predložiť relevantné podklady a/alebo
zúčtovacia pokyny k dane transakcii k okamihu jej zúčtovania v súlade s Platnými právnymi
predpismi.“
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5.

Táto Dohoda sa riadi a vykladá podľa právnych predpisov ČĽR. Ak medzi zmluvnými stranami
vznikne počas plnenia tejto Dohody akýkoľvek spor, zmluvné strany ho budú riešiť rokovaním.
Ak budú rokovania neúspešné, zmluvné strany sa dohodli, že výlučnú právomoc na urovnanie
sporu, ktorý vyplynie z tejto Dohody alebo v súvislosti s ňou, majú čínske súdy mieste príslušné
podľa sídla ústredia Citibank China.
„Právne predpisy ČĽR“ znamenajú zákony, predpisy a pravidlá, ktoré boli vyhlásené a
nadobudli účinnosť na území Čínskej ľudovej republiky (do ktorého pre potreby tejto Dohody
nepatria špeciálna administratívna oblasť Hongkong, špeciálna administratívna oblasť Macao a
Taiwan) a akékoľvek všeobecne záväzné právne predpisy vydané orgánom s legislatívnou, súdnou
alebo administratívnou právomocou.“

6.

Súhlasíte a beriete na vedomie, že ustanovenia v súvislosti s „Poskytovaním informácií“ v tejto
prílohe sa týkajú aj akýchkoľvek a všetkých osobných údajov v súvislosti s Vami, s riaditeľmi,
pracovníkmi, zamestnancami, zástupcami a konzultantmi Vašej spoločnosti alebo jej pridružených
spoločností, ktoré Vy, zamestnanci alebo zástupcovia Vašej spoločností poskytnete v súvislosti s
Vašim používaním Systému alebo s jeho používaním Vašou spoločnosťou.

HONGKONG:
1.

Postupy na obchodovanie s CNY (čínsky jüan): V súvislosti s touto Dohodou alebo akýmikoľvek
Transakciami, alebo Potvrdeniami, ktoré s ňou súvisia, týmto súhlasíte s nasledujúcimi postupmi na
uzatváranie CNY transakcií s Citibank:
(1)
Beriete na vedomie a súhlasíte, že Postupy na obchodovanie s CNY platia pre každú CNY
transakciu.
(2)
Pokiaľ v súvislosti s akoukoľvek CNY transakciou nedodržíte Postupy na obchodovanie s CNY,
beriete na vedomie a súhlasíte, že Citibank je oprávnená považovať takúto CNY transakciu za
neplatnú a zrušiť ju pred alebo po vystavení príslušného potvrdenia, pričom ste povinný nahradiť
Citibank všetky náklady a/alebo straty (okrem iného vrátane nákladov na stornovanie transakcie),
ktoré jej v tejto súvislosti vzniknú.
(3)
Okrem prípadov podľa bodu (4) nižšie týmto prehlasujete, že CNY transakcia nie je Obchodná
transakcia. Súhlasíte, že Citibank okamžite informujete, ak ste si vedomý alebo sa dozviete, že
vyhlásenia alebo informácie, ktoré ste v tejto súvislosti poskytli, sú nesprávne alebo neúplné.
(4)
Súhlasíte, že Citibank počas obchodovania informujete, pokiaľ bude CNY transakcia Obchodnou
transakciou, a to tak, že z drop-down menu v Systéme vyberiete príslušnú kategóriu.
(5)
Súhlasíte, že Citibank okamžite oznámite, ak nedodržíte vyššie uvedené Postupy na obchodovanie
s CNY v súvislosti s akoukoľvek CNY transakciou.
Pričom,
„CNY“ je čínsky jüan dostupný na devízovom trhu CNY v príslušnom Offshore CNY centre na účely
nákupu, predaja alebo pôžičiek (vrátane financovania, ale okrem (i) akéhokoľvek nákupu alebo predaja
čínskeho jüanu, ak čínsky jüan vyžadujú relevantné zákony alebo predpisy pre potreby zúčtovania
akejkoľvek cezhraničnej obchodnej transakcie so subjektom v kontinentálnej Číne, alebo (ii) akéhokoľvek
nákupu alebo predaja čínskeho jüanu pre individuálnych klientov so sídlom v danom Offshore CNY
centre).
„CNY transakcia“ je akákoľvek Transakcia zobchodovaná (alebo ktorá má byť zobchodovaná)
prostredníctvom Systému, viazaná na CNY.
„Kontinentálna Čína“ znamená Čínska ľudová republika okrem Hongkongu, Macaa a Taiwanu.
„Offshore CNY centrum“ je jurisdikcia (štát) špecifikovaná v príslušnom Potvrdení. Ak v príslušnom
Potvrdení nie je špecifikované žiadne Offshore CNY centrum, za takéto centrum sa považuje Hongkong.
„Obchodná transakcia“ znamená akékoľvek obchodovanie s fyzickými tovarmi v kontinentálnej Číne.

INDONÉZIA:
1.

Pokiaľ sa Vaša spoločnosť a Citibank, N.A., pobočka Jakarta, nedohodili inak, článok 6 písm. e) Dohody sa v
celosti mení a dopĺňa takto:
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„(e) Ak Vaša spoločnosť a konkrétna pobočka Citibank NA alebo pridružená spoločnosť Citibank, s ktorou
Vaša spoločnosť realizuje transakcie, neuzavreli rámcovú zmluvu ISDA alebo inú rámcovú zmluvu,
ktorou sa riadi ten druh Transakcií, ktoré pomocou Systému vykonávate, Transakcie a korešpondujúce
Potvrdenia s danou pobočkou alebo pridruženou spoločnosťou Citibank dopĺňajú, sú súčasťou a
predmetom jednotlivej zmluvy („Jednotlivá zmluva“) v podobe rámcovej zmluvy ISDA 2002 Master
Agreement vydanej medzinárodnou asociáciou pre swapy a deriváty ISDA („Formulár ISDA“), ako
keby ku dňu, keď Dohodu kliknutím akceptujete, Vaša spoločnosť a príslušná pobočka alebo
pridružená spoločnosť Citibank uzatvorili Jednotlivú zmluvu na Formulári ISDA (avšak bez
akýchkoľvek príloh okrem:
(i)

prílohy o voľbe zákonov štátu New York (USA) ako rozhodného práva;

(ii) (A) podriadenia sa rozhodcovskému konaniu v Singapure v súlade s rozhodcovskými pravidlami
Medzinárodného rozhodcovského centra v Singapure v súvislosti so všetkými záležitosťami
týkajúcimi sa takej Jednotlivej zmluvy, Transakcií, Potvrdení a akýchkoľvek iných
mimozmluvných záväzkov a povinností, ktoré vyplývajú z Jednotlivej zmluvy, Transakcií a
Potvrdení alebo v súvislosti s nimi;
(B) v súvislosti s akýmkoľvek súdnym sporom, žalobou alebo konaním týkajúcimi sa tejto Dohody
alebo Elektronických potvrdení každá zmluvná strana súhlasí, že akýkoľvek nárok, spor alebo rozpor
akejkoľvek povahy, ktorý vyplynie z tejto Dohody alebo v súvislosti s ňou („Spor“), bude predložený
na konečné rozhodnutie v rozhodcovskom konaní pred rozhodcovským tribunálom zloženom z troch
(3) rozhodcov („Tribunál“);
(C) predloženie Sporu na rozhodcovské konanie sa určí v súlade s rozhodcovskými pravidlami
Medzinárodného rozhodcovského centra v Singapure, ktoré platia pre akékoľvek rozhodcovské
konania podľa tejto Dohody;
(D) miestom rozhodcovského konania je Singapur, pojednávania sa však môžu konať na inom mieste,
na ktorom sa zmluvné strany a Tribunál dohodnú, alebo ktoré Tribunál po diskusii so zmluvnými
stranami považuje za vhodné;
(E)
jazykom rozhodcovského konania je angličtina, pričom všetky dokumenty a podklady pre
rozhodcovské konanie musia byť predložené vo svojej originálnej podobe spolu s prekladom do
anglického jazyka;
(F) medzi právomoci Tribunálu patrí právo otvoriť, preskúmať a revidovať akékoľvek rozhodnutie
akejkoľvek tretej strany, ktorá je zo zmluvy oprávnená rozhodovať;
(G) rozhodcovské konanie je neverejné. Každá zmluvná strana súhlasí, že všetky dokumenty
a dôkazy predložené v rozhodcovskom konaní (okrem iného vrátane podania a akéhokoľvek
predbežného alebo konečného rozhodcovského rozsudku) ostávajú dôverné počas konania aj po
vyhlásení konečného rozhodcovského rozsudku, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak;
(H) s odkazom na vyššie uvedené ustanovenia zmluvné strany súhlasia, že žiadny Spor (vrátane
Sporu týkajúceho sa mimozmluvných záväzkov a povinností, ktoré vyplývajú z tejto Dohody
alebo v súvislosti s ňou, alebo týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia) vyplývajúci
z tejto Dohody nepredložia na rozhodnutie súdom v štáte zmluvných strán;
(I) bez toho, aby tým boli dotknuté iné spôsoby doručovania, každá zmluvná strana súhlasí, že
akýkoľvek dokument v akomkoľvek Spore predloženom na rozhodcovské konanie možno
ktorejkoľvek zmluvnej strane doručiť jeho dodaním alebo zanechaním pre danú zmluvnú stranu na jej
poslednej známej adrese uvedenej v záznamoch druhej zmluvnej strany. Každá zmluvná strana sa
zaväzuje mať takúto adresu vždy k dispozícií a druhej strane písomne vopred oznámiť akúkoľvek
zmenu tejto adresy, pričom oznámenie o zmene doručí buď osobne, doporučenou zásielkou leteckej
pošty s paušalizovaným poštovným (a s doručenkou), alebo faxom;
pričom článok 13 písm. b) Formulára ISDA sa považuje za primerane upravený;
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(iii) určenia amerického dolára (USD) ako Meny ukončenia (Termination Currency) a uplatnenia Kreditnej
udalosti pri zlúčení (Credit Event Upon Merger)). Nič v tomto ustanovení nebráni zmluvnej strane
podať žalobu na vymáhanie platobného rozkazu v akejkoľvek inej jurisdikcii. V prípade nesúladu
medzi ustanoveniami Jednotlivej zmluvy a Potvrdením sa na účely konkrétnej Transakcie považuje za
rozhodujúce Potvrdenie. Každá Jednotlivá zmluva obsahuje ďalšie úpravy a doplnenia (vrátane
dodatočných volieb) k Formuláru ISDA (každé jednotlivo ako „Doplnenie zmluvy“), na ktorých sa
Vaša spoločnosť a príslušná pobočka alebo pridružená spoločnosť Citibank môžu dohodnúť. V prípade
nesúladu medzi Doplnením zmluvy a predchádzajúcim Doplnením zmluvy sa za rozhodujúce považujú
podmienky najnovšieho Doplnenia zmluvy. Jednotlivá zmluva medzi Vašou spoločnosťou
a konkrétnou pobočkou Citibank, N.A., alebo pridruženou spoločnosťou Citibank upravuje aj také
Transakcie medzi Vašou spoločnosťou a konkrétnou pobočkou Citibank, N.A., alebo pridruženou
spoločnosťou Citibank, ktoré sa nerealizujú prostredníctvom Systému, ale neupravuje žiadnu
Transakciu, pri ktorej z jej potvrdenia alebo iného dokumentu, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú,
jednoznačne vyplýva, že táto Transakcia má podliehať osobitnej rámcovej zmluve (či už samostatne
uzatvorenej, alebo ktorá vyplýva z potvrdenia) buď ako jednotlivá Transakcia podľa takejto osobitnej
rámcovej zmluvy, alebo ako súčasť špecifickej skupiny Transakcií, ktoré podliehajú takejto osobitnej
rámcovej zmluve;“
2.

Pokiaľ sa Vaša spoločnosť a Citibank, N.A., pobočka Jakarta, nedohodili inak, článok 18 Dohody sa v celosti
mení a dopĺňa takto:
„18.

Rozhodné právo a rozhodcovské konanie. (a) Dohoda a akékoľvek mimozmluvné záväzky, ktoré
z nej alebo v súvislosti s ňou vyplývajú, sa riadia a vykladajú podľa právnych prepisov štátu New
York, Spojené štáty americké.

(b)

v súvislosti s akýmkoľvek súdnym sporom, žalobou alebo konaním týkajúcimi sa tejto Dohody alebo
Elektronických potvrdení každá zmluvná strana súhlasí, že akýkoľvek nárok, spor alebo rozpor
akejkoľvek povahy, ktorý vyplynie z tejto Dohody alebo v súvislosti s ňou („Spor“), bude predložený na
konečné rozhodnutie v rozhodcovskom konaní pred rozhodcovským tribunálom zloženom z troch (3)
rozhodcov („Tribunál“);

(c)

predloženie Sporu na rozhodcovské konanie sa určí v súlade s rozhodcovskými pravidlami
Medzinárodného rozhodcovského centra v Singapure, ktoré platia pre akékoľvek rozhodcovské konania
podľa tejto Dohody;

(d)

miestom rozhodcovského konania je Singapur, pojednávania sa však môžu konať na inom mieste, na
ktorom sa zmluvné strany a Tribunál dohodnú, alebo ktoré Tribunál po diskusii so zmluvnými stranami
považuje za vhodné;

(e)

jazykom rozhodcovského konania je angličtina, pričom všetky dokumenty a podklady pre rozhodcovské
konanie musia byť predložené vo svojej originálnej podobe spolu s prekladom do anglického jazyka;

(f)

medzi právomoci Tribunálu patrí právo otvoriť, preskúmať a revidovať akékoľvek rozhodnutie
akejkoľvek tretej strany, ktorá je zo zmluvy oprávnená rozhodovať;

(g)

rozhodcovské konanie je neverejné. Každá zmluvná strana súhlasí, že všetky dokumenty a dôkazy
predložené v rozhodcovskom konaní (okrem iného vrátane podania a akéhokoľvek predbežného alebo
konečného rozhodcovského rozsudku) ostávajú dôverné počas konania aj po vyhlásení konečného
rozhodcovského rozsudku, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak;

(h)

s odkazom na vyššie uvedené ustanovenia zmluvné strany súhlasia, že žiadny Spor (vrátane Sporu
týkajúceho sa mimozmluvných záväzkov a povinností, ktoré vyplývajú z tejto Dohody alebo
v súvislosti s ňou, alebo týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia) vyplývajúci z tejto
Dohody nepredložia na rozhodnutie súdom v štáte zmluvných strán;
Strana 32 zo 46

(i)

bez toho, aby tým boli dotknuté iné spôsoby doručovania, každá zmluvná strana súhlasí, že akýkoľvek
dokument v akomkoľvek Spore predloženom na rozhodcovské konanie možno ktorejkoľvek zmluvnej
strane doručiť jeho dodaním alebo zanechaním pre danú zmluvnú stranu na jej poslednej známej adrese
uvedenej v záznamoch druhej zmluvnej strany. Každá zmluvná strana sa zaväzuje mať takúto adresu
vždy k dispozícií a druhej strane písomne vopred oznámiť akúkoľvek zmenu tejto adresy, pričom
oznámenie o zmene doručí buď osobne, doporučenou zásielkou leteckej pošty s paušalizovaným
poštovným (a s doručenkou), alebo faxom.

3.

Bez ohľadu na akékoľvek opačné ustanovenie beriete na vedomie a súhlasíte, že Citibank Vám sprístupní
devízové produkty len ako súčasť CitiFX Pulse. Prehlasujete a ručíte, že budete zadávať príkazy a uzatvárať
Transakcie len pre devízové produkty.

4.

Zmluvné strany súhlasia, že v prípade nezrovnalostí medzi anglickou a indonézskou jazykovou verziou tejto
Dohody sa za rozhodujúce považuje jej anglické znenie.

JAPONSKO:
1.

2.
3.

Citibank je povinná predložiť oznámenie o rizikách pred uzatvorením kontraktu týkajúceho sa menovej
opcie alebo menového forwardu bez fyzického plnenia (non-deliverable forward) a pri uzatvorení, resp.
okamžite po uzatvorení takýchto kontraktov s investorom iným ako Profesionálny investor v zmysle
definície podľa článku 2 ods. 31 bod 4 zákona o finančných nástrojoch a burze (zákon č. 25 z roku 1948
v zmysle neskorších predpisov, ďalej označovaný ako „FIEA“) alebo s investorom, ktorý si želá byť
reklasifikovaný a považovaný za investora iného ako Profesionálny investor v súvislosti s kontraktom
týkajúcim sa derivátových transakcií (ďalej spoločne označovaní ako „Všeobecný investor“) podľa zákona
FIEA. Preto ak ste klasifikovaný ako Všeobecný investor, prístup a používanie Systému na transakcie
s menovými opciami alebo menovými forwardmi bez fyzického plnenia Vám budú obmedzené, aby Vám
Citibank mohla riadne predložiť požadované dokumenty.
V súvislosti s touto Dohodou alebo akýmikoľvek Transakciami, alebo Potvrdeniami, ktoré s ňou súvisia,
týmto poskytujete nasledovné prehlásenia v súvislosti s vylúčením Protispoločenských síl.
Prehlasujete, ručíte a zaväzujete sa zabezpečiť, že vy (a ak je to relevantné) vaša Materská spoločnosť,
Dcérske spoločnosti, Spriaznené spoločnosti (spoločne označované ako „Klienti“) a konatelia, zamestnanci
a akcionári Klientov s viac ako 25 % podielom na hlasovacích právach (spoločne vrátane Klientov
označovaní ako „Spriaznené osoby“) nepatria a nesmú patriť do žiadnej z nižšie uvedených kategórií:
(1) skupina organizovaného zločinu;
(2) člen skupiny organizovaného zločinu;
(3) kvázi člen skupiny organizovaného zločinu;
(4) spoločnosť alebo združenie spriaznené so skupinou organizovaného zločinu;
(5) korporátne vydieračstvo; alebo
(6) iné obdobné skupiny,
(spoločne označované ako „Protispoločenské sily“).

4.

5.

Na účely tohto ustanovenia „Materská spoločnosť“ je spoločnosť, ktorá má priamu alebo nepriamu
kontrolu nad vašim rozhodovaním. „Dcérska spoločnosť“ je spoločnosť, nad ktorej rozhodovaním máte
priamu alebo nepriamu kontrolu. „Spriaznená spoločnosť“ je spoločnosť, nad ktorej rozhodovaním máte
účinnú kontrolu v dôsledku poskytnutia úveru, obchodného vzťahu alebo personálneho prepojenia.
Prehlasujete, ručíte a zaväzujete sa zabezpečiť, že sa Spriaznené osoby samotné, resp. prostredníctvom
tretích osôb nikdy nedopustili, resp. nedopustia žiadneho z nižšie uvedených konaní:
(1) vymáhanie požiadaviek pod hrozbou násilia;
(2) uplatnenie neprimeraných požiadaviek nad rámec zákonného oprávnenia;
(3) používanie zastrašujúcich slov alebo činov v súvislosti s transakciami;
(4) konanie s cieľom poškodiť dobré meno alebo zasahovať do podnikania Citibank alebo jej Pridružených
spoločností šírením fám, používaním podvodných spôsobov alebo použitím sily; alebo
(5) akékoľvek iné obdobné konanie.
Ste povinný okamžite poskytnúť Citibank dokumenty a/alebo informácie o Spriaznených osobách (vrátane
okrem iného adresy sídla/pobytu, úradného názvu (mena), dátumu narodenia akejkoľvek Spriaznenej
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6.

7.

osoby), ktoré môže Citibank kedykoľvek požadovať na účely overenia totožnosti a lustrovania
Protispoločenských síl alebo iných osôb, alebo subjektov.
Ak Citibank posúdi, že nie je vhodné, aby s vami udržiavala obchodné vzťahy potom, ako sa dozvie, že (i)
akékoľvek prehlásenie alebo záruky podľa tohto ustanovenia nie sú alebo neboli pravdivé, alebo že (ii) ste
porušili záväzky podľa tohto ustanovenia, táto skutočnosť sa bude považovať za Prípad porušenia podľa
zmluvy ISDA alebo iných rámcových zmlúv, alebo podľa Jednotlivej zmluvy, a táto Dohoda sa ukončí.
Citibank nie je zodpovedná za žiadne škody, výdavky a straty, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s takýmto
ukončením Dohody alebo v dôsledku Prípadu porušenia.
Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 3, článok 4 a článok 10, kontinuálne prehlasujete a ručíte, že počas
celého obdobia, počas ktorého ste oprávnený na prístup a používanie Systému: (i) ste si plne vedomý, že
používanie Systému na prenos Pokynov v sebe nesie nielen riziko chyby, ale aj riziko porušenia
bezpečnosti a súkromia, a môže viesť k podvodným aktivitám tretích osôb; a (ii) zavediete aktualizované
opatrenia na ochranu bezpečnosti používania Systému iné než zariadenia alebo postupy poskytované alebo
zavedené Citibank.

KÓREA:
Týmto súhlasíte, že všetky devízové transakcie s Citibank Korea Inc. sa budú riadiť všeobecnými obchodnými
podmienkami pre elektronické finančné transakcie. Aby sa predišlo pochybnostiam, táto Dohoda sa neuplatňuje na
Transakcie s Citibank Korea Inc.
MALAJZIA:
1.

2.

3.
4.

Aby sa predišlo pochybnostiam, „pridružená osoba“ zahŕňa vo vzťahu k akejkoľvek osobe akýkoľvek
subjekt, ktorý daná osoba priamo alebo nepriamo ovláda, akýkoľvek subjekt, ktorý danú osobu priamo
alebo nepriamo ovláda, alebo akýkoľvek subjekt, ktorý je spolu s danou osobou pod priamou alebo
nepriamo kontrolou.
Súhlasíte, že všetky povinnosti a záväzky Citibank Berhad z tejto Dohody alebo z akýchkoľvek Transakcií,
alebo Potvrdení, ktoré s ňou súvisia, plní výlučne Citibank Berhad v súlade s právnymi predpismi Malajzie,
pričom je zároveň ospravedlnená inými udalosťami mimo jej kontroly, ktoré jej bránia v plnení.
V súvislosti s akoukoľvek Transakciou, do ktorej vstúpite, budete dodržiavať všetky Platné právne predpisy
okrem iného vrátane malajzijských administratívnych pravidiel devízového obchodovania.
Článok 6 tejto Dohody sa dopĺňa vložením nového písm. e1) a e2) v nasledovnom znení: (e1)

Ak Vaša spoločnosť a konkrétna pobočka Citibank NA alebo pridružená spoločnosť Citibank, s
ktorou Vaša spoločnosť realizuje transakcie, neuzavreli rámcovú zmluvu ISDA alebo inú rámcovú
zmluvu, ktorou sa riadi ten druh Transakcií, ktoré pomocou Systému vykonávate, Transakcie a
korešpondujúce Potvrdenia s danou pobočkou alebo pridruženou spoločnosťou Citibank dopĺňajú,
sú súčasťou a predmetom jednotlivej zmluvy („Jednotlivá zmluva“) v podobe rámcovej zmluvy
ISDA 2002 Master Agreement vydanej medzinárodnou asociáciou pre swapy a deriváty ISDA
(„Formulár ISDA“), ako keby ku dňu, keď Dohodu kliknutím akceptujete, Vaša spoločnosť a
príslušná pobočka alebo pridružená spoločnosť Citibank uzatvorili Jednotlivú zmluvu na
Formulári ISDA (avšak bez akýchkoľvek príloh okrem (i) prílohy o voľbe anglického práva ako
rozhodného práva; (ii) podriadenia sa výlučnej súdnej právomoci súdov Anglicka a Walesu v
súvislosti so všetkými záležitosťami týkajúcimi sa takej Jednotlivej zmluvy, Transakcií, Potvrdení
a akýchkoľvek iných mimozmluvných záväzkov a povinností, ktoré vyplývajú z Jednotlivej
zmluvy, Transakcií a Potvrdení alebo v súvislosti s nimi; a Vaša spoločnosť sa v súvislosti s
týmito súdmi vzdáva možnosti namietať ich miestnu príslušnosť a uplatniť akýkoľvek nárok z
dôvodu forum non conveniens, pričom článok 13 písm. b) Formulára ISDA sa považuje za
primerane upravený; a Vaša spoločnosť sa v maximálnom možnom rozsahu povolenom platnými
právnymi predpismi tiež neodvolateľne vzdáva akéhokoľvek práva na súdne konanie v súvislosti s
akýmkoľvek súdnym sporom, žalobou alebo konaním týkajúcim sa Jednotlivej zmluvy, Transakcií
a Potvrdení; (iii) určenia amerického dolára (USD) ako Meny ukončenia (Termination Currency) a
uplatnenia Kreditnej udalosti pri zlúčení (Credit Event Upon Merger)). Nič v tomto ustanovení
nebráni zmluvnej strane podať žalobu na vymáhanie platobného rozkazu v akejkoľvek inej
jurisdikcii. V prípade nesúladu medzi ustanoveniami Jednotlivej zmluvy a Potvrdením sa na účely
konkrétnej Transakcie považuje za rozhodujúce Potvrdenie. Každá Jednotlivá zmluva obsahuje
ďalšie úpravy a doplnenia (vrátane dodatočných volieb) k Formuláru ISDA (každé jednotlivo ako
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„Doplnenie zmluvy“), na ktorých sa Vaša spoločnosť a príslušná pobočka alebo pridružená
spoločnosť Citibank môžu dohodnúť. V prípade nesúladu medzi Doplnením zmluvy
a predchádzajúcim Doplnením zmluvy sa za rozhodujúce považujú podmienky najnovšieho
Doplnenia zmluvy. Jednotlivá zmluva medzi Vašou spoločnosťou a konkrétnou pobočkou
Citibank, N.A., alebo pridruženou spoločnosťou Citibank upravuje aj také Transakcie medzi
Vašou spoločnosťou a konkrétnou pobočkou Citibank, N.A., alebo pridruženou spoločnosťou
Citibank, ktoré sa nerealizujú prostredníctvom Systému, ale neupravuje žiadnu Transakciu, pri
ktorej z jej potvrdenia alebo iného dokumentu, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú,
jednoznačne vyplýva, že táto Transakcia má podliehať osobitnej rámcovej zmluve (či už
samostatne uzatvorenej, alebo ktorá vyplýva z potvrdenia) buď ako jednotlivá Transakcia podľa
takejto osobitnej rámcovej zmluvy, alebo ako súčasť špecifickej skupiny Transakcií, ktoré
podliehajú takejto osobitnej rámcovej zmluve;
(e2)

5.

Súčasťou každého Potvrdenia je odkaz na devízové definície 1998 FX and Currency Option
Definitions (vydané medzinárodnou asociáciou pre swapy a deriváty ISDA, asociáciou Emerging
Markets Traders Association a výborom Foreign Exchange Committee) („FX definície“) a
definície 2006 ISDA Definitions („Swapové definície“ a spolu s FX definíciami ako „Definície“).
V prípade nesúladu medzi FX definíciami a Swapovými definíciami sa za rozhodujúce považujú
FX definície. V prípade nesúladu medzi Definíciami a Potvrdením sa za rozhodujúce považuje
Potvrdenie.“

Ak sa Transakcie riadia rámcovou zmluvou ISDA.
(i) Ak Vy, akýkoľvek z vašich ručiteľov (credit support providers) alebo akýkoľvek z vašich príslušných
Určených subjektov má povolenie na podnikanie v oblasti bankovníctva, poisťovníctva alebo
investičného bankovníctva podľa malajzijského zákona o finančných službách z roku 2013 (Financial
Services Act 2013), alebo povolanie na podnikanie v oblasti islamského bankovníctva, „takaful“
podnikania, medzinárodného islamského bankovníctva alebo medzinárodného „takaful“ podnikania
podľa malajzijského zákona o islamských finančných službách z roku 2013 (Islamic Financial
Services Act 2013), alebo je prevádzkovateľom určeného platobného systému v Malajzii, za dodatočný
Prípad porušenia sa bude považovať, ak príslušný regulačný orgán prevezme kontrolu nad Vami,
akýmkoľvek z vašich ručiteľov alebo akýmkoľvek z vašich príslušných Určených subjektov.
(ii) Na účely článku 5(b)(vi) rámcovej zmluvy ISDA sa za Dodatočnú udalosť ukončenia (Additional
Termination Event) považuje nasledovná skutočnosť: Nedodanie z Vašej strany (pričom budete jedinou Dotknutou stranou) kópie akéhokoľvek
požadovaného administratívneho devízového súhlasu alebo výnimky a/alebo písomného dôkazu
podkladového záväzku, s ktorým Transakcia súvisí.
Na účely Dodatočnej udalosti ukončenia sa nepoužije definícia „Dotknutých transakcií“ podľa článku
14 ISDA; „Dotknuté transakcie“ namiesto toho znamenajú, podľa nášho rozhodnutia, buď všetky
Transakcie, alebo všetky Transakcie ovplyvnené vznikom tejto Dodatočnej udalosti ukončenia. Pre
spresnenie, takéto nedodanie požadovaných dokumentov môžeme považovať za Prípad porušenia podľa
článku 5(a)(ii)(1).

6.

Bez toho, aby tým boli dotknuté články 12 a 13 tejto Dohody a práva každej zmluvnej strany poskytovať
informácie týkajúce sa druhej zmluvnej strany podľa platných právnych predpisov alebo inak, každá
zmluvná strana tejto Dohody týmto udeľuje súhlas s komunikáciou a poskytovaním akýchkoľvek
informácií (vrátane okrem iného Dôverných informácií), ktoré sa týkajú jej, tejto Dohody, Transakcií a
Potvrdenia
(i)

centrále alebo ústrediu danej druhej zmluvnej strany, pobočkám a Zástupcom a takým tretím
osobám, ktoré určí ktorýkoľvek z uvedených príjemcov informácií, kdekoľvek usadených, na
dôverné použitie (vrátane v súvislosti s poskytovaním akejkoľvek služby alebo na spracúvanie
údajov, štatistické účely a potreby rizikovej analýzy);

(ii)

osobám, ktoré môže táto zmluvná strana určiť;
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(iii)

Poskytovateľom platobnej infraštruktúry na dôvernom základe a v rozsahu nevyhnutnom na
poskytovanie služieb, prevádzku účtov alebo v súvislosti s touto Dohodou, akoukoľvek
Transakciou alebo akýmkoľvek Potvrdením;

(iv)

akémukoľvek ručiteľovi (ktorý je definovaný v rámcovej zmluve ISDA) takejto zmluvnej strany
alebo akejkoľvek inej osobe, ktorá poskytla alebo môže poskytnúť ručenie, odškodnenie,
zábezpeku alebo podporu na zabezpečenie záväzkov takejto zmluvnej strany; a

(v)

akejkoľvek osobe, na ktorú (resp. prostredníctvom ktorej) takáto zmluvná strana prevádza alebo
postupuje (alebo môže potenciálne previesť alebo postúpiť) všetky alebo niektoré svoje práva,
výhody alebo povinnosti podľa tejto Dohody, alebo s ktorou (resp. prostredníctvom ktorej) takáto
zmluvná strana vstúpi (alebo môže potenciálne vstúpiť) do podriadenej účasti alebo podobného
vzťahu, alebo akejkoľvek inej transakcie, v rámci ktorej majú byť uhradené alebo prijaté platby v
súvislosti alebo s odkazom na túto Dohodu, akúkoľvek Transakciu alebo akékoľvek Potvrdenie.

Každá zmluvná strana a ktorýkoľvek vyššie uvedený príjemca informácií môžu takéto informácie prenášať
alebo poskytnúť, ak je to potrebné na plnenie alebo zabezpečenie plnenia povinností (zmluvných alebo
iných) podľa alebo v súvislosti s akýmikoľvek súdnym konaním (vrátane ich poskytnutia súdom alebo
tribunálom) alebo podľa akejkoľvek Vládnej požiadavky. Z poskytnutia takýchto informácií im nevzniká
žiadny záväzok voči druhej zmluvnej strane, či už z dôvodu poskytnutia chybných informácií, vynechania
informácií, zdržania alebo akejkoľvek inej s tým súvisiacej udalosti.
Na účely malajzijského zákona o ochrane osobných údajov z roku 2010 potvrdzujete, že ste si prečítali a
súhlasíte s našim Oznámením o ochrane osobných údajov („Oznámenie), ktoré je dostupné na
http://www.citibank.com.my/ICG/PDPA.pdf (resp. prostredníctvom iného odkazu, ktorý Vám môžeme
kedykoľvek oznámiť).
Toto ustanovenie a ustanovenia Oznámenia nepredstavujú ani sa nesmú vykladať ako explicitná alebo
implicitná dohoda ktorejkoľvek zmluvnej strany s druhou zmluvnou stranou o vyššej úrovni dôvernosti
informácií, než ako stanovuje akýkoľvek platný zákon alebo právny predpis. Ďalej, toto ustanovenie
dopĺňa, ale nenahrádza žiadne iné ustanovenie dohodnuté medzi zmluvnými stranami (či už pred uzavretím
tejto Dohody alebo neskôr), ktoré dáva ktorejkoľvek zmluvnej strane väčší rozsah práv zverejňovať
informácie, než ako je uvedené v tejto Dohode alebo v Oznámení.
V tejto časti týkajúcej sa Malajzie: „Vládna požiadavka“ znamená akékoľvek Platné právne prepisy alebo nariadenia, alebo žiadosť alebo
požiadavku akéhokoľvek legislatívneho, vládneho alebo regulačného orgánu, burzy, zúčtovacieho ústavu,
samoregulačného alebo iného orgánu (takýto legislatívny, vládny alebo regulačný orgán, burza, zúčtovací
ústava, samoregulačný alebo iný orgán sa označujú ako „Orgány“), alebo dohoda uzavretá medzi
ktoroukoľvek zmluvnou stranou a akýmikoľvek Orgánmi, alebo medzi dvomi alebo viacerými orgánmi
(pričom takýto právny prepis, nariadenie alebo Orgány môžu byť vnútroštátne alebo zahraničné);
„Poskytovateľ platobnej infraštruktúry“ označuje tretiu stranu, ktorá je súčasťou systému platobnej
infraštruktúry vrátane okrem iného komunikačných, zúčtovacích alebo platobných systémov,
sprostredkovateľských bánk a korešpondenčných bánk;
„Zástupcovia“ znamená predstavitelia, riaditelia, konatelia, zamestnanci, agenti, zástupcovia, odborní
poradcovia a Externí poskytovatelia služieb zmluvnej strany alebo jej pridružených spoločností; a
„Externí poskytovatelia služieb“ znamená akúkoľvek tretiu stranu, ktorú si zmluvná strana alebo jej
pridružené spoločnosti zvolia na poskytovanie služieb pre nich alebo na ich prospech a ktorá nie je
Poskytovateľom platobnej infraštruktúry. Príkladmi Externých poskytovateľov služieb sú poskytovatelia
technologických služieb, poskytovatelia outsourcingu obchodných procesov a poskytovatelia služieb call
centier.
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Súhlasíte a dávate nám a každému z našich Zástupcov oprávnenie na prístup, získavanie, overovanie
a/alebo zber akýchkoľvek údajov a informácií akejkoľvek povahy, ktoré sa Vás týkajú, z akéhokoľvek
zdroja, ktorý je bežne k dispozícii finančným inštitúciám, alebo ktorý považujeme za vhodný (vrátane
úverových registrov, úverového registra v súčasnosti prevádzkovaného bankou Bank Negara Malaysia a
akejkoľvek inej organizácie alebo orgánu) na účely, okrem iného, posudzovania rizík, hodnotenia úverov,
posudzovania úverov, monitorovania úverov alebo na iné účely v súvislosti s poskytovaním služieb pre
Vás, alebo na uzatváranie Transakcií alebo obchodovania medzi Vami a našou spoločnosťou.

7.

FILIPÍNY:
1.

Ak Vaša spoločnosť a Citibank NA, pobočka Filipíny („Citibank Philippines“) neuzavreli rámcovú zmluvu
ISDA alebo inú rámcovú zmluvu, ktorou sa riadi ten druh Transakcií, ktoré pomocou Systému vykonávate,
Transakcie a korešpondujúce Potvrdenia s Citibank Philippines dopĺňajú, sú súčasťou a predmetom
jednotlivej zmluvy („Jednotlivá zmluva“) v podobe rámcovej zmluvy ISDA 2002 Master Agreement
vydanej medzinárodnou asociáciou pre swapy a deriváty ISDA („Formulár ISDA“), ako keby ku dňu, keď
Dohodu kliknutím akceptujete, Vaša spoločnosť a Citibank Philippines uzatvorili Jednotlivú zmluvu na
Formulári ISDA (avšak bez akýchkoľvek príloh okrem (i) prílohy o voľbe anglického práva ako
rozhodného práva; (ii) podriadenia sa výlučnej súdnej právomoci súdov Anglicka a Walesu v súvislosti so
všetkými záležitosťami týkajúcimi sa takej Jednotlivej zmluvy, Transakcií, Potvrdení a akýchkoľvek iných
mimozmluvných záväzkov a povinností, ktoré vyplývajú z Jednotlivej zmluvy, Transakcií a Potvrdení
alebo v súvislosti s nimi; a Vaša spoločnosť sa v súvislosti s týmito súdmi vzdáva možnosti namietať ich
miestnu príslušnosť a uplatniť akýkoľvek nárok z dôvodu forum non conveniens, pričom článok 13 písm. b)
Formulára ISDA sa považuje za primerane upravený; a Vaša spoločnosť sa v maximálnom možnom
rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi tiež neodvolateľne vzdáva akéhokoľvek práva na súdne
konanie v súvislosti s akýmkoľvek súdnym sporom, žalobou alebo konaním týkajúcim sa Jednotlivej
zmluvy, Transakcií a Potvrdení; (iii) určenia amerického dolára (USD) ako Meny ukončenia (Termination
Currency) a uplatnenia Kreditnej udalosti pri zlúčení (Credit Event Upon Merger)). Nič v tomto ustanovení
nebráni zmluvnej strane podať žalobu na vymáhanie platobného rozkazu v akejkoľvek inej jurisdikcii.
V prípade nesúladu medzi ustanoveniami Jednotlivej zmluvy a Potvrdením sa na účely konkrétnej
Transakcie považuje za rozhodujúce Potvrdenie. Každá Jednotlivá zmluva obsahuje ďalšie úpravy
a doplnenia (vrátane dodatočných volieb) k Formuláru ISDA (každé jednotlivo ako „Doplnenie zmluvy“),
na ktorých sa Vaša spoločnosť a Citibank Philippines môžu dohodnúť. V prípade nesúladu medzi
Doplnením zmluvy a predchádzajúcim Doplnením zmluvy sa za rozhodujúce považujú podmienky
najnovšieho Doplnenia zmluvy. Jednotlivá zmluva medzi Vašou spoločnosťou a Citibank Philippines
upravuje aj také Transakcie medzi Vašou spoločnosťou a Citibank Philippines, ktoré sa nerealizujú
prostredníctvom Systému, ale neupravuje žiadnu Transakciu, pri ktorej z jej potvrdenia alebo iného
dokumentu, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú, jednoznačne vyplýva, že táto Transakcia má podliehať
osobitnej rámcovej zmluve (či už samostatne uzatvorenej, alebo ktorá vyplýva z potvrdenia) buď ako
jednotlivá Transakcia podľa takejto osobitnej rámcovej zmluvy, alebo ako súčasť špecifickej skupiny
Transakcií, ktoré podliehajú takejto osobitnej rámcovej zmluve;
Súčasťou každého Potvrdenia je odkaz na devízové definície 1998 FX and Currency Option Definitions
(vydané medzinárodnou asociáciou pre swapy a deriváty ISDA, asociáciou Emerging Markets Traders
Association a výborom Foreign Exchange Committee) („FX definície“) a definície 2006 ISDA Definitions
(„Swapové definície“ a spolu s FX definíciami ako „Definície“). V prípade nesúladu medzi FX definíciami
a Swapovými definíciami sa za rozhodujúce považujú FX definície. V prípade nesúladu medzi Definíciami
a Potvrdením sa za rozhodujúce považuje Potvrdenie.

2.

Vy a Vaša spoločnosť súhlasíte, že budete viazaní podmienkami ochrany dôvernosti informácií a údajov
Citibank (Confidentiality and Data Privacy Conditions), ktoré Vám boli poskytnuté (resp. ktoré sú
dostupné na požiadanie), v ktorých je vysvetlené, na aké účely môžeme zbierať, používať, poskytovať a
spracúvať osobné údaje. Vy a Vaša spoločnosť ručíte za to, že ste informovali dotknuté fyzické osoby a
získali ich súhlas, na základe ktorého môžeme spracúvať ich osobné údaje.

SINGAPUR:
Zákon o ochrane osobných údajov
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Na účely singapurského zákona o ochrane osobných údajov z roku 2012 („Zákon“) potvrdzujete, že ste si prečítali
a rozumiete Obežníku pre klientov, ktorý súvisí so zákonom o ochrane osobných údajov (pre korporátnych
a inštitucionálnych
klientov)
(„Obežník
o ochrane
súkromia“),
ktorý
je
dostupný
na
http://www.citibank.com.sg/icg/pdpacircular/, resp. na požiadanie, a ktorý vysvetľuje, na aké účely môžeme zbierať,
používať, poskytovať a spracúvať (spoločne: „spracúvať“) osobné údaje fyzických osôb. V rozsahu vyžadovanom
platnými právnymi prepismi alebo nariadením Vy a Vaša spoločnosť ručíte za to, že ste informovali dotknuté
fyzické osoby a získali ich súhlas, na základe ktorého môžeme spracúvať ich osobné údaje spôsobom podľa
Obežníka o ochrane súkromia v platnom znení, ešte pred tým, ako ste nám ich osobné údaje poskytli. Ďalej ručíte,
že tieto fyzické osoby svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytli.

TAIWAN:
1.

Vaša spoločnosť berie na vedomie, že služby poskytované Citibank Taiwan Limited („CTL“)
prostredníctvom CitiFX Pulse nebudú zahŕňať transakcie s novými taiwanskými dolármi.

2.

Pokiaľ nie je inak uvedené v tejto Dohode alebo v Oznámení PDPA (ako je definované nižšie), Vaša
spoločnosť týmto neodvolateľne a bezvýhradne súhlasí s nasledovným:
(a) Na účely riadenia obchodných rozhodnutí a rizík globálnymi alebo regionálnymi ústrediami Citigroup
pre potreby dohľadu nad jej dcérskymi spoločnosťami (napríklad, pravidlá odstupňovanej
zodpovednosti globálnych, regionálnych ústredí, obchodná štatistika, analýza a plánovanie, interná
kontrola a audit, monitoring a správa účtov, kontrola a úprava účtov, zákaznícky manažment, riadenie
rizík (okrem iného vrátane úverového rizika, prevádzkového rizika, riadenia informačnej bezpečnosti,
trhového rizika, rizika likvidity, legislatívnych alebo regulačných rizík apod.), poskytovanie
poradenských a iných služieb, vývoj, monitorovanie a údržba globálneho systému) CTL môže prenášať
alebo poskytovať Dôverné informácie počas poskytovania služieb Vašej spoločnosti podľa tejto Dohody
relevantným subjektom Citi uvedeným v bode (i) odseku „Poskytovanie informácií“, ktoré „ich
potrebujú vedieť“ na účely zberu, spracúvania, prenosu alebo používania takýchto Dôverných
informácií len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelu dohodnutého medzi Vašou spoločnosťou a CTL
alebo povolenom právnymi predpismi alebo nariadeniami na dôvernom základe.
(b) Na účely plnenia regulačných požiadaviek, ktoré sa týkajú materskej spoločnosti CTL – Citibank N.A. –
(okrem iného vrátane povinností predchádzať praniu špinavých peňazí vyžadovaných v USA,
dodržiavania ekonomických sankcií USA a globálneho cieľa v oblasti boja s organizovaným zločinom,
amerického zákon o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov FATCA alebo iných
daňových zákonov alebo nariadení USA, finančných a daňových výkazov vyžadovaných právnymi
predpismi štátu, v ktorom sídli materská spoločnosť CTL), CTL môže prenášať alebo poskytovať
Dôverné informácie relevantným subjektom Citi uvedeným v bode (i) odseku „Poskytovanie
informácií“, ktoré „ich potrebujú vedieť“ na účely zberu, spracúvania, prenosu alebo používania
takýchto Dôverných informácií len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelu dohodnutého medzi Vašou
spoločnosťou a CTL alebo povolenom právnymi predpismi alebo nariadeniami na dôvernom základe

3.

Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 12 a článok 13, Vy a Vaša spoločnosť potvrdzujete, že ste si
prečítali a v plnom rozsahu porozumeli Oznámeniu o zbere, spracúvaní, používaní osobných údajov
(„Oznámenie PDPA“) spoločnosti CTL a že súhlasíte so zberom, spracúvaním, používaním a
medzinárodným prenosom osobných údajov (vrátane informácií už predtým zhromaždených,
spracúvaných, používaných alebo medzinárodnej prenášaných CTL) podľa podmienok v ňom uvedených.
Vaša spoločnosť prehlasuje a ručí, že v súvislosti so všetkými osobnými údajmi, ktoré sa týkajú Vašej
spoločnosti alebo zodpovednej osoby, riaditeľov, konateľov, akcionárov, užívateľov konečných výhod,
protistrán transakcií, manažérov, príslušných zamestnancov, oprávnených osôb Vašej spoločnosti, ktoré
Vaša spoločnosť alebo takéto osoby na jej pokyn poskytli CTL, alebo pri akejkoľvek následnej zmene
personálu Vašej spoločnosti, každej z uvedených osôb doručila Oznámenie PDPA a zabezpečila, aby si ho
prečítali, v plnom rozsahu mu porozumeli a súhlasili s jeho podmienkami.
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CTL má právo kedykoľvek doplniť a upraviť Oznámenie PDPA a o takýchto úpravách informovať Vašu
spoločnosť a vyššie uvedené osoby ústne, písomne, telefonicky, textovou správou, emailom, faxom,
elektronickými dokumentmi alebo inými spôsobmi, ktorými je možné dotknutú osobu priamo alebo
sprostredkovane informovať (okrem iného vrátane použitia uvedených spôsobov na poskytnutie informácií
o webovej stránke, na ktorej je možné oboznámiť sa s obsahom Oznámenia PDPA). V takom prípade
navštívte, prosím, príslušnú webovú stránku.
4.

Vaša spoločnosť týmto súhlasí, že CTL môže poveriť vykonaním transakcií medzi Vašou spoločnosťou
a CTL tretiu osobu (vrátane domácej alebo offshore tretej osoby) (viď Príloha 1 k Oznámeniu PDPA),
a udeľuje súhlas na poskytnutie informácií v súvislosti s transakciami Vašej spoločnosti („Klientske
informácie“ vrátane informácií o Vašej spoločnosti a akýchkoľvek osobných údajov a transakčných
informácií, ktoré Vaša spoločnosť poskytne o svojich zamestnancoch) takejto tretej osobe. CTL je povinná
požadovať od takejto tretej osoby, aby Klientske informácie chránila v súlade s príslušnými právnymi
predpismi, pričom ich smie používať len v rozsahu a na účel, ktoré CTL povolí alebo schváli.

5.

Článok 18 sa v celosti vypúšťa a nahrádza textom s nasledovným znením:
Táto Dohoda riadi a vykladá podľa právnych predpisov Čínskej republiky. Ste povinný dodržiavať všetky
príslušné právne predpisy a nariadenia. Týmto sa neodvolateľne podrobujete nevýlučnej súdnej právomoci
okresného súdu v Tchaj-peji alebo akýchkoľvek iných súdov, ktoré určí CTL, ktoré budú príslušné na
urovnanie akýchkoľvek sporov, ktoré môžu vzniknúť z tejto Dohody alebo v súvislosti s ňou.

6.

V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi anglickou a čínskou jazykovou verziou tejto Dohody sa za
rozhodujúce považuje jej anglické znenie.

VIETNAM:
Súhlasíte, že v súvislosti s akoukoľvek Transakciou, do ktorej vstúpite, budete dodržiavať všetky právnej predpisy a
nariadenia Vietnamskej socialistickej republiky vrátane okrem iného (i) splnenia regulačných požiadaviek v
súvislosti s akoukoľvek Transakciou; a (ii) poskytnutia akýchkoľvek podkladových dokumentov a/alebo pokynov na
zúčtovanie, ktoré Citibank môže považovať za potrebné, v lehote, ktorú Citibank určí podľa svojho vlastného
uváženia. Ak nepredložíte všetky podklady k Transakciám podľa požiadaviek Citibank, Citibank je oprávnená
Transakcie ukončiť, pričom ste povinný nahradiť jej na požiadanie všetky výdavky, straty, škody alebo záväzky,
ktoré jej v súvislosti s Transakciou môžu vzniknúť v dôsledku pohybu úrokových, menových, výmenných kurzov
alebo iných relevantných sadzieb, alebo cien. Osvedčenie Citibank týkajúce sa výšky dlžného odškodnenia sa
považuje za nezvratné, pokiaľ neobsahuje zjavnú chybu.
ŠTÁTY STREDNEJ AMERIKY A KARIBIKU
Nasledovný Produkt vám poskytujte príslušná pobočka Citibank N.A. alebo pridružená spoločnosť Citibank
uvedená pri každom z nižšie uvedených štátov, pričom tento subjekt Vám zároveň poskytuje Systém vo vzťahu k
Produktu.
Produkt: CitiFX Pulse

Štát

Subjekt Citibank

Honduras

Banco de Honduras S.A.
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Panama

Citibank N.A., Panama

Guatemala

Citibank, N.A. Guatemala

El Salvador

Citibank, N.A. El Salvador

Jamajka

Citibank, N.A., pobočka Jamajka

Trinidad a Tobago

Citibank (Trinidad & Tobago) Limited

Dominikánska republika

Citibank, N.A., Dominikánska republika

Haiti

Citibank, N.A, Haiti

Portoriko

Citibank, NA, Portoriko

Kostarika

Banco CMB (Costa Rica), S.A.

TRINIDAD A TOBAGO:
1. Používanie Systému na Trinidade Vám poskytuje a zabezpečuje Citibank (Trinidad & Tobago) Limited,
spoločnosť zriadená a zapísaná podľa zákona o obchodných spoločnostiach Companies Act, kap. 81:01 štátu
Trinidad a Tobago, so sídlom 12 Queen’s Park East, Port of Spain na ostrove Trinidad. Preto sa všetky odkazy na
„Citibank“ a/alebo „Citibank, N.A.“ uvedené v tejto Dohode vykladajú ako odkazy na Citibank (Trinidad &
Tobago) Limited.
2. Bez ohľadu na ustanovenia článku 18 sa táto Dohoda riadi a vykladá podľa právnych predpisov Republiky
Trinidadu a Tobaga, bez ohľadu na princípy kolízie noriem. V náš prospech sa neodvolateľne podrobujete výhradnej
súdnej príslušnosti súdov Republiky Trinidadu a Tobaga v súvislosti s akýmikoľvek spormi, ktoré môžu vzniknúť z
dôvodu alebo v súvislosti s platnosťou, účinnosťou, výkladom alebo plnením tejto Dohody, a vzdávate sa práva
namietať ich príslušnosť z dôvodu forum non conveniens alebo kolízie noriem.
3. Výraz „Platné právne predpisy“ sa vykladá výlučne ako odkaz na právne predpisy a nariadenia Republiky
Trinidadu a Tobaga, pričom táto Dohoda sa riadi výlučne právnymi predpismi a nariadeniami Republiky Trinidadu
a Tobaga.
4. Na účely akýchkoľvek účtov alebo iných zmluvných vzťahov s Citibank (Trinidad & Tobago) Limited dane,
ktoré Citibank môže odpočítať alebo zraziť podľa tejto Dohody, sú dane uvalené za špecifických a obmedzených
okolností podľa príslušných právnych predpisov a nariadení Republiky Trinidadu a Tobaga.
Strana 40 zo 46

JAMAJKA:
Ak máte sídlo na Jamajke alebo vykonávate transakcie s Citibank N.A. (pobočka Jamajka):
1. odkazy na Citibank alebo iné podobné výrazy označujú Citibank N.A. (pobočka Jamajka);
2. bez ohľadu na ustanovenia jej článku 18 sa táto Dohoda riadi a vykladá podľa jamajských právnych predpisov,
bez ohľadu na princípy kolízie noriem.
V náš prospech sa neodvolateľne podrobujete súdnej príslušnosti jamajských súdov, ktoré budú príslušné riešiť
akékoľvek spory, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu alebo v súvislosti s platnosťou, účinnosťou, výkladom alebo
plnením tejto Dohody, a vzdávate sa práva namietať ich príslušnosť z dôvodu forum non conveniens.
KOSTARIKA:
1. Na území Kostariky Vám Systém poskytuje a zabezpečuje Banco CMB (Costa Rica), S.A., banková spoločnosť
zriadená a existujúca podľa právnych predpisov Kostariky. Preto sa všetky odkazy na „Citibank“ alebo „Citibank,
N.A.“ uvedené v tejto Dohode vykladajú ako odkazy na Banco CMB (Costa Rica), S.A.
2. Bez ohľadu na ustanovenia článku 18 sa táto Dohoda riadi a vykladá podľa právnych predpisov Kostarickej
republiky, bez ohľadu na princípy kolízie noriem. V náš prospech sa neodvolateľne podrobujete výhradnej súdnej
príslušnosti súdov Kostarickej republiky v súvislosti s akýmikoľvek spormi, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu alebo v
súvislosti s platnosťou, účinnosťou, výkladom alebo plnením tejto Dohody, a vzdávate sa práva namietať ich
príslušnosť z dôvodu forum non conveniens alebo kolízie noriem.
3. Výraz „Platné právne predpisy“ sa vykladá výlučne ako odkaz na právne predpisy a nariadenia Kostarickej
republiky, pričom táto Dohoda sa riadi výlučne právnymi predpismi a nariadeniami Kostarickej republiky.
4. Na účely akýchkoľvek účtov alebo iných zmluvných vzťahov s Banco CMB (Costa Rica), S.A., dane, ktoré
Citibank môže odpočítať alebo zraziť podľa tejto Dohody, sú dane uvalené za špecifických a obmedzených
okolností podľa príslušných právnych predpisov a nariadení Kostarickej republiky.

EKVÁDOR:
Ak máte sídlo v Ekvádore alebo vykonávate transakcie s Citibank N.A. (pobočka Ekvádor):
1. odkazy na Citibank alebo iné podobné výrazy označujú Citibank N.A. (pobočka Ekvádor);
2. bez ohľadu na ustanovenia jej článku 18 sa táto Dohoda riadi a vykladá podľa ekvádorských právnych predpisov,
bez ohľadu na princípy kolízie noriem.
3. Súhlasíte, beriete na vedomie a povoľujete prístup prostredníctvom akejkoľvek platformy elektronického
bankovníctva z akejkoľvek lokality alebo štátu na svete.
OSTATNÉ ŠTÁTY A PROTISTRANY:
Ak účty Vašej spoločnosti alebo iný zmluvný vzťah s pridruženou spoločnosťou Citibank nie sú v súvislosti s
jedným alebo viacerými produktmi prístupnými prostredníctvom Systému predmetom žiadneho z predchádzajúcich
ustanovení, tieto produkty poskytuje pridružená spoločnosť Citibank, u ktorej máte otvorený účet, resp. s ktorou
máte iný zmluvný vzťah, vaše operácie týkajúce sa takýchto produktov sa považujú za vykonávané s danou
pridruženou spoločnosťou Citibank a táto je zároveň protistranou Vašej spoločnosti v súvislosti s daným produktom.
Ak Vaša spoločnosť nemá účet ani iný zmluvný vzťah s pridruženou spoločnosťou Citibank, protistranou Vašej
spoločnosti v akýchkoľvek transakciách, do ktorých prostredníctvom Systému vstúpite, je tá pridružená spoločnosť
Citibank, ktorá Vám Systém sprístupnila.
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Príloha ŠARÍA:
Táto Príloha sa týka Vás a dopĺňa podmienky Dohody o elektronickom prístupe a používaní uzavretej medzi Vami
a Citibank.
1.

Pokiaľ sa Vaša firma a príslušný subjekt Citibank v súvislosti s konkrétnymi transakciami alebo produktmi
nedohodli inak, článok 6 písm. e) tejto Dohody sa vo vzťahu k tejto Dohode alebo k akýmkoľvek
Transakciám, alebo Potvrdeniam, ktoré s ňou súvisia, dopĺňa nasledovne:
„Ak Vaša spolo / MVama
Mr
a pompm
aC
ank
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(x)

(xi)

prípade protinároku) v súvislosti s nárokmi (alebo protinárokmi), proti ktorým neexistuje
primerane odôvodnená obhajoba buď vôbec, alebo pokiaľ ide o výšku odškodného alebo inej
nárokovanej sumy.
Žiadne z ustanovení tohto článku 13 písm. b) sa nesmie vykladať tak, že ktorejkoľvek zmluvnej
strane bráni domáhať sa vydania predbežného alebo obdobného opatrenia na akomkoľvek
príslušnom súde, ani nič v tomto článku nezakazuje zmluvnej strane podať žalobu na vymáhanie
platobného rozkazu v akejkoľvek inej jurisdikcii.
Zmluvné strany súhlasia, že rozhodcovské konanie a akékoľvek skutočnosti, dokumenty, rozsudky
alebo iné informácie súvisiace s rozhodcovským konaním, alebo so sporom, rozporom alebo
nárokom, ktorého sa týka, ostávajú prísne dôverné a nesmú byť poskytnuté žiadnej tretej osobe
bez výslovného písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, pokiaľ ich poskytnutie nie je povinné
na účely splnenia akejkoľvek zákonnej alebo regulačnej požiadavky.“
Uplatňujú sa nasledovné ustanovenia Prílohy k Formuláru ISDA: (i) príloha o voľbe anglického
práva ako rozhodného práva; (ii) príloha o určení amerického dolára (USD) ako Meny ukončenia
(Termination Currency) a uplatnenia Kreditnej udalosti pri zlúčení (Credit Event Upon Merger);.
a (iii) Časť 5 Prílohy, do ktorej sa týmto dopĺňa nasledovný odsek:
„Zmluvná strana A a Zmluvná strana B bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tejto Zmluvy
súhlasia:
že ani Zmluvná strana A, ani Zmluvná strana B nie je povinná platiť úrok podľa článku 9 písm. b)
Zmluvy, pričom na účely výpočtu alebo určenia akejkoľvek sumy v súvislosti so Zmluvou sa
ignorujú všetky odkazy na úrok v článku 2 písm. d) a v článku 6 písm. e) bod (iv), ako aj definícia
„Neuhradenej sumy“ v článku 14, pričom výška úroku zahrnutého do výpočtu alebo určenia sumy
podľa uvedených článkov Zmluvy je nula, POD PODMIENKOU, že žiadne z ustanovení tejto
Časti 5 nebude mať vplyv na výpočet alebo určenie, resp. inak neobmedzí úhradu akejkoľvek
sumy podľa podmienok Transakcie, ak je úroková miera alebo výška úroku zahrnutá ako
referenčná hodnota alebo referenčný bod použitý na výpočet alebo určenie (celej alebo časti) sumy
splatnej na základe danej Transakcie;“.
Nič v tomto ustanovení nebráni zmluvnej strane podať žalobu na vymáhanie platobného rozkazu v
akejkoľvek inej jurisdikcii. V prípade nesúladu medzi ustanoveniami Jednotlivej zmluvy
a Potvrdením sa na účely konkrétnej Transakcie považuje za rozhodujúce Potvrdenie. Každá
Jednotlivá zmluva obsahuje ďalšie úpravy a doplnenia (vrátane dodatočných volieb) k Formuláru
ISDA (každé jednotlivo ako „Doplnenie zmluvy“), na ktorých sa Vaša spoločnosť a príslušná
pobočka alebo pridružená spoločnosť Citibank môžu dohodnúť. V prípade nesúladu medzi
Doplnením zmluvy a predchádzajúcim Doplnením zmluvy sa za rozhodujúce považujú podmienky
najnovšieho Doplnenia zmluvy. Jednotlivá zmluva medzi Vašou spoločnosťou a konkrétnou
pobočkou Citibank, N.A., alebo pridruženou spoločnosťou Citibank upravuje aj také Transakcie
medzi Vašou spoločnosťou a konkrétnou pobočkou Citibank, N.A., alebo pridruženou
spoločnosťou Citibank, ktoré sa nerealizujú prostredníctvom Systému, ale neupravuje žiadnu
Transakciu, pri ktorej z jej potvrdenia alebo iného dokumentu, na ktorom sa zmluvné strany
dohodnú, jednoznačne vyplýva, že táto Transakcia má podliehať osobitnej rámcovej zmluve (či už
samostatne uzatvorenej, alebo ktorá vyplýva z potvrdenia) buď ako jednotlivá Transakcia podľa
takejto osobitnej rámcovej zmluvy, alebo ako súčasť špecifickej skupiny Transakcií, ktoré
podliehajú takejto osobitnej rámcovej zmluve.“

2.

Článok 18 Dohody sa v celosti vypúšťa a nahrádza textom v nasledovnom znení:
„Táto Dohoda a akékoľvek mimozmluvné záväzky, ktoré z nej alebo v súvislosti s ňou vyplývajú, sa riadia
a vykladajú podľa anglických právnych predpisov. Akýkoľvek spor, rozpor alebo nárok či už zmluvnej,
alebo mimozmluvnej povahy, ktorý z Dohody alebo v súvislosti s ňou vznikne, vrátane otázok týkajúcich
sa jej vzniku, existencie, platnosti alebo ukončenia, bude predložený a s konečnom platnosťou rozhodnutý:
(i)
rozhodcovským konaním podľa Rozhodcovských pravidiel Medzinárodného rozhodcovského
súdu v Londýne („LCIA“) („Pravidlá“). Pravidlá sa považujú za súčasť tohto článku formou
odkazu.
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(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)
(viii)
(ix)

(x)

(xi)

V konaní rozhodujú traja rozhodcovia, pričom každá zmluvná strana má právo nominovať
jedného. Ak zmluvná strana nevymenuje rozhodcu do 30 dní od doručenia oznámenia druhej
zmluvnej strany o vymenovaní rozhodcu, vymenuje ho LCIA.
Tretieho rozhodcu, ktorý bude predsedom rozhodcovského tribunálu, si vyberú dvaja rozhodcovia
vymenovaní zmluvnými stranami, resp. v ich mene. Ak nie je vybratý a vymenovaný do 15 dní
odo dňa, keď bol vymenovaný posledný z dvoch rozhodcov nominovaných zmluvnými stranami,
tretieho rozhodcu vymenuje LCIA.
Miestom rozhodcovského konania je Londýn, Anglicko, kde sa budú konať všetky pojednávania
a zasadania, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Jazykom rozhodcovského konania je
angličtina.
Zmluvné strany si vyhradzujú právo podať námietku voči rozhodcovskému rozsudku na
akomkoľvek súde príslušnom rozhodovať o akejkoľvek vecnej alebo zákonnej otázke. Pokiaľ je v
rozpore s vyššie uvedeným právom, akékoľvek ustanovenie Rozhodcovských pravidiel LCIA sa
týmto stáva neúčinným.
Má sa za to, že rozhodcovia nemajú právomoc rozhodnúť o exemplárnom alebo sankčnom
odškodnení akéhokoľvek druhu za akýchkoľvek okolností bez ohľadu na to, či je takéto
odškodnenie dostupné podľa príslušných platných právnych predpisov, alebo nie, pričom zmluvné
strany sa týmto zriekajú prípadného práva nárokovať si takéto odškodnenie.
Zmluvné strany súhlasia, že rozhodcovia sú oprávnení predbežne vydať akékoľvek opatrenie,
ktoré by boli oprávnení vydať v konečnom rozhodcovskom rozsudku.
Táto rozhodcovská doložka vrátane jej platnosti a rozsahu sa riadi anglickými právnymi
predpismi.
Bez toho, aby tým boli dotknuté právomoci rozhodcov ustanovené v Rozhodcovských pravidlách,
zákone alebo inak, rozhodcovia majú právo výlučne na základe písomných dôkazov a podaní
predložených zmluvnými stranami kedykoľvek rozhodnúť v prospech žalobcu (alebo odporcu v
prípade protinároku) v súvislosti s nárokmi (alebo protinárokmi), proti ktorým neexistuj primerane
odôvodnená obhajoba buď vôbec, alebo pokiaľ ide o výšku odškodného alebo inej nárokovanej
sumy.
Žiadne z ustanovení tohto článku 18 sa nesmie vykladať tak, že ktorejkoľvek zmluvnej strane
bráni domáhať sa vydania predbežného alebo obdobného opatrenia na akomkoľvek príslušnom
súde, ani nič v tomto článku nezakazuje zmluvnej strane podať žalobu na vymáhanie platobného
rozkazu v akejkoľvek inej jurisdikcii.
Zmluvné strany súhlasia, že rozhodcovské konanie a akékoľvek skutočnosti, dokumenty, rozsudky
alebo iné informácie súvisiace s rozhodcovským konaním, alebo so sporom, rozporom alebo
nárokom, ktorého sa týka, ostávajú prísne dôverné a nesmú byť poskytnuté žiadnej tretej osobe
bez výslovného písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, pokiaľ ich poskytnutie nie je povinné
na účely splnenia akejkoľvek zákonnej alebo regulačnej požiadavky.“
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Príloha so zmluvnými podmienkami pre mobilné zariadenia
Táto Príloha sa vzťahuje na Vás a Vašu spoločnosť v súvislosti s používaním funkcie mobilného
obchodovania („Mobile FX“), ktorú Vám Citibank povolí a umožní využívať prostredníctvom
Systému na vykonávanie a potvrdzovanie spotových, forwardových, swapových a/alebo opčný
transakciami s devízami alebo drahými kovmi v mene Spoločnosti.
Vy a vaša Spoločnosť beriete na vedomie a súhlasíte, že:
(i)

akékoľvek obchodovanie prostredníctvom Mobile FX podlieha dodatočným rizikám a
Spoločnosť preberá úplnú zodpovednosť v súvislosti s takýmito dodatočnými rizikami;

(ii)

obchodovanie prostredníctvom Mobile FX je povolené v súlade s príslušnými pravidlami a
postupmi Spoločnosti;

(iii)

v porovnaní s prístupom k Systémom zvnútra informačno-technologickej štruktúry
Spoločnosti môže prístup k Systémom cez internet alebo iné siete mimo informačnotechnologickej infraštruktúry Spoločnosti viesť k dodatočným komunikačným zdržaniam alebo
poruchám, resp. môže podliehať dodatočným rizikám zachytenia, straty alebo poškodenia
komunikácie (napríklad vírusmi alebo malvérom);

(iv)

nesiete zodpovednosť za všetky Pokyny prenášané prostredníctvom Mobile FX s použitím
Bezpečnostných postupov pridelených osobám, ktoré obchodujú za Spoločnosť alebo v jej mene;

(v)

Mobile FX nie je určená na distribúciu alebo používanie akoukoľvek osobou alebo
subjektom v jurisdikcii alebo v štáte, v ktorom by takáto distribúcia alebo používanie boli v
rozpore s pravidlami alebo postupmi Spoločnosti, nariadeniami alebo platnými právnymi
predpismi; výlučnú zodpovednosť za zabezpečenie prístupu v súlade so zákonom nesie
spoločnosť;

(vi)

ste si vedomí a prijímate riziká spojené s (a) tzv. „jailbreakingom“ (t.j., obídenie
obmedzení, ktoré bránia bezdrôtovými zariadeniami a/alebo mobilným telefónom (jednotlivo
„Mobilné zariadenie“) sťahovať a/alebo používať určité typy alebo kategórie softvérových
aplikácií) a s (b) otvorenosťou platformy Android;

(vii)

zabezpečíte, aby sa na prístup a/alebo obchodovanie cez Mobile FX pre vašu Spoločnosť
alebo v jej mene používalo len Mobilné zariadenie, ktoré nebolo predmetom „jailbreakingu“;
pokiaľ Mobilné zariadenie použité na prístup a/alebo obchodovanie cez Mobile FX bolo
predmetom „jailbreakingu“ alebo používa operačný systém Android, Spoločnosť nesie výlučnú
zodpovednosť za všetky prípadné dôsledky okrem iného vrátane všetkých obchodných aktivít
súvisiacich s daným Mobilným zariadením;

(viii)
funkcie a funkcionality dostupné v Mobile FX sú podskupinou funkcií a funkcionalít
dostupných prostredníctvom Systému;
(ix)

Citibank je kedykoľvek oprávnená upraviť, rozšíriť alebo obmedziť funkcionalitu Mobile
FX bez predchádzajúceho upozornenia a z akéhokoľvek dôvodu aj bez zdôvodnenia;
Spoločnosť odškodní a ochrán Citi za akýkoľvek nárok, škodu, stratu, náklady, výdavky alebo
záväzky, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z (1) používania (vrátane v mene tretích strán)
alebo nemožnosti používania Mobile FX Spoločnosťou; (2) z akéhokoľvek porušenia tejto prílohy,
(3) zo všetkých strát (vrátane následných) spôsobených používaním Mobilného zariadenia, ktoré
bolo predmetom „jailbreakingu“, resp. Mobilného zariadenia so systémom Android a (4) z činností
vrátane pokynov akýchkoľvek osôb, oprávnených alebo neoprávnených, ktoré získajú prístup
alebo obchodujú cez Mobile FX s použitím Bezpečnostných postupov pridelených Spoločnosti;
Kontinuálne súhlasíte, prehlasujete a ručíte, že: (a) Spoločnosť samostatne posúdila a rozumie
vyššie uvedeným rizikám, ktoré ohrozujú internetovú bezpečnosť a dôvernosť informácií, v
súvislosti s prístupom k aplikácii Mobile FX a jej používaním; a (b) preberá výlučnú
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zodpovednosť za všetky obchodné aktivity súvisiace s Bezpečnostným postupmi pridelenými
Spoločnosti.

KLIKNUTÍM NA TLAČIDLO „AKCEPTUJEM A SÚHLASÍM“ NIŽŠIE POTVRDZUJETE, ŽE STE SI
TÚTO DOHODU PREČÍTALI, ROZUMIETE JEJ A SÚHLASÍTE S ŇOU, A VYJADRUJETE SVOJ
SÚHLAS SO ZVEREJŇOVANÍM INFORMÁCIÍ SPÔSOBOM UVEDENÝM V TEJTO DOHODE. AK
KLIKNETE NA TLAČIDLO „NEAKCEPTUJEM“, VÁŠ PRÍSTUP K SYSTÉMU BUDE ZAMIETNUTÝ.
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