ZMLUVA O ÚČASTI
V PLATOBNOM SYSTÉME SIPS
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákoníka v znení neskorších predpisov a podľa § 48
zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách“)
Článok 1
Zmluvné strany
1. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1
IČO: 30844789
DIČ: 2020815654
zastúpená:

RNDr. Karol Mrva
člen bankovej rady a výkonný riaditeľ úseku riadenia rizika,
vysporiadania bankových operácií a platobných služieb

(ďalej len „NBS“)
2. .................................................................................................. (obchodné meno)
.................................................................................................. (sídlo)
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu.......................................................
oddiel ........................., vložka č. ......................
IČO: ...................................................
DIČ: ...................................................
zastúpený

................................................................. (titul, meno, priezvisko)
................................................................. (funkcia)
a
................................................................ (titul, meno, priezvisko)
................................................................. (funkcia)

(ďalej len „účastník“)
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Článok 2
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je ustanovenie práv a povinností zmluvných stán týkajúcich sa účasti
v platobnom systéme SIPS, prevádzkovanom NBS.
Článok 3
Podmienky účasti v SIPS
/1/ Na základe protokolu o úspešnom ukončení testovania a o splnení technických
predpokladov na účasť v platobnom systéme SIPS, NBS uzatvára s druhou zmluvnou stranou túto
zmluvu.
/2/ Zmluva o účasti v platobnom systéme SIPS sa uzatvára v slovenskom jazyku a riadi sa
právnym poriadkom Slovenskej republiky. Dňom účinnosti zmluvy o účasti v platobnom systéme
SIPS sa zmluvná strana stáva aktívnym účastníkom platobného systému SIPS.
/3/ Účastník sa zaväzuje plniť ustanovenia Rozhodnutia NBS č. 7/2012 zo 16. októbra
2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov, s ktorými bol
oboznámený pred podpisom tejto zmluvy a s ktorými súhlasí.
/4/ Zmeny a doplnenia Rozhodnutia NBS č. 7/2012 zo 16. októbra 2012 o pravidlách
platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov vrátane jeho príloh je aj po nadobudnutí
platnosti tejto zmluvy oprávnená vydávať jednostranne NBS s tým, že zmeny a doplnenia tohto
rozhodnutia vydané po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy NBS bezodkladne oznámi účastníkovi
doporučenou poštou a elektronickou poštou. Účastník je povinný bezodkladne sa oboznámiť s
týmito zmenami a doplneniami a riadiť sa nimi. Ak má účastník námietky voči zmene alebo
doplneniu tohto rozhodnutia, je povinný ich písomne oznámiť NBS do 14 dní od oboznámenia sa
s nimi. Zároveň je NBS oprávnená bezodkladne ukončiť účasť účastníka v platobnom systéme
SIPS.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
/1/ Spory z tejto zmluvy sa prerokúvajú na úrovni zástupcov obidvoch zmluvných strán,
ktorí zmluvu podpísali, alebo iných zástupcov, pokiaľ k tomu budú splnomocnení, alebo pokiaľ to
vyplýva z vnútorných predpisov a organizačného poriadku zmluvných strán. Ak nedôjde
k vzájomnej dohode zmluvných strán, prípadný spor rieši stály rozhodcovský súd.
/2/ Zmuvné strany sa dohodli na úroku z omeškania podľa zákona o platobných službách.
Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
/3/ Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a jej platnosť končí
a) zánikom účastníka,
b) na vlastnú žiadosť účastníka,
c) ak účastníkovi bolo odobraté bankové povolenie na poskytovanie platobných služieb
a zúčtovanie NBS alebo orgánom dohľadu iného členského štátu Európskeho
hospodárskeho priestoru,
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d) ak účastníkovi bol odobratý súhlas NBS na účasť v platobnom systéme SIPS,
e) ak bola jeho účasť v TARGET2-SK ukončená podľa rozhodnutia Národnej banky
Slovenska č. 7/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v
TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 9/2016.
/4/ V prípade živelnej udalosti, vyhlásenia stavu ohrozenia, brannej pohotovosti štátu,
vojnového stavu, prípadne v iných krízových situáciách, kedy nie je možné dodržať ustanovenia
tejto zmluvy sa účastník riadi pokynmi NBS, ktoré bude NBS vydávať na účely zabezpečenia
prevádzky platobného systému SIPS.
/5/ Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia
dostane NBS a dve vyhotovenia dostane účastník.
/6/ Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných dodatkov,
podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy pokiaľ sa zmluvné strany v tejto zmluve nedohodli inak.
/7/ Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka, zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky.
/8/ Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť ........................
/9/ Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť
zmluvných strán nie je obmedzená, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, rozumejú jej,
súhlasia s ňou a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto zmluvu podpísali na znak
toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

Za NBS:

Za účastníka:

V Bratislave dňa..............................

V ................................ dňa .....................

..........................................................
RNDr. Karol Mrva
člen bankovej rady a výkonný riaditeľ
úseku riadenia rizika, vysporiadania
bankových operácií a platobných služieb

.............................................................
titul, meno, priezvisko, funkcia
V ................................ dňa .....................

...............................................................
titul, meno, priezvisko, funkcia
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