Všeobecné obchodné podmienky
k Zmluve o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno
Tieto Všeobecné obchodné podmienky Národného
centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. k Zmluve
o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno
(ďalej aj „VOP“) sú vydané v zmysle ustanovenia § 273
Obchodného zákonníka a vzťahujú sa na právne vzťahy
medzi NCDCP a emitentom vyplývajúce zo Zmluvy
o vedení zoznamu akcionárov uzavretej medzi NCDCP
a emitentom (ďalej aj „Zmluva“), pričom sú
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy určujúcou časť jej
obsahu.



emitent je akciová spoločnosť, ktorá vydala
listinné akcie na meno.



HIS je Hlavný informačný systém NCDCP.



NCDCP je Národný centrálny depozitár cenných
papierov, a. s., so sídlom Trnavská cesta 100, 821
01 Bratislava 2, IČO: 47 255 889, spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6044/B,
povolenie udelené rozhodnutím Národnej banky
Slovenska č. ODT-5797/2014-2, webové sídlo:
www.ncdcp.sk. NCDCP je poskytovateľom Služieb
v zmysle Zákona a nad jeho činnosťou vykonáva
dohľad Národná banka Slovenska.



e-mailový kontakt NCDCP pre účely týchto VOP je
ncdcp@ncdcp.sk.



faxový kontakt NCDCP je: +421 2 482 155 51.



Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.



Prevádzkový poriadok je Prevádzkový poriadok
NCDCP vrátane jeho vykonávacích predpisov.



služby sú služby NCDCP, ktoré sú v rozsahu
a v súlade s Prevádzkovým poriadkom, Zákonom
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi poskytované emitentovi.



Zákon - zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch a investičných službách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.



Zákon ochrane osobných údajov - zákon č.
122/2013 o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.



Zmluva je Zmluva o vedení zoznamu akcionárov
listinných akcií na meno uzavretá medzi
emitentom a NCDCP, ktorej súčasťou určujúcou
časť jej obsahu sú tieto VOP.

čl. I.
Definície a pojmy
Pre účely Zmluvy a VOP sa použijú nižšie uvedené
definície a pojmy s nasledujúcim významom:






adresa Národného centrálneho depozitára
cenných papierov, a. s., pre doručovanie
písomnosti je: Národný centrálny depozitár
cenných papierov, a. s., Trnavská cesta 100, 821
01 Bratislava 2, Slovenská republika.
bankové spojenie/bankový účet pre finančné
prevody v rámci Slovenskej republiky v mene EUR
je dvadsaťštyriznakové medzibankové číslo účtu
(IBAN). Bankové spojenie pre ostatné prevody je
názov a adresa banky, názov účtu a IBAN
príjemcu. IBAN a BIC je jedinečným
identifikátorom za účelom jednoznačnej
identifikácie používateľa platobných služieb
alebo jeho platobného účtu pre platobné
operácie.
BIC kód je swiftový kód (Bank Identification Code)
emitenta, ak je pridelený.



BIC kód NCDCP je NCDCSKBA.



Cenník je určenie poplatkov a cien za služby
NCDCP. NCDCP je oprávnený meniť rozsah
poskytovaných služieb, ako aj výšku poplatkov a
cien za služby v Cenníku. Cenník a jeho zmeny
zverejňuje NCDCP v súlade s Prevádzkovým
poriadkom NCDCP.
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čl. II.
Všeobecné ustanovenia
1. Zmluva, Prevádzkový poriadok a VOP spoločne
definujú podmienky poskytovania služieb emitentovi,
práva, povinnosti a zodpovednosť oboch zmluvných
strán a rozsah a podmienky využívania služieb NCDCP
emitentom.
2. Vzťahy emitenta a NCDCP sa riadia Prevádzkovým
poriadkom, Zmluvou, VOP a všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky, a to v uvedenom poradí. Odchylné
dojednania v Zmluve majú prednosť pred
ustanoveniami VOP. Ustanovenia Prevádzkového
poriadku majú prednosť pred ustanoveniami Zmluvy a
VOP. Ustanovenia Zmluvy a VOP, ktoré sa v budúcnosti
dostanú do rozporu s Prevádzkovým poriadkom v
dôsledku jeho zmien, strácajú platnosť a účinnosť
dňom právoplatnosti príslušnej zmeny Prevádzkového
poriadku.
3. Ak medzi zmluvnými stranami nie je v Zmluve
dohodnuté inak, platí, že udelenie súhlasu emitenta s
týmito VOP dáva emitent podpisom Zmluvy. Za
okamih udelenia súhlasu emitenta sa považuje okamih
podpisu Zmluvy emitentom.
4. Od okamihu udelenia súhlasu emitenta s týmito VOP v
zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku sa tieto
VOP stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a ich
platnosť a účinnosť nemôže byť oddelená od platnosti
a účinnosti Zmluvy.
5. Emitent je povinný poskytnúť NCDCP súčinnosť a
všetky podklady potrebné na výkon činnosti NCDCP,
a to v forme a s obsahom v zmysle Zmluvy,
Prevádzkového poriadku a VOP, pričom ich
nepredloženie,
neúplné
alebo
oneskorené
predloženie je na ťarchu emitenta a NCDCP je
oprávnený príkaz a/alebo žiadosť na službu NCDCP
neprijať, nevykonať alebo jej vykonanie pozastaviť a
odmietnuť vykonať akýkoľvek iný úkon či činnosť podľa
Zmluvy.
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čl. III.
Podmienky poskytovania služieb a rozsah
služieb
Emitent je povinný dodržiavať ustanovenia
Prevádzkového poriadku, Cenníka ako aj usmernenia
NCDCP k poskytovaným službám zverejňované na
webovom
sídle
NCDCP
a pri
príkazoch
a/alebo žiadostiach na služby NCDCP používať
formuláre zverejňované na webovom sídle NCDCP.
čl. IV.
Forma a spôsob podávania príkazov a žiadostí
1. Emitent podáva NCDCP príkazy a žiadosti v zmysle
tejto Zmluvy (ďalej len „pokyny“):
a) písomne na formulároch NCDCP, ktoré sú
zverejnené na webovom sídle NCDCP, a to formou
osobného doručenia formuláru emitentom v sídle
NCDCP alebo zaslaním formulára na adresu sídla
NCDCP prostredníctvom poštového podniku,
b) elektronicky prostredníctvom súboru v podobe
dátovej vstupnej vety v súlade s technickou
špecifikáciou, zverejnenou na webovom sídle
NCDCP a doručenou NCDCP spôsobom uvedeným
v technickej špecifikácii zverejnenej na webovom
sídle NCDCP.
2. Ak emitent podáva pokyny písomne na formulári
osobne doručenom do sídla NCDCP, totožnosť osoby
oprávnenej konať v mene emitenta overí NCDCP. Ak
emitent podáva pokyny písomne na formulári,
zasielanom prostredníctvom poštového podniku, musí
byť formulár podpísaný osobou oprávnenou konať
v mene emitenta a jej podpis musí byť úradne
osvedčený.
3. Ak emitent podáva pokyny spôsobom podľa čl. IV ods.
1 písm. b) prostredníctvom technického nosiča
údajov, totožnosť osoby oprávnenej konať v mene
emitenta overí NCDCP.
4. Ak emitent podáva pokyny spôsobom podľa čl. IV ods.
1 písm. b) prostredníctvom zabezpečenej e-mailovej
komunikácie, oprávnenie osoby podávať pokyny
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v zmysle
tejto
zmluvy
je
zabezpečené
prostredníctvom
certifikátu
dôveryhodnej
certifikačnej autority alebo certifikátu vydaného
NCDCP.
5. Emitent je oprávnený podávať pokyny spôsobom
podľa ods. 3 a 4 tohto článku až po zverejnení
príslušnej technickej špecifikácie na webovom sídle
NCDCP.
čl. V.
Registrácia zoznamu akcionárov
1. Emitent je povinný odovzdať NCDCP zoznam
akcionárov v rozsahu údajov potrebných pre jeho
registráciu, uvedenom vo formulári v zmysle čl. IV ods.
1 písm. a) alebo dohodnutom zmluvnými stranami
podľa čl. IV ods. 1 písm. b), a to do 15 kalendárnych dní
odo dňa uzavretia Zmluvy. Ak sa zoznam akcionárov
vzťahuje na viac ako 10 akcionárov, vyhradzuje si
NCDCP právo požadovať predloženie zoznamu
akcionárov spôsobom podľa čl. IV ods. 1 písm. b).
2. NCDCP zaregistruje zoznam akcionárov predložený
emitentom do 15 dní odo dňa, v ktorom budú súčasne
splnené tieto podmienky:
a) emitent riadne doručil NCDCP zoznam akcionárov,
a
b) emitent v plnej výške uhradil preddavok
požadovaný NCDCP v zmysle Zmluvy.
3. V prípade, že je emitentom predložený zoznam
akcionárov nevyhovujúci, zmätočný, chybný alebo
zjavne neúplný, je NCDCP oprávnený primerane
posunúť termín registrácie zoznamu akcionárov alebo
odstúpiť od Zmluvy, pričom zodpovednosť za škodu
znáša emitent.
čl. VI.
Vedenie zoznamu a vykonávanie zápisov
1. Súčasťou vedenia zoznamu akcionárov je vykonanie
zápisu na základe pokynu emitenta o:
a) zmene identifikačných údajov emitenta (napr.
zmena obchodného mena, sídla),
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b) zmene údajov v emisii, pre ktorú je vedený
zoznam majiteľov (napr. zmena druhu akcie,
zmena menovitej hodnoty akcie),
c) zmene identifikačných údajov akcionára (napr.
zmena obchodného mena, sídla, a pod.),
d) zmene v zozname akcionárov týkajúcej sa
akcionára a počtu ním vlastnených akcií na meno
(zmena majiteľa akcie),
e) znížení počtu kusov akcií (zníženie základného
imania, vyhlásenie akcií za neplatné), v dôsledku
ktorého vykoná NCDCP v zozname akcionárov
zápis zníženia počtu kusov akcií, ktoré vlastní
akcionár alebo zápis výmazu údajov o osobe
akcionára,
f)

zvýšení počtu kusov akcií (zvýšenie základného
imania), v dôsledku ktorého vykoná NCDCP
v zozname akcionárov zápis zvýšenia počtu kusov
akcií, ktoré vlastní akcionár alebo zápis údajov
o osobe nového akcionára s uvedením akcií, ktoré
vlastní.

2. Pokyny podané emitentom, ktoré majú za následok
zmeny zápisov v zozname akcionárov, musia byť
podané v súlade s Prevádzkovým poriadkom, v súlade
so všeobecnými záväznými právnymi predpismi
a musia byť k nim predložené doklady, ktoré právne
preukazujú zápis požadovaných zmien. NCDCP nie je
povinný skúmať pravdivosť, správnosť a právnu
odôvodnenosť emitentom predložených dokladov.
3. Emitent je povinný podať pokyny na služby bez
zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvie
o skutočnosti, ktorá zmenu zápisu zakladá. Emitent je
taktiež povinný riadne preukázať a predložiť doklady
odôvodňujúce oprávnenie na podávanie pokynov na
služby NCDCP. Emitent zodpovedá za škodu, ktorá
vznikla porušením jeho povinností.
4. V prípade, že sú predložené pokyny zjavne
nevyhovujúce, zmätočné, chybné, neúplné alebo
nesprávne, NCDCP požadovaný zápis v zozname
akcionárov nie je povinný vykonať a emitenta bez
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zbytočného odkladu informuje o tejto skutočnosti,
pričom nezodpovedá za vzniknutú škodu.
5. Emitent predkladá pokyny v zmysle ods. 1 písm. a) a b)
na formulári uvedenom vo webovom sídle NCDCP.
Ostatné pokyny v zmysle ods. 1 písm. c) až f) je emitent
oprávnený predkladať spôsobom podľa čl. IV ods. 1
písm. a) a b), pričom NCDCP si vyhradzuje právo
požadovať predloženie pokynov emitenta spôsobom
podľa čl. IV ods. 1 písm. b), ak sa zápis zmien
v zozname akcionárov vzťahuje na viac ako 10
akcionárov.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že NCDCP vykoná na
základe pokynu emitenta v zmysle ods. 1 písm. a) a c)
zápis zmeny vo všetkých zoznamoch akcionárov, ktoré
vedie NCDCP pre emitenta.
čl. VII.
Informácie o vykonaných pokynoch
1. O vykonaní pokynov informuje NCDCP emitenta bez
zbytočného odkladu. Pokiaľ NCDCP odmietne vykonať
požadovaný zápis, oznámi emitentovi dôvod tohto
odmietnutia.
čl. VIII.
Platobné a fakturačné podmienky
1. Poplatky za služby NCDCP sú v zmysle Cenníka splatné
v mene EUR.
2. NCDCP bude k cenám podľa platného Cenníka
fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov.
3. Emitent je povinný uhradiť NCDCP odplatu v zmysle
Cenníka v lehote splatnosti bezhotovostne, v prospech
bankového účtu NCDCP. Tým nie je vylúčená možnosť
úhrady v hotovosti v zmysle Cenníka.
4. Splatnosť faktúry je spravidla 14 kalendárnych dní od
dátumu jej vystavenia uvedeného na faktúre.
5. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania
finančných prostriedkov na bankový účet NCDCP
alebo dňom prijatia úhrady v hotovosti v súlade so
zákonom č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb
v hotovosti v platnom znení.
Účinnosť od 10.05.2017

6. V prípade omeškania s úhradou peňažného záväzku
môže NCDCP uplatňovať voči emitentovi úrok
z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka, čím nie
je dotknutý nárok NCDCP na náhradu škody
spôsobenej omeškaním so splnením peňažného
záväzku emitenta.
7. Omeškanie
emitenta
s úhradou
vyžadovaného v zmysle Zmluvy alebo
emitenta s úhradou akejkoľvek inej
NCDCP voči emitentovi o viac ako 3
mesiace sa považuje za podstatné
zmluvných povinností emitenta.

preddavku
omeškania
pohľadávky
kalendárne
porušenie

čl. IX.
Komunikácia a doručovanie
1. Ak nie je dohodnuté inak, všetky dokumenty, ktoré si
NCDCP a emitent budú doručovať v súvislosti so
Zmluvou, budú doručované v písomnej forme na
adresu sídla NCDCP alebo adresu sídla emitenta
uvedenú v Zmluve. Pokiaľ zo Zmluvy alebo týchto VOP
výslovne nevyplýva, že písomnosť môže byť odoslaná
aj v elektronickej forme na e-mailové adresy
zmluvných strán, platí, že k splneniu podmienky
písomnej formy nestačí odoslanie dokumentu emailom v elektronickej forme a takáto písomnosť sa
nebude považovať za doručenú.
2. V prípade, že ktorákoľvek zmluvná strana bude
doručovať druhej zmluvnej strane písomnosti v
písomnej/neelektronickej podobe na adresu sídla
NCDCP alebo adresu sídla emitenta určenú pre
doručovanie písomností, má príslušná zmluvná strana
povinnosť doručiť písomnosť buď osobne alebo
poštou formou doporučenej zásielky. V prípade, že
adresát zásielky odmietne písomnosť prevziať,
považuje sa zásielka za doručenú.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že si adresát
zásielku nevyzdvihne v lehote určenej k vyzdvihnutiu
zásielky na pošte, platí, že zásielka bola doručená
adresátovi
v
posledný
deň
lehoty
na
vyzdvihnutie/prevzatie zásielky na pošte.
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4. Ustanovenia tohto článku sa použijú, ak
v Prevádzkovom poriadku alebo v Zmluve nie je
určené inak.
čl. X.
Chránené údaje a osobné údaje
1. Chránené údaje sú všetky informácie o záležitostiach
týkajúcich sa emitenta a jeho akcionárov vrátane
osobných údajov akcionárov – fyzických osôb (ďalej
len „osobné údaje“), ktoré má NCDCP o emitentovi
a jeho akcionároch vedené v HIS alebo v inej
dokumentácii, získal ich pri výkone alebo v súvislosti s
výkonom činností NCDCP v zmysle Zákona
a Prevádzkového poriadku a nie sú verejne prístupné
(ďalej spolu len „Chránené údaje“). Chránené údaje je
NCDCP povinný chrániť pred vyzradením, zneužitím,
poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením a
poskytnúť ich tretím osobám môže len s
predchádzajúcim písomným súhlasom emitenta alebo
na jeho písomný pokyn, ak tieto VOP, Zákon alebo
všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú
inak.
2. NCDCP sa zaväzuje s Chránenými údajmi zaobchádzať
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a chrániť ich v súlade so všeobecne záväznými
predpismi aj po skončení zmluvného vzťahu medzi
NCDCP a emitentom.
3. Emitent súhlasí s tým, aby NCDCP poskytoval
Chránené údaje a doklady v zmysle Zákona
v nevyhnutnom rozsahu a s výnimkou osobných
údajov:
a) osobám, ktoré majú majetkovú účasť na NCDCP,
b) osobám, s ktorými NCDCP spolupracuje pri
získavaní údajov a informácií potrebných na
vymáhanie pohľadávky voči emitentovi alebo jej
časti, osobám, s ktorými NCDCP spolupracuje pri
vymáhaní pohľadávok voči emitentovi alebo ich
častí alebo osobám, ktorým udelila plnú moc na
vymáhanie svojej pohľadávky voči emitentovi
alebo jej časti,
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c) osobám, ktorým NCDCP postúpi alebo má v
úmysle postúpiť svoju pohľadávku voči emitentovi
alebo jej časť alebo osobám, ktorým NCDCP
prevedie alebo má v úmysle previesť svoje právo
voči emitentovi alebo jeho časť,
d) osobám, ktoré prevezmú alebo majú v úmysle
prevziať dlh emitenta voči NCDCP alebo jeho časť,
alebo ktoré pristúpia alebo majú v úmysle
pristúpiť k záväzku emitenta voči NCDCP alebo
jeho časti,
e) osobám, ktoré splnia alebo majú v úmysle splniť
dlh emitenta voči NCDCP alebo jeho časť,
f)

osobám, ktoré poskytli, poskytujú alebo poskytnú
zabezpečenie pohľadávok NCDCP voči emitentovi,

g) osobám, ktorých veci, práva alebo majetkové
hodnoty z časti a/alebo úplne slúžia na
zabezpečenie pohľadávok NCDCP voči emitentovi,
h) osobám, s ktorými NCDCP konzultuje obchodný
prípad, resp. si vyžiada k nemu ich stanovisko
(externým právnym poradcom), ak je to potrebné,
i)

pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského,
správneho alebo iného konania, ktorého je NCDCP
účastníkom, a to v rozsahu nevyhnutnom a
obmedzenom len na takéto konanie.

4. Emitent je zodpovedný za správnosť a pravdivosť
osobných údajov, ktoré poskytol NCDCP v rozsahu
určenom v Zákone. Osobné údaje sú spracúvané na
účely
jednoznačnej
identifikácie
akcionára,
poskytovania, zabezpečovania a vykonávania služieb
NCDCP v zmysle Zákona, Prevádzkového poriadku
NCDCP a na ďalšie účely dohodnuté v Zmluve.
5. Osobné údaje poskytnuté emitentom NCDCP (najmä
osobné údaje o akcionároch emitenta) sú v
nevyhnutnom rozsahu poskytované iným osobám iba
za účelom jednoznačnej identifikácie akcionára,
poskytovania zabezpečovania a vykonávania služieb
NCDCP v zmysle Zákona, Prevádzkového poriadku
NCDCP a na ďalšie účely dohodnuté v Zmluve.
Súčasťou zoznamu akcionárov sú osobné údaje
o akcionároch emitenta.
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6. Ak sa má spracúvanie osobných údajov uskutočniť na
základe súhlasu akcionára emitenta je emitent
oprávnený poskytnúť NCDCP osobné údaje akcionára
iba v prípade, že má písomný neodvolateľný súhlas
akcionára na poskytovanie jeho osobných údajov
NCDCP a osobám uvedeným vo VOP, a to aj v prípade
cezhraničného toku informácií do krajín, ktoré
poskytujú primeranú úroveň ochrany v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov. Súhlas
akcionára musí byť poskytnutý na dobu trvania Zmluvy
a pätnásť rokov po zániku jej platnosti a účinnosti.
7. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov
sú upravené v Zákone o ochrane osobných údajov.
Poučenie dotknutých osôb o ich právach v zmysle
Zákona o ochrane osobných údajov je uvedené v sídle
NCDCP a zároveň na webovom sídle NCDCP. Emitent
je povinný poskytnúť toto poučenie dotknutým
osobám.
čl. XI.
Riešenie sporov
1. Ak sa NCDCP a emitent nedohodli inak alebo záväzné
právne predpisy neurčujú inak, riadia sa právne vzťahy
medzi nimi právom Slovenskej republiky a vzájomné
spory, ktoré by z týchto vzťahov vznikli, je príslušný
prejednávať a rozhodovať všeobecný súd.
čl. XII.
Zmena a ukončenie zmluvy
1. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Zmluva môže byť
zmenená iba na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán formou písomných dodatkov.
2. Zmluva môže byť ukončená:
a) dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou, a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom
výpoveď musí byť vyhotovená v písomnej forme
a musí byť doručená druhej zmluvnej strane.
Výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné
strany, a to jeden mesiac a počíta sa od prvého
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dňa mesiaca
výpovede,

nasledujúceho

po

doručení

c) odstúpením od Zmluvy.
3. Zmluva zaniká ukončením likvidácie emitenta.
4. V prípade ukončenia zmluvy je NCDCP oprávnený
zrušiť zoznam akcionárov emitenta vedený na základe
Zmluvy.
čl. XIII.
Záverečné ustanovenia
1. Ak nie je v Zmluve dojednané inak, NCDCP uzatvára
Zmluvu s emitentom na dobu neurčitú, v slovenskom
jazyku a počas zmluvného vzťahu s emitentom
komunikuje v slovenskom jazyku.
2. Tieto VOP môže NCDCP z dôvodov legislatívnych
zmien, zmien Prevádzkového poriadku, zmien
technických alebo procesných pravidiel uplatňujúcich
sa na alebo upravujúcich poskytovanie služieb ako aj z
dôvodov smerujúcich k zlepšovaniu alebo k
poskytovaniu inovácií služieb jednostranne meniť.
Emitent súhlasí s tým, že tieto VOP môže NCDCP
jednostranne meniť. Nadobudnutím účinnosti nového
znenia VOP stráca predchádzajúce znenie obchodných
podmienok platnosť a účinnosť a je v plnom rozsahu
nahradené novým znením VOP. Emitent výslovne a
bezpodmienečne súhlasí s takýmto spôsobom
vykonávania zmien VOP. Zmenu VOP sprístupní
NCDCP na adrese svojho sídla a zverejní na svojom
webovom sídle s určením jej platnosti a účinnosti,
pričom zabezpečí takéto sprístupnenie a zverejnenie
najmenej dva mesiace pred jej účinnosťou. Ak emitent
nesúhlasí s novým znením VOP, môže ukončiť zmluvný
vzťah s NCDCP. Ak najneskôr jeden mesiac pred
účinnosťou zmien VOP emitent doručí NCDCP
písomnú výpoveď, zmluvný vzťah zanikne ku dňu
účinnosti zmeny. Ak emitent nedoručí písomnú
výpoveď v uvedenej lehote, odo dňa účinnosti zmeny
VOP sa uplatnia zmenené VOP.
3. VOP zverejňuje NCDCP na svojom webovom sídle
a sprístupňuje aj na adrese svojho sídla. Ak sú VOP
vyhotovené vo viacerých jazykoch, právne záväzné
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znenie je znenie vyhotovené v slovenskom jazyku.
VOP platia aj po skončení právneho vzťahu NCDCP a
emitenta, a to až do úplného vysporiadania ich
vzájomných vzťahov. Emitent je kedykoľvek
oprávnený požiadať o poskytnutie VOP v listinnej
alebo elektronickej forme.
4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa
10.05.2017.

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

emitent
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