7. Nove
ela zákon
na o banká
ách (zvýše
enie inforrmačných povinnosstí bánk o cenách
svojich
h produkttov)
Primárnyy zdroj: Vládn
ny návrh záko
ona, ktorým sa mení a do
opĺňa zákon č.
č 483/2001 Z. z. o bankáách a o
zmene a doplnení nieektorých záko
onov v zneníí neskorších p
predpisov a o zmene a do
oplnení niekttorých
zákonov
http://www.nrsr.sk/aappbin/SSLP..ASP?WCI=SSSLP_NZWorkkitemHist&W
WCE=Master==2018
Navrhovaateľ: Ministeerstvo financiií SR
Zámer op
patrenia: zvýýšenie inform
mačných poviinností bánk voči klientom
m
Obsah op
patrenia: Posslanci NR SR dňa 6.12.200
06 schválili novelu zákonaa o bankách.. Novela zaváádza pre
banky po
ovinnosť, abyy na svojej internetovej sttránke a vo ssvojich preváádzkových priestoroch infformovali o
podmien
nkach pre prijjímanie vklad
dov, poskyto
ovanie úverovv a vykonávaanie všetkých
h ďalších obchodov a o
ich cenácch, vrátane u
uvedenia príkkladov. Súčassne sa ustano
ovuje povinn
nosť pre bankky a pobočkyy
zahraničn
nej banky infformovať najjmenej 15 dn
ní pred nadobudnutím úččinnosti príslu
ušnej zmeny aj o
zmene ciien obchodovv.
Zavádza sa povinnosťť bánk inform
movať kliento
ov pri uzatváraní každej p
písomnej zmluvy o všetkýých
nosoch v pro
ospech klientta. Zároveň m
musia banky zzasielať
nákladocch klienta vočči banke, respektíve o výn
informáccie o cenách svojich produktov Ministterstvu financií SR a centrrálnej banke s tým, že NB
BS ich bude
zverejňovať na svojejj internetoveej stránke.
Novela zákona nadob
budla účinno
osť 1 januára 2007.
Hlasy pro
oponentov: zzvýšenie info
ormovanosti klientov o prroduktoch jed
dnotlivých báánk; vyššia
transpareentnosť; pod
dpora konkurrencie v bankkovom sekto
ore ‐ z dlhodo
obého hľadiskka pokles bankových
poplatko
ov a lepšie slu
užby; lepšia o
ochrana spottrebiteľov
Hlasy oponentov: zvýýšenie admin
nistratívneho
o zaťaženia a nákladov bánk a pobočieek zahraničnýých bánk;
povinnossti sa týkajú llen bánk, zákkon tak obchádza ďalšie ffinančné inštitúcie; zbytočný zákon, keeďže
rovnaké informácie ssú dostupné pre
p klientov i v súčasnostti; centrálna banka by nemala suplovaať
finančných poradcov a klientov pri porovnávaaní cien

