COMMERZBANK Aktiengesellschaft,
pobočka zahraničnej banky, Bratislava
Informácie o pobočke zahraničnej banky v zmysle opatrenia
č.16/2014 Národnej Banky Slovenska k 30. septembru 2015

Informácie podľa §1 odseku 1 opatrenia č.16/2014 Národnej Banky Slovenska
a) organizačná schéma, celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu a osobitne
počet vedúcich zamestnancov (§ 7 ods. 20 zákona) podľa evidenčného stavu,
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Celkový počet zamestnancov – evidenčný: 12
Počet vedúcich zamestancov – evidenčný: 4
b) dátum zápisu do obchodného registra, dátum udelenia bankového povolenia a dátum
skutočného začiatku vykonávania povolených bankových činností,
dátum zápisu do obchodného registra:
dátum udelenia bankového povolenia:
dátum skutočného začiatku vykon. činností:

24. septembra 2003
12. augusta 2003
18. augusta 2003

c) zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia,
-

-

poskytovanie úverov,
príjem vkladov,
tuzemské a zahraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie),
poskytovanie poradenských služieb a bankových informácií, finančné
sprostredkovanie,
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s finančnými nástrojmi peňažného
trhu vrátane zmenárenskej činnosti, obchodovanie s finančnými nástrojmi
kapitálového trhu, s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými
mincami,
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov,
zmenárenstvo.

d) zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú,
-

vydávanie a správa platobných prostriedkov,
poskytovanie investičných služieb
spracovanie bankoviek a mincí,
finančný lízing,
spravovanie pohľadávok a cenných papierov klientov na ich vlastných účtoch a
súvisiace poradenské služby,
ukladanie cenných papierov, prenájom bezpečnostných schránok

e) zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne
pozastavené alebo zrušené,
Pobočka neeviduje dočasne pozastavené alebo zrušené činnosti.

f) citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na
nápravu v priebehu kalendárneho štvrťroka,
Pobočke nebolo v priebehu kalendárneho štvrťroka uložené opatrenie na nápravu
právoplatným rozhodnutím Národnej Banky Slovenska.

g) citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu
kalendárneho štvrťroka.
Pobočke nebola v priebehu kalendárneho
rozhodnutím Národnej Banky Slovenska.

štvrťroka uložená pokuta právoplatným

