
 

Podmienky Mobilného prístupu k aplikácii CitiDirect® 

Odkazy sa vzťahujú na Všeobecné obchodné podmienky („VOP“) medzi Klientom a Bankou. Nižšie 
uvedené pojmy začínajúce veľkými písmenami sú definované vo VOP. 

CitiDirect BE Mobile (“Mobilný prístup”) je funkcionalita, ktorá umožňuje Klientovi pripojiť sa na 
platformu CitiDirect použitím mobilných telefónov, tabletových počítačov a/alebo iných bezdrôtových 
zariadení, ktoré sa pripájajú na internet cez internetový prehliadač (spoločne označené “Mobilné 
zariadenia”). Vezmite, prosím, na vedomie, že v súčasnosti Mobilný prístup neumožňuje Klientovi plne 
využívať celú funkcionalitu platformy CitiDirect, ktorá by bola dostupná, ak by Klient pristupoval na 
platformu CitiDirect cez stolný počítač, pracovnú stanicu alebo prenosný počítač.  
 
Banka nenesie zodpovednosť za žiadne poplatky telekomunikačný operátorov v spojení s akoukoľvek 
Komunikáciou. Klient zabezpečí, aby jeho užívatelia pristupujúci k platforme CitiDirect si boli vedomí, 
že telekomunikační operátori si môžu účtovať poplatky pre prístup k platforme CitiDirect, čo zahŕňa, ale 
nie je limitované, na poplatky za textové správy SMS. 
 
Komunikácie z mobilných zariadení sú v skutočnosti menej spoľahlivé ako Komunikácie z počítačových 
zariadení s káblovým pripojením. 

Mobilný prístup je poskytovaný “ako je” a bez záruky. Banka nezodpovedá za žiadne nároky, straty, 
alebo škody vzniknuté z, v spojení, alebo v súvislosti s Mobilným prístupom, či už z dôvodu oneskorenia, 
prerušenia, výpadku alebo podobnej poruchy, alebo kvôli zverejneniu informácií o účtoch tretím stranám, 
nedodania, nesprávneho dodania alebo nesprávneho obsahu informácií, odoslaných cez Mobilný prístup, 
pokiaľ to nebolo priamo spôsobené podvodom, nedbalosťou alebo úmyselným zavinením Banky.  
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OCHRANNÉ ZNÁMKY 
CITI, CITI, a Arc Design, CITIBANK, CITIGROUP, CITICORP, CITI NEVER SLEEPS a CitiDirect sú ochranné 
známky a servisné známky Citigroup Inc. a Citibank, N.A. a sú používané a registrované po celom svete. The Blue 
Wave design je grafická značka Citigroup a je používaná po celom svete. Citibank, N.A., Citigroup Inc. a ich 
dcérske spoločnosti si ďalej nárokujú práva na niektoré iné ochranné známky a servisné známky obsiahnuté na 
týchto web stránkach. 
 


