
Údaje o firme:                                          Názov firmy:
((meno, vr. nevyhnutných dodatkov ako napr. pobočka, franšíza, príslušnosť ku koncernu)

❏ právnická osoba ❏ inštitúcia

Takto má byť zobrazené obchodné meno firmy na karte:

Odbor*:            

IČO:                                        IČ pre DPH                                              

Sídlo firmy:

PSČ:                 Mesto:

Krajina:

Telefón:

Mobil:

E-Mail:
* nepovinné údaje 

Kontaktná osoba:

Ulica, číslo domu:

PSČ:                 Místo:

Krajina:

Telefón*:

E-mail:
* nepovinné údaje 

❏ Pán   ❏ Pani     Titul:

Priezvisko:

Meno:

Dátum narodenia:

Ulica, číslo domu:

PSČ:                 Mesto:

Krajina:

❏ Pán   ❏ Pani     Titul:

Priezvisko:

Meno:

Dátum narodenia:

Takto má byt zobrazené moje meno na karte:

Telefón*:

Mobil*:

E-Mail*:
* nepovinné údaje 

Vzťah k vyššie uvedenému podniku: (nepovinný údaj) ❏ vlastník

❏ konateľ                ❏ splnomocnený zástupca  ❏ zaměstnanec

Dátum vystavenia hlavnej karty:  

Stanovenie definitívnej výšky úverového rámca prebehne po overení bonity zo strany
poisťovateľa.

Žiadost o vydanie karty HORNBACH ProfiCard

Údaje záujemcu o Hornbach ProfiCard 
Zmluva o vydaní/používaní karty Proficard

Úhrada bude vykonaná z nasledujúceho obchodného účtu:

Bankový ústav:

IBAN:

Zúčtovacie obdobie je uplynulý kalendárny mesiac.

Som povinný/a poskytnúť banke na požiadanie všetky informácie a podklady, ktoré sú potrebné 
na plnenie ich povinností podľa zákona o boji proti praniu špinavých peňazí. Ak dôjde k zmene 
informácií či podkladov, banke túto skutočnosť bezodkladne oznámim.

Moje ťažisko záujmu 

❏ stavebný priemysel     ❏ poskytovanie služieb  ❏ obchod/veľkoobchod  ❏ remeselné práce 

❏ gastronómia   ❏ spolky a inštitúcie     ❏ verejné inštitúcie    ❏ ostatné

Svojím podpisom beriem na vedomie, že HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o., IČO: 35 838 949, so sídlom Galvaniho 9, 
Bratislava 821 04 („HORNBACH“) je oprávnený spracovávať mnou poskytnuté osobné údaje za účelom uzavretia Zmluvy o 
vydaní/používaní  karty Proficard („Zmluva“) a na účely plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych 
predpisov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov).
 
Podpisom žiadosti záujemcom o vydanie karty, držiteľom hlavnej karty a povereným pracovníkom HORNBACH dochádza medzi 
stranami k uzavretiu zmluvy o vydaní/používaní karty Proficard. Podrobná úprava zmluvných práv a povinností medzi zmluvnými 
stranami v súvislosti s vydaním a používaním karty Proficard je upravená vo Všeobecných podmienkach spoločnosti HORNBACH 
- Baumarkt SK spol. s r.o., na vydávanie a používanie kariet Proficard („Podmienky“) uvedených na rubovej strane, ktoré tvoria 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Záujemca o vydanie karty Proficard, držiteľ hlavnej karty a držiteľ dodatkovej karty vyhlasujú,
že sa so znením uvedených podmienok oboznámili, s nimi súhlasia a zaväzujú sa ich dodržiavaťvojím podpisom udeľujem v 
súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním 

 

Miesto/Dátum, podpis štatutárneho zástupcu

 

Miesto/Dátum, podpis držiteľa hlavnej karty

Č. O.P. / Č. pasu:

Dátum vydania:

❏ zasielanie letákov

Predložené nasledovné identifikačné doklady:

❏ osvedčenie o živnostenskom oprávnení   ❏ osvedčenie cechu ❏ úradná pečiatka

❏ výpis z obchodného registra

Kartu prevzal:

Číslo O.P.:

Dňa:

Podpis:

Dátum/Podpis pracovníka HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.,

Adresa pre fakturáciu
(len ak je odlišná od vyššie spomínaného sídla firmy)

Informácie o štatutárnom zástupcovi

Osobné údaje držiteľa hlavnej karty

Požadovaný mesačný finančný rámec

Pre dodatočné karty kontaktujte poradcu pre Profizákazníkov

Bankové spojenie

Prosíme nevypĺňať - pre interné účely

 Č. marketu                            Č. zákazníka   

Č.karty 

Č. zmluvy
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Všeobecné podmienky spoločnosti HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. IČO: 35 
838 949,so sídlom Galvaniho 9, Bratislava 821 04 (ďalej len „HORNBACH“) pre 
vydávanie a používanie kariet Proficard 
 
1. Úvodné ustanovenia 
1.1 Tieto Všeobecné podmienky pre vydávanie a používanie kariet Proficard (ďalej 
len „Podmienky“) upravujú základné pravidlá, ktoré sa uplatnia v súvislosti s 
vydávaním kariet Proficard spoločnostiHORNBACH, ako aj práva a povinnosti v 
súvislosti s používaním týchto kariet. 
1.2 Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o používaní karty Proficard 
(ďalej len „Zmluva“). Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami 
Podmienok. 
 
2. Zmluva o používaní karty Proficard 
2.1 HORNBACH Proficard (ďalej len „karta“) môže byť vydaná podnikateľom - 
právnickým osobám so sídlom na území Slovenskej republiky alebo fyzickým 
osobám s miestom podnikania na území Slovenskej republiky (ďalej len 
„Zákazník“) za účelom používania pri bezhotovostných nákupoch tovaru alebo pri 
čerpaní zákazníckych zliav a výhod v prevádzkach HORNBACHu v rámci ich 
podnikateľskej činnosti. 
2.2 Karta môže byť vydaná len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi 
spoločnosťou HORNBACH a Zákazníkom. 
2.3 Zákazník je povinný preukázať najneskôr pri uzavretí zmluvy existenciu 
oprávnenia k výkonu podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky, a to 
predovšetkým predložením osvedčenia o živnostenskom oprávnení alebo iného 
povolenia, prípadne predložením iného dokladu o oprávnení k podnikaniu. 
Zákazníci - právnické osoby - sú povinní predložiť aj aktuálny výpis z obchodného 
registra. Bez splnenia tejto podmienky nemôže byť uzavretá zmluva zo strany 
HORNBACH. 
2.4 Na vydanie karty nie je právny nárok. V prípade kladného posúdenia bonity 
Zákazníka vystaví spoločnosť HORNBACH Zákazníkovi najneskôr do 10 pracovných 
dní od uzavretia zmluvy kartu umožňujúcu používanie podľa ustanovenia článku 
3.1 (bezhotovostný nákup tovaru) a 3.2 (čerpanie zákazníckych zliav a výhod) 
týchto Podmienok. V prípade, že Zákazník v rámci posudzovania bonity nevyhovie 
interným hodnotiacim kritériám spoločnosti HORNBACH, bude mu vydaná v 
rovnakej lehote karta umožňujúca používanie podľa článku 3.2 týchto Podmienok 
(čerpanie zákazníckych zliav a výhod). 
2.5 Karta môže byť Zákazníkovi vystavená ako Hlavná karta určená pre 
Zákazníka,vystavená na meno Zákazníka - fyzickú osobu alebo pre štatutárny 
orgán prípadne člena štatutárneho orgánu Zákazníka - právnickú osobu (ďalej len 
„Majiteľ karty“) alebo ako Dodatková karta určená pre zamestnancov Zákazníka 
(ďalej len „Držiteľ karty“). 
2.6 V prípade vydania karty bude Majiteľ karty alebo Držiteľ karty vyzvaný k 
prevzatiu karty vo vybranej prevádzke spoločnosti HORNBACH. 
2.7 Pri odovzdaní karty bude medzi spoločnosťou HORNBACH na strane jednej a 
Majiteľom karty alebo Držiteľom karty na strane druhej spísaný protokol o 
prevzatí karty. 
2.8 Podmienkou vydania karty a jej odovzdania zo strany HORNBACH je, že 
spoločnosti HORNBACH bude písomne preukázané zriadenie inkasa k bankovému 
účtu Zákazníka vedenému v banke so sídlom na území Slovenskej republiky, 
alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky. Bez 
doloženia dokladu o zriadení inkasa je HORNBACH oprávnený kartu nevydať a je 
oprávnený zmluvu s okamžitou platnosťou vypovedať. 
2.9 Pri odovzdaní karty bude Majiteľovi karty alebo Držiteľovi karty odovzdaný PIN 
ku karte. 
 
3. Používanie karty 
3.1 Majiteľ karty alebo Držiteľ karty je oprávnený používať kartu na bezhotovostný 
nákup tovaru v prevádzkach spoločnosti HORNBACH na území Slovenskej repu-
bliky v rámci podnikateľskej činnosti Zákazníka alebo v súvislosti s ňou. 
3.2 Karta ďalej oprávňuje k čerpaniu špeciálnych zákazníckych výhod a zliav z 
ponuky HORNBACH, a to predovšetkým:a) využívanie poradenských služieb, b) 
zľavy na dopravu zakúpeného tovaru z aktuálne platných cenníkových cien, c) 
výhodnejšie cenové podmienky na zapožičanie dodávky na odvoz zakúpeného 
tovaru, bez nutnosti poskytnutia kaucie,  
d) objektové, objemové a individuálne zľavy na vybrané druhy tovaru,  
e) dohodnutie priamej dodávky tovaru od výrobcu za výhodnejšie ceny,  
f) paletového odberu tovaru za výhodnejšie ceny,  
g) vrátenie skladového tovaru do 12. týždňov od zakúpenia,  
h) príprava tovaru na odber na základe predchádzajúcej objednávky,  
ch) odber na objednávku bez nutnosti zloženia zálohy,  
i) zapožičanie prívesného vozíka zadarmo bez nutnosti zloženia kaucie,  
j) zapožičanie veľkoformátovej rezačky na dlažbu zadarmo a bez kaucie,  
k) zľava pri zakúpení raňajok v bistre v priestoroch prevádzkarne HORNBACH. 
Strany sa dohodli, že aktuálny rozsah zákazníckych výhod a služieb, ku ktorých 
čerpaniu karta oprávňuje, je HORNBACH oprávnený priebežne meniť a najmä 
rozširovať. 
3.3 Majiteľ karty a Držiteľ karty sú povinní užívať kartu výlučne v súlade s 
právnymi predpismi, Zmluvou a týmito Podmienkami, a sú povinní zdržať sa 
konania, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi či zásadami poctivého 
obchodného styku. 
3.4 Majiteľ karty a Držiteľ karty sú oprávnení vykonávať pri nákupe tovaru s kar-
tou transakcie do aktuálnej výšky stanoveného limitu karty. Limit je hodnota 
určujúca objem a počet transakcií v priebehu kalendárneho mesiaca. Karta môže 
byť používaná ako k úhrade celej kúpnej ceny za tovar zakúpený v HORNBACH, tak 
aj k úhrade len časti kúpnej ceny, vždy však max. do výšky limitu karty. 
3.5 Majiteľ karty a/alebo Držiteľ karty berú na vedomie, že karta nie je určená na 
použitie pre nákup tovaru alebo pre čerpanie zákazníckych zliav a výhod mimo 
rámca podnikateľskej činnosti Zákazníka. Strany sa dohodli, že použitie karty 
Majiteľom karty či Držiteľom karty pri nákupe tovaru alebo čerpaní zákazníckych 
zliav a výhod sa považuje za právny úkon potvrdzujúci, že k použitiu karty došlo v 
rámci podnikateľskej činnosti Zákazníka s tým, že právne vzťahy založené 
nákupom tovaru, ako aj súvisiace s čerpaním zákazníckych zliav a výhod, sa v 
plnom rozsahu riadia zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodným zákonníkom (ďalej 
len „Obchodný zákonník“). 
3.6 Majiteľ karty a Držiteľ karty sú povinní pri použití karty na nákupe tovaru 
alebo pri čerpaní zákazníckych zliav a výhod, predložiť kartu na pokladni 
prevádzkarne HORNBACH a ďalej autorizovať nákup tovaru alebo čerpanie 
zákazníckych zliav a výhod pomocou autorizačného kódu PIN na klávesnici 
platobného terminálu. Pri prvej platbe bude Majiteľ karty alebo Držiteľ karty 
vyzvaný k zmene PIN. Majiteľ karty alebo Držiteľ karty je povinný zmeniť PIN na 
iné číslo odlišné od pôvodného PIN oznámeného pri vydaní karty. 
3.7 Zákazník, Majiteľ karty a Držiteľ karty berú na vedomie, že karta je 
vlastníctvom HORNBACH, je neprenosná a Majiteľ karty a Držiteľ karty nie sú 
oprávnení prenechať jej užívanie tretej osobe, umožniť tretej osobe použitie karty 
k nákupu tovaru v HORNBACH, ani oznamovať autorizačné údaje umožňujúce pre-
vedenie transakcie. Zákazník zodpovedá spoločnosti HORNBACH za všetky škody 
a ujmy spôsobené v dôsledku porušenia týchto povinností. 
3.8 Strany sa dohodli, že HORNBACH je oprávnený v záujme zamedzenia zneužitia 
karty a kontroly dodržiavania povinností vyplývajúcich zo Zmluvy požiadať 
Majiteľa karty alebo Držiteľa karty resp. osobu, ktorá predkláda kartu, k 
preukázaniu totožnosti. Majiteľ karty a Držiteľ karty sa zaväzujú tejto výzve na 
mieste vyhovieť, oznámiť požadované identifikačné údaje a predložiť spoločne s 
kartou platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie k 
pobytu, vodičský preukaz a pod.). V prípade nevyhovenia výzvy či nemožnosti 
preukázania totožnosti je HORNBACH oprávnený kartu zadržať a zablokovať a 
ďalej odmietnuť predaj tovaru bez úhrady kúpnej ceny tovaru v hotovosti príp. 
odmietnuť poskytnutie zákazníckej výhody či zľavy. To isté platí v prípade, že 
bude pri predložení karty opakovane zadaný chybný PIN. 
3.9 HORNBACH neskúma oprávnenosť transakcií vykonaných kartou resp. s jej 
použitím. Zákazník, Majiteľ karty a Držiteľ karty zodpovedajú v plnom rozsahu 
spoločne a nerozdielne za to, že karta nebude použitá v rozpore s právnymi 
predpismi alebo v rozpore so Zmluvou a týmito Podmienkami. 
3.10 Zákazník, Majiteľ karty a Držiteľ karty berú na vedomie, že vykonanie 
transakcie či poskytnutie zákazníckej zľavy a výhody môže byť zo strany 
spoločnosti HORNBACH odmietnuté v prípade, že na strane Zákazníka existuje 
oneskorenie s úhradou peňažných záväzkov voči banke, ako aj v prípade, že 
došlo, alebo v dôsledku ďalšieho použitia karty by došlo, k prekročeniu limitu 
karty. HORNBACH je oprávnený v týchto prípadoch kartu zadržať a zablokovať. 
3.11 Na základe žiadosti Zákazníka karty môže HORNBACH zmeniť limit karty. Na 
zmenu limitu karty nie je právny nárok. Podmienkou pre zmenu limitu je pred-
chádzajúce doloženie inkasa s limitom dostatočným pre úhradu záväzkov po 
zmene limitu karty. Zvýšenie limitu nebude vykonané v prípade, ak je Zákazník s 
oneskorením s úhradou svojich záväzkov voči spoločnosti HORNBACH.

4. Ochrana karty a PIN  
4.1 Zákazník, Majiteľ karty a Držiteľ karty sú povinní chrániť kartu pred 
poškodením, stratou a odcudzením a počínať si tak, aby nemohlo dôjsť k jej 
zneužitiu alebo použitiu v rozpore so Zmluvou a Podmienkami. 
4.2 Majiteľ Karty a Držiteľ karty sú predovšetkým povinní uchovávať kartu na 
bezpečnom mieste oddelene od svojich osobných dokladov. 
4.3 Autorizačný kód PIN nesmie byť poznačený na karte, uchovávaný súčasne s 
kartou na jednom mieste a nesmie byť oznamovaný ani inak sprístupnený tretím 
osobám (vrátane osôb blízkych). 
4.4 Pri zadávaní PIN je Majiteľ karty a Držiteľ karty povinný počínať si tak, aby PIN 
zostal utajený a nemohlo dôjsť k prípadnému zneužitiu karty. 
4.5 Majiteľ karty a Držiteľ karty nesmie pre PIN použiť časť čísla karty, štyri 
rovnaké čísla, čísla idúce bezprostredne po sebe, dátum narodenia (vrátane osôb 
blízkych), ani iné číselné údaje, ktoré by bolo možné ľahko zistiť, najmä s 
ohľadom na osobné pomery či údaje Zákazníka, Majiteľa karty alebo Držiteľa 
karty. 
4.6 V prípade straty či odcudzenia karty je Zákazník povinný ohlásiť túto 
skutočnosť bezodkladne spoločnosti HORNBACH, a to oznámením na telefonickej 
linke oddelenia Profiservisu (tel. číslo marketu s posledným trojčíslom 982). Na 
základe oznámenia vykoná HORNBACH blokáciu karty. Zákazník, Majiteľ kartya 
Držiteľ karty zodpovedajú spoločne a nerozdielne spoločnosti HORNBACH za 
všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku neohlásenia alebo neskorého ohlásenia 
niektorej z vyššie uvedených skutočností, predovšetkým v dôsledku zneužitia 
karty do doby ohlásenia straty alebo odcudzenia karty. 
4.7 V prípade straty či odcudzenia karty bude Majiteľovi karty alebo Držiteľovi 
karty vydaná nová karta. HORNBACH je oprávnený požadovať od Zákazníka 
náhradu nákladov spojených s vydaním karty. V prípade opakovanej straty či 
odcudzenia karty je HORNBACH oprávnený vydanie novej karty odmietnuť a 
vypovedať Zmluvu. 
4.8 Majiteľ karty a Držiteľ karty sú kedykoľvek oprávnení zmeniť si PIN na ter-
mináloch v prevádzkach spoločnosti HORNBACH. V prípade zmeny PIN sú Majiteľ 
karty a Držiteľ karty povinní dodržiavať ustanovenia týchto Podmienok, najmä 
povinnosti podľa ustanovenia článku 4.4, 4.5 a 4.6 Podmienok. 
4.9 V prípade straty či zabudnutia PIN je Zákazník oprávnený požiadať HORNBACH 
o zmenu PIN. HORNBACH je oprávnený požadovať od Majiteľa karty či Držiteľa 
karty preukázanie jeho totožnosti a títo sú povinní svoju totožnosť preukázať. Na 
základe žiadosti a po preukázaní totožnosti vykoná HORNBACH reset súčasného 
PIN a Majiteľ karty alebo Držiteľ karty si budú môcť zadať nový PIN. Za vykonanie 
resetu PIN je HORNBACH oprávnený požadovať manipulačný poplatok.  
 
5. Splácanie záväzku z Karty 
5.1 Po skončení každého zúčtovacieho obdobia (kalendárny mesiac) bude 
Zákazníkovi zaslaný prehľad transakcií realizovaných kartou (vrátane všetkých 
Dodatkových kariet), a to prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú v 
Žiadosti. Prehľad transakcií bude obsahovať: 
a) obchodné meno, alebo meno a priezvisko Zákazníka; 
b) sídlo alebo miesto podnikania Zákazníka; 
c) identifikačné číslo Zákazníka; 
d) dátumy a miesta transakcií uskutočnených s kartou počas zúčtovacieho 
obdobia; 
e) PAN karty; 
f) celkovú sumu transakcií s údajom o počiatočnom a konečnom zostatku; 
g) sumu určenú na inkaso; 
h) údaj o variabilnom a konštantnom symbole platby. 
5.2 Zákazník je povinný uhradiť peňažné záväzky z obchodov s použitím kariet 
najneskôr do 5. (piateho) dňa mesiaca nasledujúceho po skončení zúčtovacieho 
obdobia, a to prostredníctvom inkasa z bankového účtu. Zákazník je povinný 
zabezpečiť, aby na účte určenom na úhradu záväzkov voči spoločnosti HORNBACH 
bol ku dňu vykonania inkasa dostatočný zostatok umožňujúci vykonanie inkasnej 
platby a ďalej počínať si tak, aby vykonanie platby nebolo z akéhokoľvek dôvodu 
znemožnené (napr. v dôsledku exekúcie či výkonu rozhodnutia). 
5.3 V prípade nemožnosti vykonania inkasa podľa predchádzajúceho odseku je 
Zákazník povinný zabezpečiť úhradu dlžnej sumy vo vyššie uvedenej lehote iným 
spôsobom, napr. bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet 
HORNBACH. 
5.4 V prípade včasného neuhradenia dlžnej čiastky zašle HORNBACH Zákazníkovi 
upomienku vo forme emailovej správy na emailovú adresu uvedenú v Žiadosti. V 
prípade nevykonania platby do 20. (dvadsiateho) dňa mesiaca nasledujúceho po 
skončení zúčtovacieho obdobia je HORNBACH oprávnený zablokovať všetky karty 
vydané Zákazníkovi (Hlavnú kartu, vrátane všetkých Dodatkových kariet) a 
vypovedať Zmluvu s okamžitou platnosťou. 
5.5 V prípade omeškania s úhradou peňažných záväzkov voči HORNBACH je 
Zákazník povinný hradiť spoločnosti HORNBACH úrok z omeškania vo výške 
určenej právnymi predpismi. 
5.6 V prípade omeškania s úhradou peňažných záväzkov voči HORNBACH v dĺžke 
presahujúcej 15 dní, počnúc 16. dňom omeškania je Zákazník povinný hradiť 
spoločnosti HORNBACH tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za 
každý začatý deň omeškania. Nárok na zmluvnú pokutu sa započítava na náhradu 
škody. HORNBACH je však oprávnený domáhať sa náhrady škody aj v rozsahu 
presahujúcom zmluvnú pokutu. 
 
6. Reklamácie 
6.1 Zákazník je v prípade nesúhlasu s prehľadom transakcií podľa článku 5.1 
Podmienok oprávnený a povinný reklamovať nesúlad resp. vady v prehľade 
transakcií. Reklamácia musí byť vykonaná písomne a musí byť doručená 
spoločnosti HORNBACH bezodkladne, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od 
doručenia prehľadu transakcií. Zákazník je oprávnený reklamovať vady prehľadu 
transakcií vykonaných Majiteľom karty Hlavnou kartou, ako aj všetkých 
Dodatkových kariet vydaných s jeho súhlasom Držiteľom kariet. 
6.2 Strany dohodli nevyvrátiteľnú domnienku súhlasu Zákazníka s prehľadom 
transakcií, ak nebude písomná reklamácia doručená spoločnosti HORNBACH v 
lehote uvedenej v ustanovení 6.1. týchto Podmienok. Uplynutím lehoty sa záväzky 
uvedené v prehľade transakcií považujú za uznané, čo do dôvodu a výšky. 
6.3 Reklamácia musí obsahovať aspoň dátum transakcie, reklamovanú čiastku a 
špecifikáciu karty, ktorej sa reklamácia týka. K reklamácii musia byť súčasne 
priložené dokumenty a podklady osvedčujúce pravdivosť skutočností uvedených v 
reklamácii. 
6.4 Zákazník, príp. Majiteľ karty a Držiteľ karty sú povinní vyhovieť výzve 
spoločnosti HORNBACH na predloženie ďalších dokumentov vzťahujúcich sa k 
reklamácii a tvrdeniam v nej obsiahnutých, a to v stanovenej lehote. Ak nebudú 
doklady včas predložené, je HORNBACH oprávnený reklamačné konanie zastaviť. 
HORNBACH v tomto prípade nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu. 
6.5 Podanie reklamácie nemá vplyv na povinnosti k úhrade záväzkov Zákazníka 
realizovaných s použitím kariet. V prípade vyhovenia reklamácie zo strany 
HORNBACH bude príslušná čiastka následne vrátená na účet Zákazníka, a to 
najneskôr do 15 (pätnástich) dní od vybavenia reklamácie. 
 
7. Povinnosti Zákazníka 
7.1 Zákazník sa okrem iných povinností obsiahnutých v týchto Podmienkach 
zaväzuje dodržiavať predovšetkým nasledovné povinnosti: 
a) oznamovať spoločnosti HORNBACH bez zbytočného odkladu všetky zmeny 
údajov uvedených v Žiadosti , najmä kontaktných údajov; 
b) v prípade zmeny bankového účtu určeného na zaplatenie záväzkov 
vznikajúcich pri používaní karty oznámiť spoločnosti HORNBACH bez zbytočného 
odkladu písomne nové bankové spojenie, zriadiť k tomuto účtu inkaso na úhradu 
záväzkov voči spoločnosti HORNBACH a existenciu inkasa preukázať spoločnosti 
HORNBACH. 
 
8. Osobitné ustanovenia o Dodatkových kartách 
8.1 Zákazník môže požiadať o vydanie jednej alebo viacerých kariet pre tretie 
osoby (ďalej len „Dodatková karta“). Držiteľom Dodatkovej karty môže byť iba 
osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k Zákazníkovi (ďalej len „Držiteľ 
karty“). Žiadosť o vydanie dodatkovej karty môže byť podaná iba Zákazníkom. 
8.2 K vydaniu každej Dodatkovej karty musí byť uzatvorená samostatná Zmluva. 
8.3 Držiteľ karty je oprávnený používať kartu na bezhotovostný nákup tovaru v 
prevádzkach spoločnosti HORNBACH na území Slovenskej republiky alebo na 
čerpanie zákazníckych zliav a výhod, a to výlučne v rámci podnikateľskej činnosti 
Zákazníka alebo v súvislosti s ňou. Výslovne sa ustanovuje, že karta nie je určená 
na nákup tovaru či čerpanie zákazníckych zliav a výhod pre súkromnú potrebu 
Držiteľa karty. 
8.4 Podpisom žiadosti o vydanie Dodatkovej karty udeľuje Zákazník Držiteľovi 
karty oprávnenie na uskutočnenie nákupu tovaru v prevádzkach spoločnosti 
HORNBACH v mene Zákazníka a na jeho účet. 
8.5 Opätovné vystavenie Dodatkovej karty v prípade straty či odcudzenia je 
možné len so súhlasom Zákazníka. 
8.6 Zmena limitu Dodatkovej karty je možná iba na základe žiadosti Zákazníka 
alebo s jeho písomným súhlasom.

9.Porušenie zmluvného vzťahu 
9.1. Za porušenie zmluvného vzťahu sa považujú nasledujúce skutočnosti: 
a) preukázala sa nepravdivosť alebo neúplnosť niektorého z vyhlásení Zákazníka, 
Majiteľa karty alebo Držiteľa karty v Žiadosti, v súvislosti s uzatváraním Zmluvy 
alebo v inom dokumente odovzdanom spoločnosti HORNBACH v súvislosti s uzat-
váraním zmluvného vzťahu ohľadom vydania karty; 
b) Zákazník je v omeškaní s úhradou svojich záväzkov voči spoločnosti 
HORNBACH, predovšetkým k záväzku na úhradu peňažnej čiastky, alebo s plnením 
právnej povinnosti uloženej právnym predpisom; 
c) Zákazník, Majiteľ karty alebo Držiteľ karty neoznámi spoločnosti HORNBACH 
bez zbytočného odkladu zmeny údajov uvedených v Žiadosti. 
 
10. Ukončenie zmluvy 
10.1 Zákazník je oprávnený Zmluvu kedykoľvek vypovedať, a to aj bez uvedenia 
dôvodu. Výpoveď musí byť uskutočnená písomne a doručená spoločnosti 
HORNBACH. Výpovedná doba je 1 (jeden) mesiac a beží od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede. Vypovedanie zmluvy nemá vplyv na plnenie 
zmluvných záväzkov voči spoločnosti HORNBACH, najmä na úhradu kúpnej ceny 
za zakúpený tovar. Právo na odstúpenie od Zmluvy zo zákonných dôvodov tým nie 
je dotknuté. 
10.2 HORNBACH je oprávnený Zmluvu kedykoľvek vypovedať, a to aj bez uvedenia 
dôvodu. Výpoveď musí byť uskutočnená písomne a doručená Zákazníkovi. 
Výpovedná doba je 1 (jeden) mesiac a beží od prvého dňa mesiaca nasledujúceho 
po doručení výpovede. Právo na odstúpenie od Zmluvy tým nie je dotknuté. 
10.3 HORNBACH je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že nastalo 
Porušenie zmluvného vzťahu podľa článku 9.1 týchto podmienok, alebo v jednom 
z týchto prípadov: 
a) Zákazník je v úpadku alebo mu hrozí úpadok, bol podaný odôvodnený návrh na 
vyhlásenie konkurzu na majetok Zákazníka alebo bol vyhlásený konkurz alebo 
návrh na vyhlásenie konkurzu je zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo bol 
podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo povolená reštrukturalizácia; 
b) c) na majetok Zákazníka je vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia; 
d) po vydaní karty nastalo podstatné zhoršenie finančnej alebo majetkovej 
situácie Zákazníka, ktoré by podľa odôvodneného názoru HORNBACH mohlo 
ohroziť plnenie záväzkov Zákazníka voči HORNBACH, 
e) Majiteľ karty alebo Držiteľ karty zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho, alebo 
dôjde k zániku podmienok vyžadovaných pre vydanie karty (napr. odvolanie 
Majiteľa karty z funkcie štatutárneho orgánu Zákazníka, zánik pracovnoprávneho 
vzťahu Držiteľa dodatkovej karty k Zákazníkovi), 
f) Majiteľ karty alebo Držiteľ karty je pozbavený spôsobilosti na právne úkony 
alebo spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, 
g) Majiteľ karty alebo Držiteľ karty je trestne stíhaný alebo je po uzavretí Zmluvy 
právoplatne odsúdený pre trestný čin, 
h) Zákazník stratí spôsobilosť prevádzkovať podnikateľskú činnosť, najmä stratí 
príslušné živnostenské oprávnenie alebo je mu uložený zákaz činnosti vzťahujúci 
sa k jeho podnikaniu, 
ch) Zákazník (právnická osoba) vstúpil do likvidácie alebo bolo rozhodnuté o jej 
zrušení s likvidáciou,  
i) Zákazník, Majiteľ karty alebo Držiteľ karty odvolá alebo obmedzí svoj súhlas so 
spracovaním osobných údajov udelený pri uzavretí Zmluvy, 
j) nastala iná skutočnosť, ktorá by mohla mať podľa názoru HORNBACH podstatný 
nepriaznivý vplyv na schopnosť Zákazníka plniť riadne a včas záväzky vzniknuté v 
súvislosti s používaním karty, najmä ak by ďalšie zotrvanie v právnom vzťahu 
založenom Zmluvou mohlo mať negatívny vplyv na právne postavenie HORNBACH. 
 
11. Zmena podmienok 
11.1 HORNBACH je oprávnený Podmienky kedykoľvek jednostranne zmeniť. V 
prípade zmeny Podmienok je HORNBACH povinný poskytnúť Zákazníkovi, 
Majiteľovi karty a Držiteľovi karty vopred informáciu o zmene Podmienok, a to 
písomne na adresu Zákazníka (prípadne v rámci zaslania mesačného 
vyúčtovania) a/alebo zverejnením oznámenia a nového znenia Podmienok na 
internetovej adrese www.profihornbach.sk najneskôr 15 (pätnásť) dní pred 
dátumom, ku ktorému má zmena Podmienok nadobudnúť účinnosť. 
11.2 Strany sa dohodli, že platí nevyvrátiteľná domnienka, podľa ktorej Zákazník 
návrh na zmenu Podmienok oznámený formou podľa predchádzajúceho odseku 
prijal a ako Majiteľ karty, tak aj všetci Držitelia kariet boli oboznámení s jeho 
obsahom, ak Zákazník navrhnutú zmenu najneskôr do dátumu účinnosti zmeny 
Podmienok písomne neodmietol. Právo Zákazníka vypovedať Zmluvu tým nie je 
dotknuté. 
 
12. Riešenie sporov a rozhodné právo 
12.1 Strany sa dohodli, že všetky spory medzi spoločnosťou HORNBACH na strane 
jednej a Zákazníkom na strane druhej vznikajúce zo Zmluvy a v súvislosti s ňou, 
budú rozhodované s konečnou platnosťou Rozhodcovským súdom Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho Štatútu jedným 
rozhodcom menovaným predsedom rozhodcovského súdu. 
12.2 Zmluva medzi HORNBACHom a Zákazníkom, tieto Podmienky a právne vzťahy 
nimi založené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah 
medzi spoločnosťou HORNBACH na strane jednej a Zákazníkom na strane druhej 
sa spravuje Obchodným zákonníkom. 
12.3 Zákazník, Majiteľ karty a Držiteľ karty prehlasujú, že vzhľadom na 
skutočnosť, že karta je určená pre výlučné použitie v súvislosti s podnikateľskou 
činnosťou Zákazníka, sa na Zmluvu, tieto Podmienky a právny vzťah medzi 
spoločnosťou HORNBACH na strane jednej a Zákazníkom, Majiteľom karty a 
Držiteľom karty na strane druhej nepoužijú ustanovenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov upravujúcich podmienky poskytovania spotrebiteľských 
úverov. 
 
13. Ochrana osobných údajov 
13.1 HORNBACH, ako prevádzkovateľ osobných údajov, spracováva osobné údaje 
na účely uzavretia zmluvy a na účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich 
z uzavretého zmluvného vzťahu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).  
13.2 Osobné údaje sú spracovávané manuálne a automatizovane po dobu trvania 
zmluvného vzťahu a potom iba počas doby nevyhnutnej pre vyporiadanie práv a 
povinností z tohoto vzťahu, a to za účelom ochrany práv a právom chránených 
záujmov prevádzkovateľa, ak osobitné právne predpisy v niektorých prípadoch 
neustanovujú dlhšiu dobu, alebo ak v odôvodnenom prípade nevznikne potreba 
uchovávať údaje po dlhšiu dobu v súvislosti s týmto konkrétnym prípadom.  
13.3 HORNBACH môže podrobnosti elektronického kontaktu využiť v zmysle ust. § 
62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení 
neskorších predpisov za účelom priameho marketingu vlastných podobných 
tovarov a služieb a to v prípade, ak Zákazník také použitie predtým neodmietol. 
13.4  Zákazník, Majiteľ karty a Držiteľ karty berú na vedomie, že HORNBACH môže 
byť povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona alebo na splnenie svojej 
zákonnej povinnosti (napr. v rámci súdnych či správnych konaní). HORNBACH je 
ďalej oprávnený, ak to bude nevyhnutné, sprístupniť osobné údaje, ak je to 
potrebné na ochranu práv HORNBACH. 
13.5 HORNBACH, ako prevádzkovateľ, je oprávnený poveriť tretiu osobu, ako 
sprostredkovateľa osobných údajov, spracovaním osobných údajov. Aktuálnym 
zoznam sprostredkovateľov je dostupný na www.hornbach.sk alebo kedykoľvek 
počas doby účinnosti Zmluvy bude na požiadanie Zákazníka, Majiteľa karty alebo 
Držiteľa karty poskytnutý.  
13.6. Zákazník, Majiteľ karty a Držiteľ karty berú na vedomie, že majú právo (i) na 
prístup k osobným údajom, (ii) na opravu alebo doplnenie nepresných alebo 
nepravdivých osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, ak už nie sú 
potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracované, alebo ak sa zistí, 
že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov 
vo zvláštnych prípadoch, (v) na prenositeľnosť údajov a taktiež právo (vi) vzniesť 
námietku, po ktorej bude spracovanie osobných údajov ukončené, ak sa 
nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré 
prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Zákazníka, Majiteľa karty 
a Držiteľa karty, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a 
(vii) právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  
 
14. Záverečné ustanovenia 
14.1 Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018  
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