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Doplňujúce informácie poskytované 

v zmysle zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane 

spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 

IČO:00 151 653, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 
č. 601/B (ďalej „Banka“) 

 
 
1. Banka vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v súlade so zákonom č. 483/2001 Z.z. o bankách, na základe 

bankového povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska ako orgánom dohľadu nad činnosťou bánk a 
pobočiek zahraničných bánk. 

2. Všetky informácie týkajúce sa služby, ktorú bude Banka poskytovať, ak dôjde k uzavretiu Zmluvy na základe 
Žiadosti, sú obsiahnuté v jednotlivých dokumentoch, ktoré má Klient možnosť si prečítať pred potvrdením 
Žiadosti  alebo na internetovej stránke Banky www.slsp.sk. V  dokumentoch je uvedená najmä 
charakteristika služby, platobné podmienky, spôsob poskytovania služby a iné informácie o Klientom 
požadovanej službe. Výška odplát  za poskytovanie služby je určená 
v  Sadzobníku.  Na  zdaňovanie  príjmov  spojených  s poskytovaním  služby  sa  vzťahujú  platné  daňové 
predpisy, najmä zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. 

3. Informácie týkajúce sa Zmluvy, ktorá bude uzatvorená v prípade prijatia Žiadosti Bankou (napr. informácie 
o dobe trvania zmluvy, o možnostiach predčasného alebo jednostranného skončenia tejto zmluvy),  sú 
obsiahnuté v Žiadosti, Zmluve, v Produktových obchodných  podmienkach hypotekárne a splátkové úvery 
Slovenskej sporiteľne, a.s. s účinnosťou od 1.1.2015 alebo v Produktových obchodných podmienkach pre 
kreditné karty a povolené prečerpania Slovenskej sporiteľne, a.s. s účinnosťou od 1.1.2015 a vo Všeobecných 
obchodných podmienkach Slovenskej  
sporiteľne, a.s.  s účinnosťou od 1.1.2015,  ktoré má Klient možnosť si prečítať pred potvrdením Žiadosti v rámci 
formulára Žiadosti alebo na internetovej stránke www.slsp.sk. 

4. Ak dôjde k uzatvoreniu Zmluvy na základe Žiadosti, Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy písomným  
odstúpením od Zmluvy odoslaným najneskôr v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia, 
doručovaným na adresu sídla Banky. Po takomto odstúpení od Zmluvy  Klient  zaplatí Banke Istinu a úroky 
počítané od poskytnutia Úveru do splatenia Istiny bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia odstúpenia.  
Banka začne poskytovať požadovanú službu už po uzavretí Zmluvy uzavretej na základe Žiadosti, v zmysle 
podmienok v nej bližšie dohodnutých.  

5. Spôsob podávania a vybavovania reklamácií a sťažností, ktoré sa týkajú správnosti a kvality služieb 
poskytovaných Bankou, je upravený v Reklamačnom poriadku Banky, s ktorým sa má Klient možnosť oboznámiť 
pred potvrdením Žiadosti na internetovej stránke www.slsp.sk. 

6. Vklady sú chránené za podmienok a spôsobom stanoveným v zákone č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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