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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1.1. Produktové obchodné podmienky pre kreditné karty a povolené prečerpania Slovenskej sporiteľne, a. s. 

sa menia a dopĺňajú v rozsahu uvedenom v tomto dodatku č. 1. 

 

 
 

2. OBSAH DODATKU 
 
2.1. V časti Definícia pojmov sa 
 
menia niektoré definície pojmov nasledovne: 
 

„Limit  maximálna suma peňažných prostriedkov, s ktorou môže Klient 
realizovať platobné operácie Kreditnou kartou ako platobným 
prostriedkom. 
 

Transakcia  pri Kreditnej karte čerpanie Úveru, najmä platobná operácia Kreditnou 
kartou, úhrada úrokov, Poplatkov alebo využitie doplnkových služieb 
dohodnutých medzi Bankou a Klientom. 

Úver  Peňažné prostriedky, ktoré Banka poskytuje Klientovi, a s ktorými môže 
Klient nakladať realizovaním Transakcií alebo Povoleným prečerpaním. 

 
dopĺňajú pojmy: 

 

 „Prevádzkovateľ 
spoločného registra 
bankových informácií 

 Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, so sídlom Malý 
trh 2/A Bratislava. 

Prevádzkovateľ 
nebankového registra 
klientských informácií 

 Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, 
IČO: 42 053 404, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava.“ 

 
vypúšťajú pojmy „MO/TO transakcia“ a „Osobitná transakcia.“ 

 
 

2.2. V článku 2 bod 2.6 znie nasledovne: 
 

„2.6 Limit sa uvádza vo Zverejnení. Klient môže Banku požiadať o nižší Limit. Banka môže v záujme 
ochrany Klienta pred zneužitím Kreditnej karty Limit dočasne alebo natrvalo zmeniť. Zmenu 
Banka oznámi Zverejnením. Banka môže určiť rôzne Limity pre jednotlivé typy platobných 
operácií.“   

 
2.3. V článku 2 bod 2.7 znie nasledovne: 

 
 
„2.7 Banka pred uplynutím doby platnosti pôvodnej Kreditnej karty automaticky vydá a doručí 

Držiteľovi karty Obnovenú kartu s rovnakým PIN-kódom a číslom. Z bezpečnostných alebo 
technických dôvodov môže Banka zmeniť PIN-kód alebo číslo Obnovenej karty.“  

 
2.4. V článku 2 bod 2.14 znie nasledovne: 

 
„2.14 Klient používa Kreditnú kartu len do výšky Limitu.“ 
 

2.5. V článku 2 bod 2.22 sa vypúšťa a body 2.23 až 2.30 sa číslujú ako body 2.22 až 2.29. 
 
2.6. V článku 2 sa za bod 2.29 vkladá nový bod 2.30 a body 2.29 až 2.33 znejú nasledovne: 
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„2.29  Pri Kreditnej karte Banka úročí vyčerpanú časť Úveru úrokovou sadzbou, ktorej typ a aktuálna 

výška sa uvádza vo Zverejnení. Zverejnením sa uvádza aj aktuálna výška úrokovej sadzby pre 
úrok z omeškania. Úroky a úroky z omeškania sú splatné v posledný deň kalendárneho 
mesiaca. 

 
2.30  Časť Úveru vyčerpanú Kreditnou kartou Banka úročí tak, že každú sumu Transakcie úročí odo 

dňa jej zúčtovania do dňa jej splatenia. Banka neúročí sumu Transakcie bezhotovostnou 
platbou, ktorá bola do Dňa splatnosti úplne splatená. Za Transakciu bezhotovostnou platbou sa 
považuje využitie Služby Vyplatenie inej kreditnej karty. Za Transakciu bezhotovostnou platbou 
sa nepovažuje využitie Služby Rýchle čerpanie výplatou v hotovosti a výplaty na účet, 
realizovanie platby za hazardné hry, lotérie a stávkovanie a  Transakcií výberom hotovosti. 
Banka neúročí Transakcie, ktorými sa uhrádzajú úroky, úroky z omeškania a Poplatky. 

 
2.31  Pri  Štedrej karte úročí Banka vyčerpanú časť Úveru úrokom vyjadreným ako Poplatok za 

komfort vo výške uvedenej vo Zverejnení. Poplatok za komfort je splatný v Deň splatnosti, úroky 
z omeškania sú splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca. 

 
2.32  Výška Poplatku za komfort závisí od výšky vyčerpanej časti Úveru k poslednému dňu 

kalendárneho mesiaca, ktorá nebola uhradená najneskôr do najbližšieho Dňa splatnosti. Klient 
neplatí Poplatok za komfort, ak splatí celú výšku vyčerpanej časti Úveru k poslednému dňu 
kalendárneho mesiaca najneskôr do najbližšieho Dňa splatnosti. Do sumy pre výpočet Poplatku 
za komfort sa nezapočítavajú sumy Poplatkov, Poplatkov za komfort ani úrokov z omeškania. 

 
2.33  Ak je Klient v omeškaní so splácaním Pohľadávky Banky, môže Banka požadovať od Klienta 

úroky z omeškania z dlžnej sumy. Dlžná suma sa úročí úrokom z omeškania denne od prvého 
dňa omeškania  až do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu jej splatenia. 

 
2.7. V článku 2 bod 2.35 znie nasledovne: 
 

„2.35  Úroky Poplatky a ostatné plnenia, ktoré Klient platí podľa Zmluvy o Kreditnej karte sa uhrádzajú 
z Úveru aj do výšky Nepovoleného prečerpania. 

 
2.8. V článku 2 bod 2.37 znie nasledovne: 
 

„2.37  Ak Banka podľa zákona o platobných službách odpisuje peňažné prostriedky z účtu a 
a) v Deň splatnosti nie je na účte dostatok peňažných  prostriedkov, Banka pokus o úhradu 

denne opakuje až do okamihu, keď je uhradená celá Minimálna splátka, Banka v závislosti 
od zostatku na účte Klienta odpisuje aj časť sumy Minimálnej splátky, a 

b) v Deň splatnosti je na účte dostatok peňažných prostriedkov a Klient uhradil časť 
Minimálnej splátky iným spôsobom, Banka odpíše z účtu Klienta nesplatenú časť 
Minimálnej splátky.“ 

 
2.9. V článku 2 bod 2.41 znie nasledovne: 

 
„2.41 Záväzky Klienta sa uhrádzajú v poradí od najstaršej zaúčtovanej Transakcie po aktuálne 

zaúčtovanú Transakciu na Kartovom účte.“  
 
2.10. V článku 2 sa vypúšťajú body 2.42, 2.49, 2.51 a 2.53 a body 2.43 až 2.48 sa číslujú ako body 2.42 

až 2.47,  body 2.50 a 2.51 sa číslujú ako 2.48 a 2.49 a bod 2.52 sa čísluje ako 2.50. 
 

2.11. V článku 2 body 2.49 a 2.50 znejú nasledovne: 
 

„2.49 Ak Zmluva o Kreditnej karte zanikne a po splatení Pohľadávky Banky vznikne na Kartovom účte 
kreditný zostatok, Banka naloží s týmto zostatkom podľa Pokynu Klienta a ak si  Klient vo 
výpovedi Zmluvy o Kreditnej karte zvolil možnosť zablokovať všetky Kreditné karty vydané ku 
Kartovému účtu: 
a) ku dňu uplynutia výpovednej lehoty, Banka prípadný kreditný zostatok poukáže Klientovi 

na účet najneskôr do jedného mesiaca odo dňa zániku Zmluvy o Kreditnej karte,  
b) ku dňu doručenia výpovede Banke, Banka kreditný zostatok poukáže Klientovi na účet 

najneskôr v posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom Zmluva o Kreditnej karte zanikla. 
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Ak Klient Banke nedoručí Pokyn, Banka poukáže kreditný zostatok vo vyššie uvedených 
lehotách na ktorýkoľvek bežný účet Klienta vedený v Banke. 

 
2.50 Banka zruší Kreditnú kartu, ku dňu, ku ktorému sa hodnoverným spôsobom dozvie o úmrtí 

Držiteľa karty. Ak ide o Držiteľa Hlavnej karty, zaniká aj právo Klienta ďalej čerpať Úver 
a Pohľadávka Banky sa k tomuto dňu stáva splatnou.“ 

 
2.12. V článku 3 bod 3.6 znie nasledovne: 
 

„3.6 Klient môže požiadať Banku o zvýšenie, zníženie, zastavenie alebo predĺženie Konečnej 
splatnosti Povoleného prečerpania. Banka zníži alebo zastaví Povolené prečerpanie 
v primeranej lehote. Po zastavení Povoleného prečerpania Banka opätovne poskytne Povolené 
prečerpanie na žiadosť Klienta po splnení podmienok pre jeho poskytnutie.“ 

 
2.13. V článku 3 bod 3.20 znie nasledovne: 
 

„3.20 Pohľadávka Banky bude splácaná formou započítania Pohľadávky Banky voči pohľadávke 
Klienta z účtu, ku ktorému je Povolené prečerpanie poskytované. Započítanie Banka vykoná 
v okamihu vzniku pohľadávky Klienta z účtu, ku ktorému je poskytované Povolené prečerpanie 
a v rozsahu, v ktorom sa pohľadávky kryjú. To neplatí, ak na účte, na ktorom je poskytnuté 
Povolené prečerpanie je vedený  nútený výkon rozhodnutia, a to v rozsahu pohľadávky Klienta 
z účtu do výšky prijatých platieb na tento účet, ktoré Banka blokuje alebo uhrádza v prospech 
núteného výkonu rozhodnutia.“ 

 
2.14. V článku 3 bod 3.23 znie nasledovne: 
 

„3.23 Ak to právny predpis nezakazuje, z došlých súm sa uhrádzajú jednotlivé záväzky Klienta 
v poradí: 
a) istina z Nepovoleného prečerpania, 
b) úroky od najskôr splatného úroku, 
c) úroky z omeškania od najskôr splatného úroku z omeškania,  
d) splatné Poplatky od najskôr splatného záväzku a 
e) istina z Povoleného prečerpania.“ 

 
2.15. V článku 3 sa vypúšťa bod 3.25 a body 3.26 až 3.29 sa číslujú ako 3.25 až 3.28. 
 
2.16. V článku 5 sa body 5.2 až 5.5 číslujú ako body 5.3 až 5.6 a za bod 5.1 sa vkladá nový bod 5.2, ktorý 

znie nasledovne: 
 

„5.2 Ak je Povolené prečerpanie poskytnuté na účte vedeného vo forme spoločného vkladu, 
o zvýšenie alebo predĺženie Konečnej splatnosti Povoleného prečerpania  môžu požiadať 
Klienti len spoločne.“ 

 
 

 
 
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
3.1 Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 1. 8. 2016.  

 
 
 
 



 

 

 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava  

IČO: 00 151 653 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 601/B 

BIC SWIFT: GIBASKBX 

IČ DPH: SK7020000262 

DIČ: 2020411536 

 

 

www.slsp.sk 

e-mail: info@slsp.sk; ombudsman@slsp.sk 

Sporotel: 0850 111 888 

 

 

 

Národná banka Slovenska 

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 
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