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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1.1. Produktové obchodné podmienky pre treasury Slovenskej sporiteľne, a. s. sa menia a dopĺňajú 

v rozsahu uvedenom v tomto dodatku č. 1. 

 
 

2. OBSAH DODATKU 

 
2.1. V článku 3. sa vypúšťa bod 3.11. 

 
2.2. V článku 9. sa dopĺňa nový bod 9.4., ktorý znie nasledovne: 
 

 „9.4.  Banka nezodpovedá Klientovi za škodu, v prípade omeškania splnenia jej záväzku previesť alebo 
odovzdať Klientovi cenné papiere prostredníctvom tretej osoby, ktorá Klientovi poskytuje službu 
úschovy, správy alebo uloženia cenných papierov, ak uschovávateľ, správca alebo opatrovateľ 
cenných papierov Klienta neposkytol Banke dostatočnú súčinnosť k riadnemu a včasnému 
dodaniu alebo odovzdaniu cenných papierov do úschovy, správy alebo uloženia cenných 
papierov pre Klienta.“. 

 
2.3. V článku 9. sa doterajšie body 9.4. až 9.13. označujú ako body 9.5. až 9.14. 
 
2.4. V článku 12. bod 12.2. sa vypúšťa veta „Opcia v prospech Klienta vzniká doručením potvrdenia Banky 

o uzatvorení opčného obchodu“ a nahrádza sa vetou, ktorá znie nasledovne: 
 
 „Opcia vzniká momentom uzatvorenia Opčného obchodu.“. 
 
2.5. V článku 12. sa vypúšťa bod 12.22. 
 
2.6. V článku 12. sa doterajšie body 12.23. až 12.37. označujú ako body 12.22. až 12.36. 
 
2.7. V článku 12. bod 12.22. znie nasledovne: 
 

„12.22. Zmluvná strana nadobúdajúca opciu (kupujúci) sa zaväzuje bezodkladne po nadobudnutí opcie 
zaplatiť druhej zmluvnej strane jej cenu (opčnú prémiu) v dohodnutý deň splatnosti opčnej 
prémie, inak v druhý Obchodný deň po uzatvorení Obchodu.“. 

 
2.8  V článku 19. sa za bod 19. 4. dopĺňa nový bod 19.5., ktorý znie nasledovne: 
 

„19.5.  Klient berie na vedomie, že ho Banka kategorizovala ako neprofesionálneho klienta, ktorý je 
podľa zákona o cenných papieroch považovaný za klienta s najvyšším stupňom ochrany. 
Zaradenie Klienta do inej kategórie klientov podľa zákona o cenných papierov Banka oznámi 
Klientovi písomne.“ 

 
2.9.  V článku 19. sa doterajšie body 19.5. až 19.26. označujú ako body 19.6. až 19.27. 

 
2.10.  Za článok 3. sa dopĺňa nový článok 4., ktorý znie nasledovne:  
 

„4. JEDNORAZOVÝ VKLAD 
 
4.1. Klient je oprávnený prenechať Banke na využitie peňažné prostriedky a Banka je oprávnená tieto 

peňažné prostriedky prijať ako jednorazový vklad.  
4.2. Základné podmienky Obchodu: 

a) množstvo a mena peňažných prostriedkov, ktoré sa Klient zaväzuje prenechať Banke na 
využitie; 

b) deň prenechania peňažných prostriedkov Klientom Banke; 
c) záporná úroková sadzba pre výpočet výšky odplaty, ktorú má Klient uhradiť za prenechanie 

peňažných prostriedkov Banke na využitie; 
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d) obdobie, počas ktorého sa Klient zaväzuje prenechať peňažné prostriedky Banke na využitie; 
e) účet Klienta v Banke, z ktorého budú odpísané peňažné prostriedky za účelom ich prenechania 

Banke na využitie; a 
f) účet, na ktorý majú byť pripísané peňažné prostriedky, ak má byť odlišný od účtu, z ktorého budú 

peňažné prostriedky odpísané za účelom ich prenechania Banke na využitie. 
4.3. Za obdobie prenechania peňažných prostriedkov Banke na využitie nebude Banka z týchto 

peňažných prostriedkov platiť Klientovi úrok.  
4.4. Banka nie je povinná vyplatiť Klientovi peňažné prostriedky pred uplynutím dohodnutého obdobia. 
4.5. Po uplynutí dohodnutého obdobia Banka pripíše Klientovi peňažné prostriedky na dohodnutý účet. 
4.6. Klient sa zaväzuje po uplynutí dohodnutého obdobia zaplatiť Banke odplatu určenú ako úrok 

z peňažných prostriedkov prenechaných Banke na využitie počas dohodnutého obdobia. 
4.7. Ak Klient požiada o vyplatenie peňažných prostriedkov počas dohodnutého obdobia a Banka 

Klientovi vyhovie, je Banka oprávnená alikvotne znížiť výšku odplaty a zúčtovať dohodnutú sankciu 
za nakladanie s jednorazovým vkladom. 

4.8. Banka je oprávnená odpísať peňažné prostriedky vo výške odplaty alebo sankcie z akéhokoľvek 
účtu Klienta vedeného v Banke, a to aj bez predloženia prevodného príkazu. Ak Klient nemá 
v Banke vedený účet, alebo na účte nie je dostatok peňažných prostriedkov na odpísanie odplaty 
alebo sankcie, Banka je oprávnená o sumu odplaty alebo sankcie znížiť výšku peňažných 
prostriedkov z tohto Obchodu, ktoré vypláca Klientovi po skončení Obchodu. 

4.9. Na Obchod podľa tohto bodu sa nepoužijú ustanovenia platných právnych predpisov o bežnom 
účte, vkladovom účte, vkladnej knižke a vkladovom liste.“. 

 
2.11.  Doterajšie články 4. až 20. sa označujú ako články 5. až 21., čím sa mení aj označenie jednotlivých 

bodov, ktoré sú touto zmenou dotknuté. 
 
2.12.  V článku 20. sa dopĺňa nový bod 20.15., ktorý znie nasledovne: 
 

„20.15. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil s dokumentom s kľúčovými informáciami pre 
štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení, ktorý 
mu bol poskytnutý dohodnutým spôsobom. Klient je oprávnený požiadať Banku na Obchodnom 
mieste aj o bezplatné poskytnutie papierovej kópie dokumentu s kľúčovými informáciami.“. 

 
2.13.  V článku 20. sa doterajšie body 20.15. až 20.27. označujú ako body 20.16. až 20.28. 

 
 
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
3.1 Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 1. 10. 2016, okrem bodov 2.12. a 2.13., ktoré nadobúdajú účinnosť 

31. 12. 2016.  
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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 

 

 

 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

 
KONTAKTNÉ ÚDAJE 

 
ORGÁN DOHĽADU 

http://www.slsp.sk/
mailto:info@slsp.sk

