
Súčasné obchodné podmienky platné do 31. 12. 2014 Nové obchodné podmienky účinné od 1. 1. 2015

Všeobecné obchodné podmienky (od 1. 8. 2002) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s.

Obchodné podmienky pre vkladné knižky (od 1. 11. 2002)

Obchodné podmienky pre Osobný účet a balíky produktov a 

služieb pre fyzické osoby (od 1. 2. 2006)

Obchodné podmienky pre poskytovanie a používanie 

Elektronických služieb a Platobných kariet (od 10. 9. 2002)

Všeobecné obchodné podmienky (od 1. 8. 2002) – časť

Obchodné podmienky pre balíky produktov a služieb pre 

podnikateľov (od 1. 2. 2006)

Obchodné podmienky pre poskytovanie a používanie 

Elektronických služieb a Platobných kariet (od 10. 9. 2002) – časť

Všeobecné obchodné podmienky (od 1. 8. 2002) – časť

Obchodné podmienky pre Kreditné karty (od 5. 6. 2006)

Obchodné podmienky pre poskytovanie a používanie 

Elektronických služieb a Platobných kariet (od 10. 9. 2002) – časť

Obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s., pre poskytovanie 

Úverov a Povolených prečerpaní Privátnym klientom a MIKRO 

podnikateľom (od 1. 7. 2007) – časť

Všeobecné obchodné podmienky (od 1. 8. 2002) – časť

Obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s., pre poskytovanie 

Úverov a Povolených prečerpaní Privátnym klientom a MIKRO 

podnikateľom (od 1. 7. 2007) – časť

Obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s., pre 

poskytovanie hypotekárnych úverov fyzickým osobám                 

(od 1. 1. 2003) 

Všeobecné obchodné podmienky (od 1. 8. 2002) – časť

Obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s., pre poskytovanie 

Úverov firemným klientom a verejnému a neziskovému sektoru (od 

1. 7. 2008) 

Obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s., pre poskytovanie 

Úverov a Povolených prečerpaní Privátnym klientom a MIKRO 

podnikateľom (od 1. 7. 2007) – časť

Obchodné podmienky pre záruky (od 1. 2. 2007)

Obchodné podmienky člena centrálneho depozitára                     

(od 20. 3. 2004)

Obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s., pre poskytovanie 

investičných služieb (od 1. 2. 2007) 

Obchodné podmienky Treasury na obchodovanie s Bankou           

(od 1. 4. 2009)

Obchodné podmienky pre investičné služby (od 1. 12. 2009)

Obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s. pre prijímanie 

Kariet (od 1. 9. 2002)

Produktové obchodné podmienky pre prijímanie Platobných kariet 

Slovenskej sporiteľne, a. s.

Iné

Treasury produkty

Produktové obchodné podmienky pre investičné služby Slovenskej 

sporiteľne, a. s.

Produktové obchodné podmienky treasury Slovenskej sporiteľne, a. s.

Produktové obchodné podmienky pre kreditné karty a povolené 

prečerpania Slovenskej sporiteľne, a. s.

Kreditné karty a povolené prečerpania

Úverové produkty – fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby

Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a 

akreditívy Slovenskej sporiteľne, a. s.

Cenné papiere a investičné služby

Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty Slovenskej 

sporiteľne, a. s.

Depozitné produkty – fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby

Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty Slovenskej 

sporiteľne, a. s.

Úverové produkty – fyzické osoby nepodnikatelia

Produktové obchodné podmienky pre hypotekárne a splátkové úvery 

Slovenskej sporiteľne, a. s.

Prehľad zmien obchodných podmienok Slovenskej sporiteľne, a. s.

Slovenská sporiteľňa, a. s., s účinnosťou od 1. 1. 2015 mení všeobecné obchodné podmienky a osobitné obchodné podmienky.

Pripravili sme pre vás prehľad súčasných a nových obchodných podmienok (po kliknutí na príslušný nadpis sa vám otvoria dané obchodné 

podmienky)

Depozitné produkty – fyzické osoby nepodnikatelia

Všeobecné obchodné podmienky 


