Žiadosť o vydanie komunikačného kľúča
(ďalej len „Žiadosť“)

Identifikácia žiadateľa (platobná inštitúcia/banka/iný poskytovateľ platobných služieb)
Obchodné meno/názov platobnej inštitúcie/banky:
Adresa sídla:
IČO:

Zastúpený agentom - právnická osoba
Meno priezvisko:

Funkcia:

Adresa trvalého pobytu:
Meno priezvisko:

Funkcia:

Adresa trvalého pobytu:

Predmet činnosti:
Poskytovanie platobných iniciačných služieb
Poskytovanie služieb informovania o platobnom účte
Vydávanie platobných prostriedkov viazaných na platobnú kartu

Povolenie na poskytovanie platobných služieb
Udelené dňa:
Názov subjektu, ktorý povolenie udelil:
Platné do:

Povinné kontaktné údaje
E-mailová adresa (elektronická adresa na dôležitú komunikáciu):
E-mailová adresa na zaslanie Komunikačného kľúča:
Telefónne číslo na doručenie ZIP hesla:
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Údaje potrebné pre vydanie komunikačného kľúča
Návratová URI adresa:
Názov aplikácie:
Web stránka aplikácie:
Popis aplikácie:

Týmto žiadam Slovenskú sporiteľňu, a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 601/B (ďalej len „Banka“)
o vydanie komunikačného kľúča na účely:
a) identifikácie pri každom poskytnutí platobnej iniciačnej služby, alebo služby informovania
o platobnom účte v Banke, alebo
b) autentifikácie pri každej žiadosti o vydanie potvrdenia, že suma potrebná na vykonanie
platobnej operácie viazanej na platobnú kartu je k dispozícii na platobnom účte platiteľa v Banke, a
c) bezpečnej komunikácie s Bankou a s používateľom platobných služieb a zároveň sa zaväzujem
používať tento komunikačný kľúč výlučne len na vyššie uvedené účely.
Súhlasím s tým, aby Banka po akceptácii Žiadosti doručila komunikačný kľuč na e-mailovú adresu na jeho doručenie
uvedenú v Žiadosti, pričom beriem na vedomie, že e-mailová správa, ktorá bude obsahovať tento komunikačný kľúč,
bude zabezpečená šifrovaním, pričom na rozšifrovanie tejto e-mailovej správy je potrebné použiť ZIP heslo.
Týmto žiadam Banku aj o vydanie a doručenie ZIP hesla na mnou uvedené telefónne číslo v Žiadosti, ktoré bude slúžiť na
rozšifrovanie e-mailovej správy obsahujúcej tento komunikačný kľúč, doručenej Bankou na mnou uvedenú e-mailovú adresu
v Žiadosti (ďalej len „Komunikačný kľúč“).
Vyhlasujem, že som si vedomý skutočnosti, že pri používaní Komunikačného kľúča
som povinný dodržiavať nasledovné bezpečnostné zásady:
a) vykonať všetky primerané úkony na zabezpečenie ochrany Komunikačného kľúča
a so zvýšenou starostlivosťou ho chrániť pred stratou, odcudzením a pred zneužitím;
b) uchovávať Komunikačný kľúč na bezpečnom mieste, ku ktorému nemajú prístup neoprávnené osoby;
c) neumožniť použitie Komunikačného kľúča tretej osobe (Komunikačný kľúč je neprenosný);
d) nepoužívať zrušený alebo neplatný Komunikačný kľúč;
f) z abezpečiť všetky elektronické a komunikačné prostriedky,
prostredníctvom ktorých používam Komunikačný kľúč, antivírusovou ochranou;
g) ak dôjde k strate Komunikačného kľúča, k jeho odcudzeniu alebo zneužitiu alebo ak mám podozrenie, že Komunikačný kľúč
môže zneužiť neoprávnená osoba, som povinný túto skutočnosť okamžite oznámiť Banke a požiadať Banku
o vydanie nového Komunikačného kľúča.
Beriem na vedomie, že Banka je oprávnená zrušiť alebo zneplatniť Komunikačný kľúč a tým mi odmietnuť prístup
k platobným účtom používateľov platobných služieb, vedeným Bankou, a to:
z objektívnych a preukázateľných dôvodov týkajúcich sa neautorizovaného prístupu alebo podvodného prístupu
k platobnému účtu vrátane neautorizovaného podnetu alebo podvodného podnetu na vykonanie platobnej operácie
v prípade, ak sa Banka dozvie, že už nie som oprávnený na poskytovanie platobných služieb uvedených v Žiadosti,
alebo na základe žiadosti o odmietnutie prístupu k platobnému účtu používateľa platobných služieb, ktorý je klientom
Banky a ktorému Banka vedie platobný účet, doručenej Banke, čím dôjde k odmietnutiu prístupu k platobnému účtu
alebo k platobným účtom tohto klienta.
Vyhlasujem, že všetky údaje mnou uvedené v Žiadosti sú úplné a pravdivé, a beriem na vedomie, že Banka je oprávnená
preveriť súlad a úplnosť týchto údajov s údajmi, ktoré sú Banke prístupné alebo uvedené v prílohách Žiadosti, a následne
mi vydať Komunikačný kľúč, a to v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia riadnej a úplnej Žiadosti Banke. V
prípade, ak Žiadosť nie je riadna alebo úplná, Banka je oprávnená požiadať ma o doplnenie chýbajúcich údajov alebo o
podanie vysvetlenia k údajom uvedeným v Žiadosti, pričom vyhlasujem, že tejto žiadosti Banke vyhoviem, a to najneskôr
do 5 pracovných dní, pričom beriem na vedomie, že o tento počet dní sa predlžuje lehota na vydanie Komunikačného
kľúča uvedená vyššie.
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Prílohy Žiadostí:
1. riginál alebo úradne overená kópia výpisu z OR alebo z iného registra ;
2. Originál alebo úradne overená kópia plnomocenstva osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa, ak toto
oprávnenie nevyplýva z výpisu z OR alebo z iného registra;
3. Kópia povolenia na vykonávanie platobných služieb udeleného príslušným orgánom

V

dňa

Meno, priezvisko, titul, funkcia
osoby oprávnenej konať v mene
žiadateľa

Meno, priezvisko, titul, funkcia
osoby oprávnenej konať v mene
žiadateľa
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