
číslo Návrhu:  
 

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o Bezpečnostných predmetoch a o Elektronických službách 

(ďalej „Návrh“) 

 

Meno, priezvisko, titul: 

Adresa trvalého pobytu: 

Rodné číslo/dátum narodenia: 

(ďalej „Klient“) 

 

I. Úvodné ustanovenie 
 
 

Klient týmto dáva návrh Slovenskej sporiteľni, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísanej 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka“), aby s ním 

uzatvorila Zmluvu o Bezpečnostných predmetoch a o Elektronických službách (ďalej „Zmluva“) s týmito základnými 

podmienkami: 

 

II. Predmet Zmluvy 
 
 

Predmetom Zmluvy je: 
 

a) dohoda medzi Bankou a Klientom o používaní Bezpečnostných predmetov, 

b) úprava práv a povinností Banky a Klienta pri poskytovaní Elektronických služieb k Bankovým produktom za 

podmienok a v rozsahu dohodnutom v Zmluve. 

 

III. Základné  podmienky 

 
1. Klient bude pri využívaní Elektronických služieb pre účely svojej identifikácie a autorizácie alebo certifikácie 

svojich Pokynov používať Bezpečnostné predmety a údaje uvedené v Zmluve. 

2. Banka prideľuje Klientovi prihlasovacie meno, ktoré slúži ako Identifikačný údaj, a to najmä na identifikáciu 

Klienta v Elektronických službách. Prihlasovacie meno bude Klientovi Bankou oznámené elektronicky na 

e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve pre zasielanie elektronických výpisov a e-mail notifikácií. 

 

IV. Bezpečnostné  predmety 
 
 

1. Heslo 

Pre účely identifikácie v Elektronických službách bude Klient s prihlasovacím menom používať heslo, ktoré 

si aktivuje pri prvom použití Elektronickej služby Internetbanking pomocou aktivačného kódu, ktorý mu 

Banka oznámi SMS správou zaslanou na číslo mobilného telefónu uvedené v Zmluve pre SMS kľúč. 

 
2. Bezpečnostné predmety pre účely autorizácie a certifikácie Pokynov 

Banka a Klient sa pre účely autorizácie a certifikácie Pokynov dohodli na používaní Bezpečnostného 

predmetu: 



SMS kľúč, ktorý bude zasielaný na číslo mobilného telefónu: 
 

3. Číslo mobilného telefónu 

Klient oznamuje Banke číslo mobilného telefónu pre účely zasielania SMS výpisov a SMS notifikácií: 

 
4. E-mailová adresa 

Klient oznamuje Banke e-mailovú adresu na zasielanie elektronických výpisov a e-mail notifikácií: 

 

V. Elektronické služby 

 
Banka sprístupní Klientovi Elektronické služby v rozsahu, s Limitmi a Bezpečnostnými predmetmi uvedenými v 

tomto článku Zmluvy. 

 

Typ Elektronickej služby Bezpečnostný  predmet Limit v EUR 

Internetbanking SMS kľúč 170 000 

Telephonebanking SMS kľúč 170 000 

Denný limit v EUR: 170 000 

 

VI. Osobitné  ustanovenia 

 
1. Banka Klientovi sprístupní Elektronické služby k Bankovým produktom prostredníctvom Bezpečnostných 

predmetov. 

2. Rozsah Elektronických služieb, ako aj Oprávnené osoby na používanie Elektronických služieb k Bankovým 

produktom poskytovaných Klientovi si Klient určí prostredníctvom Elektronickej služby Internetbanking. 

3. Banka je oprávnená automaticky umožniť Klientovi pasívny prístup k jeho Bankovým produktom 

prostredníctvom Elektronickej služby aj bez toho, aby si Klient tieto určil v zmysle predchádzajúceho bodu. 

4. Určením Oprávnenej osoby Klient túto osobu splnomocňuje, 

a) aby samostatne používala Elektronické služby k jednotlivým Bankovým produktom, 

b) aby sa oboznamovala s informáciami o Bankovom produkte, a 

c) aby nakladala s peňažnými prostriedkami na Bankovom produkte v rozsahu limitov určených Klientom. 

 
VII. Osobitné ustanovenia k vzniku Zmluvy 

 
1. Odoslaním Návrhu Klient dáva a doručuje Banke neodvolateľný návrh na uzatvorenie Zmluvy. 

2. Zmluva vzniká momentom doručenia oznámenia o prijatí Návrhu Bankou Klientovi. 

3. Oznámenie o prijatí alebo odmietnutí Návrhu Klienta doručí Banka Klientovi elektronicky na e-mailovú 

adresu Klienta: 

4. Ak Banka najneskôr v lehote do 3 kalendárnych dní nedoručí Klientovi oznámenie o prijatí alebo odmietnutí 

Návrhu, uplynutím uvedenej lehoty návrh na uzavretie Zmluvy zaniká. 

5. Po prijatí Návrhu Klienta, Banka Klientovi sprístupní Bezpečnostné predmety a Elektronické služby. 

6. Banka poskytne Klientovi Elektronické služby až do okamihu verifikácie Klienta len v obmedzenom rozsahu. 

Klient je povinný uskutočniť verifikáciu najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa odoslania Návrhu Banke: 

a) osobne na ktorejkoľvek Pobočke Banky na základe predloženia dokladu totožnosti, alebo 



b) bezhotovostným prevodom z účtu Klienta vedeného v inej banke alebo pobočke zahraničnej banky so 

sídlom v Slovenskej republike, ktorého je majiteľom, na účet Banky SK62 0900 0000 0050 7364 1020, 

variabilný symbol                       , vo výške 0,01 eur (1 cent). Banka sumu prevodu vráti Klientovi do 3 

kalendárnych dní na účet, z ktorého bola platba poukázaná. 

Ak nedôjde k správnej verifikácii Klienta najneskôr do 7 kalendárnych dní od odoslania Návrhu Banke, 

Zmluva sa automaticky zrušuje a zaniká. 

7. Ustanovenie predchádzajúceho bodu sa nepoužije, ak pred odoslaním Návrhu Banka overila totožnosť 

Klienta prostredníctvom Bezpečnostných predmetov (prihlasovacie meno a heslo do Elektronickej služby 

Internetbanking). 

 

VIII. Záverečné ustanovenia 
 
 

1. Súčasťou Zmluvy sú: 

a) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 1.1.2015 (ďalej „VOP“), ( 

www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/obchodne-podmienky-banky/ 

slovenska-sporitelna-vop-spotrebitel.pdf), 
 

b) Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 

1.5.2016 (ďalej „POP“), (www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/ 

obchodne-podmienky-banky/slovenska-sporitelna-pop-spotrebitel-depozita.pdf), 
 

c) Sadzobník (www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/sadzobnik/ 

sadzobnik-obyvatelstvo.pdf) 

d) podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje (www.slsp.sk/content/dam/sk/ 

slsp/www_slsp_sk/documents/Zverejnenia/zverejnenie-k-elektronickym-sluzbam.pdf). 

2. Súčasti Zmluvy sú prístupné na Pobočke a na www.slsp.sk. 
 

3. Banka odovzdáva Klientovi súčasti Zmluvy elektronicky prostredníctvom elektronickej služby 

Internetbanking alebo na elektronickú adresu Klienta evidovanú Bankou. Banka poskytuje Klientovi súčasti 

Zmluvy v listinnej podobe na požiadanie. 

4. Všetky právne vzťahy výslovne neupravené v Zmluve, sa budú riadiť POP, VOP a právnymi predpismi, a to 

v tomto poradí. 

 
 

Poznámka: Tento Návrh si starostlivo uschovajte. 
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