Číslo Návrhu:
Návrh na uzatvorenie Zmluvy o Space účte Študent
(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 Space účte Študent (ďalej „Zmluva“) s týmito základnými podmienkami:
II. Základné podmienky
Predmetom Zmluvy je poskytnutie Osobného účtu, typ Space účet Študent v kombinácii nasledujúcich Bankových
produktov:
1. vedenie Účtu Bankou pre Klienta
Číslo Účtu bude Klientovi oznámené Bankou v oznámení o prijatí Návrhu. Spôsob
preberania výpisov: elektronicky za podmienok dohodnutých v EB zmluve
2. vydanie Platobnej karty k Účtu pre Klienta
Typ Platobnej karty: Space VISA Electron Diskrétny údaj:
Spôsob doručenia Platobnej karty: poštou na adresu Klienta
Doručenie PIN kódu: prostredníctvom služby PIN cez SMS na telefónne číslo:
3. poskytnutie Elektronických služieb k Účtu
za podmienok a v rozsahu dohodnutom medzi Bankou a Klientom v EB zmluve
4. poskytnutie Povoleného prečerpania k Účtu
za podmienok a v rozsahu dohodnutom medzi Bankou a Klientom v zmluve o povolenom prečerpaní
III. Osobitné ustanovenia k vzniku Zmluvy
1. Odoslaním Návrhu Klient dáva a doručuje Banke neodvolateľný návrh na uzatvorenie Zmluvy.
2. Zmluva vzniká okamihom doručenia oznámenia o prijatí Návrhu Bankou Klientovi.
3. Oznámenie o prijatí Návrhu Klienta doručí Banka Klientovi prostredníctvom Elektronickej služby
Internetbanking. Oznámenie o 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 zriadi Space účet Študent a vydá Platobnú kartu.
6. Po zriadení Účtu bude Účet blokovaný proti prichádzajúcim a odchádzajúcim platbám až do okamihu
verifikácie Klienta. 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).
IV. 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/ slovenskasporitelna-vop-spotrebitel.pdf)
b) Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od
1.5.2016, (www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/obchodne-podmienky-banky/
slovenska-sporitelna-pop-spotrebitel-depozita.pdf) a Produktové obchodné podmienky pre kreditné karty
a povolené prečerpania Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 1.8.2016 (ďalej „POP“), (
www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/obchodne-podmienky-banky/ slovenskasporitelna-pop-spotrebitel-kreditne-karty-a-povolene-precerpania.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 (Zverejnenie k úrokovým
sadzbám, www.slsp.sk/sk/information-book/spotrebitel#uroky_depozitne_produkty a Zverejnenie k Účtu,
Osobnému účtu, Účtu sporenia a Vkladovému účtu www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/
documents/Zverejnenia/zverejnenie-spotrebitel-ucty.pdf, Zverejnenie k Debetným kartám, www.slsp.sk/
content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/Zverejnenia/zverejnenie_debetne_karty.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.

