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Vyhlásenie k žiadosti o poskytnutie 

Spotrebného úveru na Čokoľvek (ďalej 

„Žiadosť“)  

Potvrdením Žiadosti, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj táto Príloha 
zároveň potvrdzujem všetky nasledovné skutočnosti: 
 

1. Súhlasím so spracúvaním mojich Osobných údajov a Dôverných informácií za podmienok a 

v rozsahu stanovenom vo VOP.  

2. Som si vedomý, že súčasťou Úverovej zmluvy sú:  

a) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s., s účinnosťou od 1. 1. 

2015 (ďalej „VOP“),  

b) Produktové obchodné podmienky pre hypotekárne a splátkové úvery Slovenskej 

sporiteľne, a.s., s účinnosťou od 1. 1. 2015 (ďalej „POP“),  

c) Sadzobník a  

d) podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje.  

Súčasti Zmluvy sú prístupné na Obchodnom mieste a na www.slsp.sk.  

 

3. Súhlasím, aby sa všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Žiadosti riadili príslušnými 

ustanoveniami POP, VOP a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí.  

4. Vyhlasujem, že som sa oboznámil s doplňujúcimi informáciami týkajúcimi sa Źiadosti a 

Poistenia k úveru, ktoré sú obsiahnuté v tomto dokumente, súhlasím s nimi a zaväzujem sa 

ich dodržiavať.  

Doplňujúce informácie týkajúce sa Žiadosti  

 Banka vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v súlade so zákonom č. 483/2001 Z.z. o 

bankách, na základe bankového povolenia udeleného Národnou Bankou Slovenska 

ako orgánom dohľadu nad činnosťou bánk a pobočiek zahraničných bánk.  

 Všetky informácie týkajúce sa služby, ktorú bude Banka poskytovať uzatvorením 

Úverovej zmluvy sú obsiahnuté v jednotlivých dokumentoch, ktoré má Dlžník možnosť 

si prečítať pred potvrdením návrhu na uzavretie Úverovej zmluvy v rámci formulára 

http://www.slsp.sk/


žiadosti o uzavretie Úverovej zmluvy alebo na internetovej stránke Banky 

www.slsp.sk. V dokumentoch je uvedená najmä charakteristika služby, platobné 

podmienky, spôsob poskytovania služby a iné informácie o Dlžníkom požadovanej 

službe. Výška odplát za poskytovanie služby je určená v Sadzobníku. Na zdaňovanie 

príjmov spojených s poskytovaním služby sa vzťahujú platné daňové predpisy, najmä 

zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  

 Informácie týkajúce sa Úverovej zmluvy, ktorá bude uzatvorená prijatím návrhu Banky 

na uzatvorenie Úverovej zmluvy (napr. informácie o dobe platnosti tejto zmluvy, o 

možnostiach predčasného alebo jednostranného skončenia tejto zmluvy) sú 

obsiahnuté v návrhu na uzatvorenie Úverovej zmluvy, ktoré má Dlžník možnosť si 

prečítať pred potvrdením návrhu v rámci formulára návrhu alebo na internetovej 

stránke www.slsp.sk.  

 Ak dôjde k uzatvoreniu Zmluvy na základe Žiadosti, Dlžník je oprávnený odstúpiť od 

Zmluvy písomným odstúpením od Zmluvy odoslaným najneskôr v lehote do 14 

kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia, doručovaným na adresu sídla Banky. Po 

takomto odstúpení od Zmluvy Dlžník zaplatí Banke Istinu a úroky počítané od 

poskytnutia Úveru do splatenia Istiny bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia 

odstúpenia. Banka začne poskytovať požadovanú službu už po uzavretí Zmluvy 

uzavretej na základe Žiadosti, v zmysle podmienok v nej bližšie dohodnutých.  

 Spôsob podávania a vybavovania reklamácií a sťažností, ktoré sa týkajú správnosti a 

kvality služieb poskytovaných Bankou, je upravený v Reklamačnom poriadku Banky, s 

ktorým sa má Klient možnosť oboznámiť pred potvrdením Žiadosti na internetovej 

stránke www.slsp.sk. 

 

 

 

 

 

 

 
 


