Účinné od 01. 09. 2017

ZVEREJNENIE K ÚČTU, OSOBNÉMU ÚČTU, ÚČTU SPORENIA
A VKLADOVÉMU ÚČTU
(fyzická osoba nepodnikateľ)
ÚČET
DRUHY ÚČTOV
SPOROžíro v mene EUR
SPOROžíro v cudzej mene (USD, CZK, GBP, CHF, HUF, PLN)
SPOROžíro senior v mene EUR Banka poskytuje Klientom, ktorí sú poberateľmi starobného, vdovského,
sirotského, výsluhového alebo iného typu dôchodku
MINIMÁLNY VKLAD
0 EUR, 20 USD, 600 CZK, 15 GBP, 0 CHF, 0 HUF, 0 PLN
MINIMÁLNY ZOSTATOK
0 EUR

OSOBNÝ ÚČET
DRUHY OSOBNÝCH ÚČTOV
Osobný účet
Osobný účet Exclusive
Space účet Mladý
Banka poskytuje Klientom vo veku 15 – 26 rokov (vrátane); Klient je oprávnený využívať
poskytnutý Účet až do veku 28 rokov (do 1. 7. 2016 pod názvom Osobný účet Mladý)
Space účet Študent
Banka poskytuje Klientom vo veku 15 – 19 rokov (vrátane) bez povinnosti predloženia
potvrdenia o návšteve školy a vo veku 20 – 26 rokov (vrátane) s povinnosťou
predkladať pri zriadení účtu, a následne raz ročne (v období od 1. 9. do 31. 12.)
písomné potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok (do 1. 7. 2016 pod
názvom Osobný účet Študent)
Osobné účty Banka zriaďuje len v mene EUR.
S účinnosťou od 1. 7. 2016 dochádza k zmene názvu Osobného účtu Mladý na Space účet Mladý
a Osobného účtu Študent na Space účet Študent.
ZOZNAM BANKOVÝCH PRODUKTOV ZAHRNUTÝCH V OSOBNOM ÚČTE
Účet
Osobný účet
Osobný účet Exclusive
Space účet Mladý
Space účet Študent






Platobná
karta





Elektronické
služby





Účet
sporenia





Povolené
prečerpanie





PRERAĎOVANIE MEDZI OSOBNÝMI ÚČTAMI
Banka preradí Space účet Študent do Space účtu Mladý
a) na konci kalendárneho roka, v ktorom Klient dovŕšil vek 26 rokov,
b) na konci kalendárneho roka, v ktorom Klient dovŕšil 20 rokov a nedovŕšil 26 rokov a nepredložil Banke
potvrdenie o návšteve školy.
Banka preradí Space účet Mladý do Osobného účtu na konci kalendárneho roka, v ktorom Klient dovŕšil vek 28
rokov.

ÚČET SPORENIA
DRUHY ÚČTOV SPORENIA
Účet sporenia na bývanie
Účet sporenia pre radosť
Účet sporenia na rezervu
Účty sporenia Banka zriaďuje len v mene EUR.
MINIMÁLNA SUMA SPORENIA
10 EUR
MAXIMÁLNY POČET ÚCTOV SPORENIA
Klient môže mať súčasne zriadené maximálne:
1x Účet sporenia na rezervu
1x Účet sporenia na bývanie
5x Účet sporenia pre radosť
VIAZANÝ VKLAD
Platí pre:
Účet sporenia na bývanie
Účet sporenia pre radosť
Po dosiahnutí takej výšky vkladu vo Viazanom vklade na Účte sporenia, ktorá zodpovedá pri uplatnení
maximálnej platnej úrokovej sadzby pre Viazaný vklad vrátane Lepších úrokov výške úroku 20 EUR mesačne,
Banka prevedie z Neviazaného vkladu na Viazaný vklad najviac 50 EUR mesačne.
POISTENIE K ÚČTU SPORENIA NA REZERVU
S účinnosťou od 1. 5. 2016 Banka ku všetkým Účtom sporenia na rezervu automaticky poskytuje doplnkovú
službu Poistenie osobných vecí a nehôd v domácnosti.
Rozsah poistenia:
Rozsah poistenia
Strata alebo odcudzenie:
peňaženky, tašky, kľúčov,
dokladov osobných aj od auta,
električenky, okuliarov;
Odcudzenie stravných lístkov
Havárie: inštalatér, elektrikár, kurič,
plynár, sklenár
Zablokovanie dverí, zámočník
Porucha domácich spotrebičov
pračka, umývačka, chladnička a
pod.

Max. výška poistnej sumy na
jednu poistnú udalosť
200 EUR

200 EUR

200 EUR
200 EUR

Základné parametre
max. 3 poistné udalosti za rok

havárie, následkom ktorých je
potrebné
zaistiť
výjazd
definovaného remeselníka
náklady
v
súvislosti
s
odblokovaním dverí a zámočníkom
poruchy
vybraných
domácich
spotrebičov do 7 rokov od dátumu
ich zakúpenia

Banka môže ako doplnkovú službu k Účtu sporenia na rezervu dojednať ako poistník v prospech majiteľa Účtu
sporenia ako poisteného s poistiteľom, ktorým je Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská
7/C,821 09 Bratislava, IČO: 36 534 978, Poistenie osobných vecí a nehôd v domácnosti. Majiteľ Účtu sporenia
ako poistený súhlasí s týmto poistením
Všeobecné poistné podmienky k Poisteniu osobných vecí a nehôd v domácnosti sú prístupné na www.slsp.sk
a na ktoromkoľvek Obchodnom mieste.

VKLADOVÝ ÚČET
DRUHY VKLADOVÝCH ÚČTOV
Termínovaný vklad v mene EUR
Termínovaný vklad v cudzej mene (USD, CZK, GBP)
Termínovaný vklad s výplatou úrokov vopred v mene EUR
MINIMÁLNY VKLAD
500 EUR, 500 USD, 10 000 CZK, 500 GBP
1 000 EUR (pre Termínovaný vklad s výplatou úrokov vopred)
DOBA VIAZANOSTI
Termínovaný vklad v mene EUR: 1, 12, 36 mesiacov
Termínovaný vklad v cudzej mene: 1, 12 mesiacov
Termínovaný vklad s výplatou úrokov vopred v mene EUR: 18 mesiacov

BANKOVÝ PRODUKT ZRIADENÝ PRE DVOCH KLIENTOV (SPOLOČNÝ VKLAD)
ÚKONY, KTORÉ SÚ KLIENTI OPRÁVNENÍ VYKONÁVAŤ IBA SPOLOČNE





udelenie, zmena, odvolanie plnomocenstva osobám oprávneným nakladať s Účtom a Vkladovým účtom
a peňažnými prostriedkami na Účte a Vkladovom účte (nevzťahuje sa na prípady udelenia, zmeny
a odvolania plnomocenstva cez Elektronické služby)
uzatváranie dodatkov k Zmluve (nevzťahuje sa na prípady preraďovania medzi Bankovými produktmi
a na prípady zmeny alebo ukončenia Zmluvy cez Elektronické služby)
uzatvorenie Zmluvy o Povolenom prečerpaní k Účtu
uzatvorenie Zmluvy o Platobnej karte a Zmluvy o Elektronických službách pre inú osobu, ako je majiteľ
Účtu

Banka zriaďuje spoločný vklad výlučne ku Vkladovému účtu.

PODMIENKY NAKLADANIA S VKLADOM NA ÚČTE
PLNOMOCENSTVO
Rozsah a obsah plnomocenstva
 identifikácia Klienta a oprávnenej osoby
 určenie spôsobu konania oprávnenej osoby
 limit oprávnenej osoby na transakciu
 určenie podpisovej skupiny
 limit podpisovej skupiny na transakciu
spôsob konania
 samostatne - samostatné konanie (oprávnená osoba môže konať samostatne)
 spoločne dvaja - konanie spoločne dvaja (oprávnená osoba môže konať len spoločne s druhou
oprávnenou osobou na Účte)
 spoločne traja - konanie spoločne traja (oprávnená osoba môže konať len spoločne s ďalšími dvoma
oprávnenými osobami na Účte)
 spoločne štyria - konanie spoločne štyria (oprávnená osoba môže konať len spoločne s ďalšími troma
oprávnenými osobami na Účte)
 spoločne piati - konanie spoločne piati (oprávnená osoba môže konať len spoločne s ďalšími štyrmi
oprávnenými osobami na Účte)
limit na transakciu
 vyjadruje maximálny limit, do ktorého môže konať oprávnená osoba
 je určený vždy v mene účtu




pri nakladaní s vkladom na Účte sa suma uvedená v Platobnom príkaze kontroluje voči určenému limitu
na transakciu
poplatok za Platobný príkaz sa nezapočítava do limitu na transakciu (s výnimkou Poplatku za
zamieňanie bankoviek a mincí)

prípustné limity na transakciu:
 neobmedzený
 obmedzený – vyjadrený číselnou hodnotou od 0 (nula) vyššie
pri spôsobe konania „samostatne“ sa uplatňuje individuálny limit oprávnenej osoby,
pri spôsobe konania „spoločne dvaja“ až „spoločne piati“ (spoločné konanie) sa uplatňuje najvyššie určený
individuálny limit niektorej zo zúčastnených oprávnených osôb
podpisová skupina
 je skupina konkrétnych oprávnených osôb, ktoré tvoria jej členov
 členovia podpisovej skupiny môžu konať len spoločne
 každá podpisová skupina má svoj názov určený Klientom
limit podpisovej skupiny na transakciu
 vyjadruje maximálny limit, do ktorého môže konať podpisová skupina
 limit je určený vždy v mene účtu
 pri nakladaní s vkladom na Účte sa suma uvedená v Platobnom príkaze kontroluje voči určenému limitu
podpisovej skupiny na transakciu
 poplatok za Platobný príkaz sa nezapočítava do limitu podpisovej skupiny na transakciu
prípustné limity podpisovej skupiny na transakciu:
 neobmedzený
 obmedzený – vyjadrený číselnou hodnotou od 0 (nula) vyššie
pri konaní podpisovej skupiny sa uplatňuje vždy limit určený tejto Podpisovej skupine; nie je možné zaradiť
do podpisovej skupiny inú oprávnenú osobu, ktorá by mala vyšší limit ako je limit podpisovej skupiny.
identifikačné číslo vzorového podpisu
 s účinnosťou od 23. 7. 2016 je oprávnená osoba pri nakladaní s vkladom na Účte oprávnená používať
ktorýkoľvek svoj vzorový podpis uložený v Banke

BÁZA ÚROČENIA
ACT (aktuál) / ACT (aktuál)
ACT (aktuál) / 365 (pre Termínovaný vklad s výplatou úrokov vopred)

BANKOVÉ PRODUKTY, KTORÉ BANKA UŽ NEPREDÁVA
ÚČTY
Banka s účinnosťou od 1. 9. 2017 ukončuje poskytovanie produktov: Balík Extra, Balík Extra Plus, SPOROžíro
EURO<26.
VKLADOVÉ ÚČTY
 Termínovaný vklad v mene EUR: doba viazanosti 3, 6, 18, 24 mesiacov
 Termínovaný vklad v cudzej mene: doba viazanosti 3, 6 mesiacov
S účinnosťou od 1. 8. 2017 sa mení na všetkých termínovaných vkladoch v mene EUR aj cudzích menách:
 3-mesačná viazanosť na 1-mesačnú viazanosť,
 6-mesačná viazanosť na 1-mesačnú viazanosť,
 18 a 24-mesačná viazanosť na 12-mesačnú viazanosť

Banka s účinnosťou od 1. 9. 2017 ukončuje poskytovanie produktu Termínovaný vklad bez možnosti
predčasného zrušenia v mene EUR.
ÚČTY SPORENIA
 Účet sporenia k Osobnému účtu
 Účet sporenia k Osobnému účtu Exclusive
 Účet sporenia k Space účtu Mladý a Space účtu Študent (do 1. 7. 2016 pod názvom Účet sporenia
k Osobnému účtu Mladý a Osobnému účtu Študent)
 Účet sporenia k SPOROžíru senior
Limity

Minimálna
Suma
sporenia

Maximálna
Suma
sporenia

Maximálny
Mimoriadny
vklad**

Minimálna
suma
výberu

Sporenie k Osobnému účtu
Sporenie k Osobnému účtu Exclusive
Sporenie k Space účtu Mladý a Space
účtu Študent
Sporenie k SPOROžíru senior

10 EUR

1 000 EUR*

10 000 EUR***

30%
nasporenej
sumy

*Maximálna Suma sporenia je určená ako súčet Súm sporenia na všetkých Účtoch sporenia zriadených
k jednému Účtu.
**Počas kalendárneho roka je Klient oprávnený previesť v prospech Účtu sporenia jedným alebo viacerými
vkladmi peňažné prostriedky v súhrnnej maximálnej sume zodpovedajúcej výške Mimoriadneho vkladu.
***Maximálna výška Mimoriadneho vkladu je určená ako súčet Mimoriadnych vkladov na všetkých Účtoch
sporenia zriadených k jednému Účtu, vrátane tých, ktoré boli vo vyššie uvedenom čase zrušené.
Banka s účinnosťou od 1. 9. 2017 ukončuje poskytovanie produktu Sporenie pre deti.

