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ZVEREJNENIE KU VKLADNÝM KNIŽKÁM 

 
 
DRUHY VKLADNÝCH KNIŽIEK  
 
Vkladná knižka SPORObonus (určená pre fyzické osoby bez obmedzenia veku)  
Detská vkladná knižka (iXtra bonus) (určená maloletým fyzickým osobám)  
Vkladná knižka kapitál (určená pre fyzické osoby bez obmedzenia veku)  
 
Vkladné knižky Banka zriaďuje len v mene EUR.  
 
VKLADNÁ KNIŽKA SPORObonus a DETSKÁ VKLADNÁ KNIŽKA (iXtra bonus)  
 
DĹŽKA CYKLU:     1 bežný rok (nie kalendárny)  
VÝŠKA KVARTÁLNEHO VKLADU:   30 eur  
DĹŽKA LEHOTY PRE POVOLENÝ VÝBER:  3 mesiace po Úspešnom ukončení Cyklu  
MINIMÁLNY VKLAD:     7 eur  
 
Majetkové výhody spojené s Detskou vkladnou knižkou (iXtra bonus) sú poskytované do konca 
kalendárneho roka, v ktorom jej majiteľ dovŕši 18. rok veku. Následne sa budú právne vzťahy medzi 
majiteľom Vkladnej knižky a Banky riadiť podmienkami platnými pre Vkladnú knižku SPORObonus.  
 
Banka po 1. 5. 2016 zriadi Klientovi maximálne jednu Detskú vkladnú knižku. 
 
 
POISTENIE K DETSKEJ VKLADNEJ KNIŽKE  

S účinnosťou od 1. 5. 2016 Banka ku všetkým  Detským vkladným knižkám automaticky poskytuje 

doplnkovú službu Poistenie Detská poistka. 

Poistenie Detská poistka je poistenie rodičov (podľa rodného listu) majiteľa Detskej vkladnej knižky. 
Rozsah poistenia: smrť úrazom rodiča majiteľa Detskej vkladnej knižky 
Výška poistnej sumy: 7 000 EUR (plnia sa max. 2 poistné udalosti) 
 
Banka môže ako doplnkovú službu k Detskej vkladnej knižke dojednať ako poistník v prospech 
majiteľa vkladnej knižky/rodiča majiteľa vkladnej knižky s poistiteľom, ktorým je Poisťovňa Slovenskej 
sporiteľne, a. s., Vienna Insurance Group Poistenie Detská poistka.  Majiteľ vkladnej knižky/rodič 
majiteľa vkladnej knižky súhlasí s týmto poistením. 
 
Všeobecné poistné podmienky k Poisteniu Detská poistka budú prístupné na www.slsp.sk a na 
ktoromkoľvek Obchodnom mieste. 
 
 
VKLADNÁ KNIŽKA KAPITÁL  
 
MINIMÁLNY VKLAD:     7 eur  
 
Termínovaný vklad na Vkladnej knižke  
MINIMÁLNY VKLAD:     500 eur  
DOBA VIAZANOSTI:     1, 12, 36 mesiacov  
 
 
VKLADNÁ KNIŽKA ZRIADENÁ PRE DVOCH KLIENTOV  
 
Úkony, ktoré sú Klienti oprávnení vykonávať iba spoločne  

 udelenie, zmena, odvolanie plnomocenstva osobám oprávneným nakladať s Vkladnou 
knižkou a peňažnými prostriedkami na Vkladnej knižke  

 zriadenie, zmena, zrušenie hesla na Vkladnej knižke  
 
 

http://www.slsp.sk/
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BÁZA ÚROČENIA  
 
ACT (aktuál) / ACT (aktuál)  
 
VKLADNÉ KNIŽKY, KTORÉ BANKA UŽ NEPREDÁVA  
 
Vkladná knižka kapitál v cudzej mene 
Termínovaný vklad na Vkladnej knižke v mene EUR: doba viazanosti 3, 6, 18, 24 mesiacov. 
Termínovaný vklad  na Vkladnej knižke v cudzej mene. 
 
Vkladné knižky SPOROknižka, SPOROknižka s výpovednou lehotou, SPOROknižka eso vydané 
Bankou sa riadia podmienkami platnými pre Vkladnú knižku kapitál.  
Vkladné knižky SPORObonus Dôchodok vydané Bankou sa riadia podmienkami platnými pre Vkladnú 
knižku SPORObonus. 
 
S účinnosťou od 1. 8. 2017 sa mení na všetkých termínovaných vkladoch na Vkladnej knižke 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.  
 
 


