Zverejnenie k Debetným kartám platné od 1. 11. 2014
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A) Limity používania Platobnej karty, Maximálne Limity používania
Platobnej karty a povolené operácie
Pokiaľ sa Banka s Klientom nedohodnú inak, Banka vydá Klientovi Debetnú kartu s týmito Limitmi používania
Platobnej karty:
Typ
Platobnej
karty

Denný
hotovostný
limit

Denný
bezhotovostný
limit

Denný limit pre
platbu na internete
a objednávku tovaru

Denný celkový
limit

VISA Electron

500 €

1 500 €

1 500 €

2 000 €

VISA Electron
Sphere

500 €

1 500 €

1 500 €

2 000 €

Maestro

500 €

1 500 €

1 500 € *

2 000 €

500 €

1 500 €

1 500 € *

2 000 €

1 000 €

3 000 €

3 000 €

4 000 €

1 000 €

3 000 €

3 000 €

4 000 €

1 000 €

3 000 €

3 000 €

4 000 €

1 000 €

3 000 €

3 000 €

4 000 €

2 000 €

5 000 €

5 000 €

7 000 €

2 500 €

10 000 €

10 000 €

12 500 €

Maestro
Business
VISA
Classic
MasterCard
Mass
VISA
Business
MasterCard
Business
VISA Gold /
MasterCard Gold
MasterCard
World
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* Denný limit pre platbu na internete a objednávku tovaru pre Platobné karty Maestro a Maestro Business vydané
pred 15.04.2011 je 0 €, pokiaľ sa Klient s Bankou nedohodnú inak.
Typ
Platobnej
karty

Mesačný
hotovostný limit

Mesačný
bezhotovostný
limit

100 €

iXtra

Mesačný limit pre
platbu na internete
a objednávku
tovaru

Mesačný celkový
limit

0 €

300 €

200 €

Maximálne Limity používania Platobnej karty platné pre Debetné karty:

Typ
Platobnej
karty

Maximálny denný
limit pre platbu na
internete
a objednávku
tovaru

Maximálny denný
hotovostný limit

Maximálny denný
bezhotovostný
limit

VISA
Electron

500 €

10 000 €

10 000 €

10 500 €

VISA Electron
Sphere

500 €

10 000 €

10 000 €

10 500 €

Maestro

500 €

10 000 €

10 000 €

10 500 €

500 €

10 000 €

10 000 €

10 500 €

1 000 €

20 000 €

20 000 €

21 000 €

1 000 €

20 000 €

20 000 €

21 000 €

1 000 €

20 000 €

20 000 €

21 000 €

1 000 €

20 000 €

20 000 €

21 000 €

2 000 €

35 000 €

35 000 €

37 000 €

2 500 €

50 000 €

50 000 €

52 500 €

Maestro
Business
VISA
Classic
MasterCard
Mass
VISA
Business
MasterCard
Business
VISA Gold /
MasterCard Gold
MasterCard
World

Typ
Platobnej
karty

Maximálny
mesačný
hotovostný limit

Maximálny
mesačný
bezhotovostný
limit

500 €

iXtra

1 000 €

Maximálny
mesačný limit pre
platbu na internete
a objednávku
tovaru
1 000 €

Maximálny denný
celkový limit

Maximálny
mesačný celkový
limit
1 500 €

Povolené operácie vykonávané Platobnou kartou (VISA Electron, VISA Electron Sphere, Maestro, Maestro
Business, VISA Classic, MasterCard Mass, VISA Business, MasterCard Business, VISA Gold, MasterCard
Gold, MasterCard World):










výber ATM,
výber POS,
platba,
platba za telekomunikačné služby,
zostatok,
úhrada,
obraty,
platba na internete a objednávka tovaru,
Osobitné transakcie.
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Povolené operácie vykonávané Platobnou kartou iXtra:








výber ATM,
platba,
platba za telekomunikačné služby,
platba na internete a objednávka tovaru,
zostatok,
obraty,
Osobitné transakcie.

Jednotlivé povolené operácie vykonávané Platobnou kartou zahŕňajú nasledujúce operácie realizované
prostredníctvom Platobnej karty:
a) výber ATM
výber hotovosti z bankomatu v SR alebo v zahraničí označeného logom príslušného typu Platobnej karty;
b) výber POS
výber hotovosti prostredníctvom POS v bankách a u vybraných obchodníkov v SR alebo v zahraničí;
c) platba
bezhotovostná platba za tovar a služby u obchodníkov v SR alebo v zahraničí prostredníctvom POS (pri
Embosovaných kartách aj prostredníctvom Imprintera), označených logom príslušného typu Platobnej karty;
d) zostatok
informácia o disponibilnom zostatku na účte prostredníctvom bankomatu Banky;
e) úhrada
zadanie jednorazového bezhotovostného príkazu na úhradu prostredníctvom bankomatu Banky;
f) obraty
informácia o obratoch na účte prostredníctvom bankomatu Banky;
g) platba za telekomunikačné služby
bezhotovostné dobíjanie kreditu mobilných operátorov;
h) platba na internete a objednávka tovaru
platba na internete a objednávka telefonicky alebo poštou;
i) Osobitné transakcie
- platby za nákup cudzej meny,
- elektronické peňažné prevody, platby za finančné služby a obchodovanie a finančné platby v prospech
iných inštitúcií,
- platby za nákup cestovných šekov,
- platby za hazardné hry, lotérie a stávkovanie.

B) Doručovanie debetných Platobných kariet
Ak sa Banka s Klientom nedohodne na spôsobe doručenia Platobnej karty a PIN, budú Klientovi doručené
takto:
Karty pre fyzické osoby zasielané poštou na adresu Klienta:
- VISA Electron, VISA Electron Sphere, Maestro, iXtra, VISA Classic, MasterCard Mass, VISA Gold,
MasterCard Gold, MasterCard World.
 Karty pre právnické osoby zasielané poštou na adresu Klienta:
- Maestro Business, VISA Business, MasterCard Business, VISA Gold Business, MasterCard Gold Business.


Predpokladaná doba doručenia vyrobenej Platobnej karty a PIN prostredníctvom pošty je nasledovná (D
je deň zadania žiadosti):
Štandardná žiadosť:
Doručenie Platobnej karty:
Doručenie PIN:

D + 10 pracovných dní
D + 12 pracovných dní (Platobná karta VISA)
D + 13 pracovných dní (Platobná karta MasterCard)

Expresná žiadosť (nepoužíva sa pre Vlastnú kartu):
Doručenie Platobnej karty:
D + 3 pracovné dni
Doručenie PIN:
D + 4 pracovné dni (Platobná karta VISA)
D + 5 pracovných dní (Platobná karta MasterCard)
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Platobné karty a PIN sú doručované obyčajnou poštou. Tieto lehoty doručenia vyrobenej Platobnej karty a PIN sú
informatívne. Doba doručenia je závislá od lehôt spracovania žiadosti Bankou a zároveň od lehôt spracovania
príslušnou poštou, prípadne iných faktorov nezávislých na Banke.

C) Vrátenie alikvotnej časti Poplatku za Platobnú kartu
Pri zániku Zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty bude Klientovi vrátená alikvotná časť Poplatku za platobný
prostriedok zúčtovaného na ťarchu bežného účtu Klienta, ku ktorému bola Platobná karta vydaná. Pre účely
výpočtu alikvotnej časti Poplatku sa za rok považuje rok s 365 dňami.

D) Podmienky poskytnutia služby Cash back
Minimálna výška bezhotovostnej transakcie
Maximálna výška hotovostného výberu

5€
50 €

E) Podmienky poskytovania služby SMS notifikácia k Platobným kartám
Služba sa poskytuje k nasledovným typom kariet: MasterCard Business, MasterCard Gold, VISA Business, VISA
Gold, Maestro Business vydaných klientom obsluhovaných Firemnými centrami.
Služba SMS notifikácia k Platobnej karte znamená službu poskytovanú zo strany Banky Klientovi na základe
žiadosti Majiteľa účtu, umožňujúcu Držiteľovi karty sledovať obraty na Účte patriacom Majiteľovi účtu uskutočnené
Platobnou kartou vydanou Držiteľovi karty k tomuto Účtu. Obsahom služby je umožnenie Držiteľovi karty získať
informácie o pohybe finančných prostriedkov na Účte uskutočnenom prostredníctvom Platobnej karty vydanej
Držiteľovi karty k Účtu, a to formou krátkej SMS správy zaslanej Bankou na mobilný telefón, na telefónne číslo
uvedené v zmluve, a to po uskutočnení pohybu na Účte prostredníctvom Platobnej karty vydanej Držiteľovi karty
k Účtu vo výške presahujúcej Minimálny limit transakcie.
Minimálny limit transakcie znamená minimálnu výšku transakcie uskutočnenej Platobnou kartou, po prekročení
ktorej Banka vygeneruje Držiteľovi karty v rámci poskytovania Služby SMS notifikácia k Platobnej karte SMS
správu s informáciou o obrate na Účte. Výška Minimálneho limitu transakcie je určená Zverejnením. Banka je
oprávnená výšku Minimálneho limitu transakcie jednostranne zmeniť. O tejto zmene bude Klient informovaný
Bankou Zverejnením alebo iným vhodným spôsobom.
Informácie poskytnuté v rámci Služby SMS notifikácia k Platobnej karte majú informatívny charakter a nie sú
použiteľné na právne úkony. Služba SMS notifikácia k Platobnej karte je spoplatnená v zmysle Sadzobníka.

F) Doručenie PIN kódu prostredníctvom služby PIN cez SMS
Služba PIN cez SMS je alternatívny rýchly spôsob doručovania PIN kódu pri novovydanej Platobnej karte ako aj
pri prevydaní Platobnej karty z dôvodu straty a krádeže, ktorý si Klient môže dohodnúť s Bankou priamo v Zmluve
o vydaní Platobnej karty alebo formou žiadosti o vykonanie zmeny pri prevydaní Platobnej karty.
Klient pri výbere spôsobu doručenia PIN kódu prostredníctvom služby PIN cez SMS uvedie do zmluvnej
dokumentácie svoje číslo mobilného telefónu, na ktorý mu bude PIN kód doručený. Klient výberom Služby PIN
cez SMS a uvedením telefónneho čísla na zaslanie sms súhlasí s doručením PIN kódu na ním uvedené telefónne
číslo.
Klientovi, ktorý požiada o Službu PIN cez SMS bude doručená Platobná karta na špeciálnom nosiči s uvedeným
jedinečným identifikačným číslom pre získanie PIN kódu a s tabuľkou na identifikáciu PIN kódu.
Klient podľa pokynov uvedených na nosiči karty zašle z telefónneho čísla, ktoré uviedol v zmluvnej dokumentácii
ako číslo pre doručenie PIN kódu sms obsahujúcu jedinečné identifikačné číslo pre získanie PIN kódu a rok
svojho narodenia na telefónne číslo uvedené na nosiči karty. Táto sms správa je spoplatnená podľa taríf
mobilných operátorov.
Pri správnom zadaní a zaslaní údajov bude Klientovi zaslaná sms správa so 16 - miestnym kódom. Za túto sms
správu Klient neplatí. Kód je potrebné vpísať do tabuľky na identifikáciu PIN kódu umiestnenej na nosiči karty.
PIN kód tvorí štvorčíslie uvedené v bielych poliach tabuľky. PIN kód je potrebné si zapamätať.
Po získaní PIN kódu je potrebné tabuľku aj sms správu z bezpečnostných dôvodov zlikvidovať, aby sa zabránilo
prípadnému prezradeniu PIN kódu neoprávneným osobám.
V prípade ak sa Klient pri zasielaní sms pomýli alebo uvedie nesprávne údaje, bude mu doručená sms správa s
upozornením na chybu. V prípade akýchkoľvek problémov sa Klient môže kedykoľvek obrátiť na linku Sporotel.
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G) Typy Platobných kariet, pri ktorých sa Držiteľ karty identifikuje a svoj
súhlas na vykonanie platobnej operácie prostredníctvom internetu,
poštou alebo telefonicky udeľuje bez uvedenia CVC2 kódu
- Platobné karty typu Maestro, Maestro Business a iXtra vydané Bankou pred dátumom 15.04.2011, na ktorých
nie je uvedený CVC2 kód.

H) Typy Platobných kariet, ktoré je potrebné po zániku oprávnenia
používať Platobnú kartu alebo po ukončení platnosti Platobnej karty
vrátiť Banke
Embosované Platobné karty typu: VISA Classic, MasterCard Mass, VISA Business, MasterCard Business, VISA
Gold, MasterCard Gold, MasterCard World.

I) Telefónne čísla pre oznámenie straty, odcudzenia alebo podozrenia zo
zneužitia Platobnej karty
Pri strate alebo odcudzení Platobnej karty alebo pri podozrení zo zneužitia Platobnej karty je Klient povinný túto
skutočnosť okamžite oznámiť na nepretržitej telefonickej linke Sporotel: 0850 111 888 alebo 0910 111 888,
zo zahraničia 00421 2 58268 111 alebo v ktoromkoľvek Obchodnom mieste Slovenskej sporiteľne, a. s.

J) Odmena+
Služba Odmena+ je poskytovaná pre držiteľov debetných Platobných kariet vydaných k nasledovným typom účtov:
- Osobný účet, Osobný účet Exclusive a Osobný účet Mladý.
Pre podmienky poskytnutia služby Odmena+ sa použijú ustanovenia bodu 7. Obchodných podmienok pre Osobný
účet a balíky produktov a služieb pre Fyzické osoby.
Pokiaľ Klientovi vo vzťahu ku konkrétnej platbe Platobnou kartou vznikne nárok na Odmenu+, stráca nárok na
Odmenu za platbu Platobnou kartou. Odmena+ a Odmena za platby Platobnou kartou sa nekumuluje.
Zoznam Obchodníkov, za platby u ktorých sa poskytuje služba Odmena+:
Názov Obchodníka
skupina spoločnosti SUNPHARMA
1,3
SLOVAKIA, s.r.o.
1,2
ALPINE PRO STORES, s.r.o.

Logo

Segment
lekárne
športové
potreby

Výška
Odmeny+
1,50 %

Dátum účinnosti
od
do
15.05.2013
30.11.2014

1,50 %

28.06.2013

30.11.2014

1

Nevzťahuje sa na platby realizované cez internetovú predajňu Obchodníka.
Odmena+ sa vzťahuje výlučne na transakcie realizované na POS termináloch Slovenskej sporiteľne, a.s. len
v predajniach Alpine Pro prevádzkovaných spoločnosťou Alpine Pro Stores, s.r.o..
3
Do skupiny spoločnosti SUNPHARMA SLOVAKIA, s.r.o. patria spoločnosti, ktoré spoločnosť SUNPHARMA
SLOVAKIA, s.r.o. priamo vlastní a má v nich postavenie ovládajúcej osoby.
2

Na pripísanie Odmeny+ nemá Klient právny nárok. Služba Odmena+ je Bankou poskytovaná Klientom počas
doby účinnosti uvedenej v tabuľke vyššie alebo do odvolania zo strany Banky.

K) Dôležitá informácia k zúčtovaniu transakcií Platobnou kartou
realizovaných v zahraničí v inej mene ako euro
Pri transakciách realizovaných prostredníctvom Platobnej karty v zahraničí v mene inej ako je euro, sa v deň
realizácie transakcie v súlade s bodom 4.27 Obchodných podmienok pre poskytovanie a používanie
Elektronických služieb a Platobných kariet vytvorí na Účte Klienta ku ktorému je Platobná karta vydaná rezervácia
platobných prostriedkov.
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Upozorňujeme klientov, že rezervovaná suma sa môže líšiť od konečnej výšky zúčtovanej sumy, ktorá sa
zaúčtuje po prerátaní na eurá konverzným kurzom kartovej spoločnosti (VISA, MasterCard) platným v deň
zúčtovania transakcie.
Banka si v deň zúčtovania transakcie zúčtuje v súlade s platným Sadzobníkom poplatok za cezhraničnú
konverziu.

L) Informácia k rezerváciám peňažných prostriedkom na účte na základe
operácií realizovaných Platobnou kartou
Banka je v súlade s bodom 4.27 Obchodných podmienok pre poskytovanie a používanie Elektronických služieb
a Platobných kariet oprávnená na obdobie od získania informácie a podkladov o platobnej operácii uskutočnenou
Platobnou kartou až po jej zúčtovanie, vytvoriť na sumu platobnej operácie rezerváciu prostriedkov na účte, ku
ktorému je Platobná karta vydaná.
Banka rezervuje prostriedky na účte do doby ich zúčtovania. Doba rezervácie je maximálne 14 dní, čo je lehota,
kedy spravidla bývajú Banke vo väčšine prípadov doručené príslušné podklady potrebné pre zúčtovanie
transakcie od príslušného obchodníka, u ktorého sa platobná operácia Platobnou kartou realizovala.
Pokiaľ Banke nie sú v tejto lehote zo strany obchodníka doručené podklady a informácie potrebné na zúčtovanie
platobnej operácie, rezervovanú sumu Banka uvoľní.
Ak sú zo strany obchodníka Banke doručené podklady potrebné na zúčtovanie až po uplynutí doby rezervácie,
Banka je povinná zúčtovanie vykonať.
Zrušenie rezervácie na účte Banku nezbavuje povinnosti vykonať riadne v súlade so zákonom o platobných
službách zúčtovanie týchto platobných operácií.

M) Doplnkové služby k biznis Platobným kartám
M1) Biznis poistenie
Banka poskytuje túto službu automaticky od 15.11.2013 ku všetkým Platobným kartám MasterCard Business,
MasterCard Gold.
Banka dojednala ako poistník s poistiteľom, ktorým je Poisťovňa INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen
skupiny AXA IČO: 0415591055 zapísaná v v obchodnom registri vedenom Greffe de Tribunal de commerce de
Bruxelles pod registračným číslom 0415591055 v prospech:
a) držiteľa karty ako poisteného poistenie liečebných výdavkov a poistenie asistenčných služieb
b) majiteľa účtu, ku ktorému sú vydané vyššie uvedený typy biznis Platobných kariet ako poisteného poistenie
straty spôsobenej použitím Platobnej karty. Rozsah, parametre a podmienky poistenia sú upravené v
Skupinovej poistnej zmluve č. 10233/80142 uzatvorenej medzi poistiteľom a Bankou ako poistníkom a vo
Všeobecných poistných podmienkach cestovného poistenia k biznis platobným kartám ( VPPCP-KK)
a Všeobecných poistných podmienkach zneužitia biznis platobnej karty (VPP PZ-KK) vydaných poistiteľom.
Držiteľ karty, ako aj majiteľ účtu ku ktorému je vydaná Platobná karta, ako poistený súhlasí v zmysle ustanovením
§ 50 a § 794 Občianskeho zákonníka s poistením na základe Skupinovej poistnej zmluvy uzatvorenej medzi
poistiteľom a Bankou ako poistníkom.
Právne vzťahy súvisiace s poistením sa riadia príslušnými ustanoveniami Skupinovej poistnej zmluvy,
Všeobecnými poistnými podmienkami cestovného poistenia k biznis platobným kartám a Všeobecnými poistnými
podmienkami zneužitia biznis platobnej karty, vydanými poistiteľom, ktoré sú prístupné na Obchodných miestach
ako aj na webovej stránke Banky a ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych
predpisov, a to v tomto poradí.
Podmienky, rozsah a parametre poistenia:
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Popis benefitu

Limity

Poistenie straty spôsobenej použitím platobnej karty
držiteľom

Krytie finančnej straty poisteného, ktorá vznikla tým, že
držiteľ korporátnej karty vydanej k účtu poisteného nakladá s
platobnou kartou v rozpore s pokynmi poisteného alebo
v rozpore so zmluvou, na základe ktorej mu bola platobná
karta vydaná, a to tak úmyselne, ako aj v dôsledku nedbalosti,
keď držiteľ nie je schopný použitie platobnej karty riadne
poistenému vyúčtovať. Poistenie kryje tiež finančné straty v
dôsledku straty/krádeže platobnej karty.

do 15 000 € /držiteľ/rok

do 500 000 €/firma/rok

Poistenie liečebných výdavkov (PLV)
Repatriácia (návrat do vlasti a transporty)

25 000 €
reálne náklady max. do limitu PLV
4 500 €

Prevoz telesných zostatkov
Návšteva rodinného príslušníka (ubytovanie + doprava)

75 €/noc, (max.10 nocí) + reálne náklady na dopravu

Sprevádzajúca osoba (ubytovanie + doprava)
Doprovod neplnoletých detí zo zahraničia (ubytovanie +
doprava)

75 €/noc, (max.10 nocí) + reálne náklady na dopravu
75 €/noc, (max.3 noci) + reálne náklady na dopravu

Dentálne ošetrenie

250 €

Spoluúčasť

100 €

Poistenie asistenčných služieb (PAS)
Turistické informácie
Lekárske informácie
Telefonická pomoc v núdzi

súvisiace náklady

Tlmočenie a preklady

Služba je zahrnutá v poplatku za Platobnú kartu.
Poistné krytie je rovnaké pre všetky typy vyššie uvedených Platobných kariet.
Ďalšie podmienky a bližšie informácie nájdete na webovej stránke Banky.

M2) Refundácia DPH
Typy platobných kariet ku ktorým sa služba poskytuje: MasterCard Business, MasterCard Gold, VISA Business,
VISA Gold,
V spolupráci so spoločnosťou T.B.I REFUNDS (Taxback.com) vám ponúkame možnosť s účinnosťou od
15.11.2013 využiť službu vrátenia DPH z transakcií realizovaných platobnými kartami kdekoľvek na svete
v súlade s platnými právnymi predpismi. Taxback.com je nadnárodná spoločnosť poskytujúca špecializované
služby vrátenia daní pre súkromné osoby a firemných klientov vo viac ako 100 krajinách v Európe, Ázii, Austrálii,
USA a Južnej Amerike.
Ako klienti Banky máte zvýhodnený poplatok za službu 8% - 10% z objemu refundovanej DPH. Poplatok za
službu je účtovaný priamo spoločnosťou Taxback,com formou zrážky z objemu refundovanej DPH, t.j. neplatíte
žiadne poplatky vopred ani následne z vlastných prostriedkov.
Pre využitie tejto služby stačí vyplniť on-line formulár, na základe ktorého vás bude Taxback.com kontaktovať.
Formulár je dostupný na www.slsp.sk v časti Podnikatelia a firmy, Platobné karty, Doplnkové služby k platobným
kartám.
Viac informácií na www.taxbackslovakia.sk.
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M3) MasterCard ELITE program
Držitelia Platobných kariet MasterCard Business a MasterCard Gold môžu od 1.11.2013 využívať výhody
®
®
členstva v MasterCard ELITE programe. MasterCard ELITE programe predstavuje súbor benefitov, odmien a
iných služieb a výhod poskytovaných spoločnosťou MasterCard a jej zmluvnými partnermi pre držiteľov vybraných
elitných MasterCard kariet.
Držiteľ Platobnej karty MasterCard obdrží k svojej platobnej karte aj vernostnú identifikačnú kartu pre ELITE
program. Kartu pre ELITE program je potrebné zaregistrovať na webovej stránke www.eliteprogram.sk.
®
Pre získanie benefitov stačí platiť za nákupy v partnerských obchodoch programu MasterCard ELITE platobnou
kartou MasterCard Business alebo MasterCard Gold a predložiť pri platení identifikačnú kartu ELITE programu.
Špeciálne ponuky pre našich klientov:

Názov obchodného partnera ponúkajúceho zľavu
DataSystemSoft, spol s r.o.
OfficeLand - kancelárske zásobovanie
RAI RENT autopožičovňa
SuperFaktúra.sk

Zľava
25 % na Microsoft Office 365 Small Business Premium
10 % na všetky produkty (okrem zľavnených)
20 % pri prenájme vozidla z ceny prenájmu
25 % z predplatného na základné aj prémiové členstvo

Viac informácií na www.eliteprogram.sk
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