Produkt iXtra
(Zverejnenie pre zmluvné vzťahy k produktu iXtra, ktoré vznikli od 01.09.2008)
Slovenská sporiteľňa vydáva od 15.06.2006 medzinárodnú Platobnú kartu iXtra
Určená pre klientov od 10 do 18 rokov
Platnosť karty iXtra – 5 rokov s automatickou obnovou do dovŕšenia 18 rokov veku
Držiteľa karty
Dobíjanie karty iXtra:
o bezhotovostným prevodom na Účet , ku ktorému je karta iXtra vydaná
o hotovostným vkladom na Účet , ku ktorému je karta iXtra vydaná
Nakladanie s vkladom na Účte, zriadeného pre účely Platobnej karty iXtra
Hotovostné transakcie
Bezhotovostné transakcie

-

vklad v hotovosti
operácie vykonávané Platobnou kartou
o výber hotovosti z bankomatu
- bezhotovostný prevod na Účet
- nakladanie s vkladom na Účte vykonávané Platobnou
kartou:
o bezhotovostná platba za tovar alebo služby
v sieti obchodov a služieb
o dobíjanie telefónnych kariet mobilných
operátorov
o kontrola obratov a zostatkov v bankomatoch
SLSP, a. s.
Osobitné transakcie:
o platby za nákup cudzej meny,
o elektronické peňažné prevody, platby za
finančné služby a obchodovanie a finančné
platby v prospech iných inštitúcií,
o platby za nákup cestovných šekov,
o platby za hazardné hry, lotérie a stávkovanie

Druhy zmien podmienok poskytovania Bankového produktu iXtra
Na žiadosť Klienta po
dovŕšení 15 rokov veku

K 31.12. kalendárneho
roka, v ktorom Klient
dovŕšil 18 rokov veku

SLSP, a. s., je oprávnená vykonať zmenu podmienok
poskytovania Bankového produktu iXtra nasledovne:
- Podmienky poskytovania produktu a podmienky
nakladania s Účtom a vkladom na Účte sa menia na
štandardné obchodné podmienky pre produkt
Osobný účet Študent alebo Osobný účet Mladý, podľa
výberu Klienta;
- Podmienky pre Nakladanie s vkladom na Účte
vykonávané Platobnou kartou iXtra zostávajú
nezmenené.
SLSP, a. s., vykoná zmenu podmienok poskytovania
Bankového produktu iXtra nasledovne:
- Podmienky poskytovania produktu a podmienky
nakladania s Účtom a vkladom na Účte sa menia na
štandardné obchodné podmienky pre produkt
Osobný účet Študent;
- Podmienky pre Nakladanie s vkladom na Účte
vykonávané Platobnou kartou iXtra zostávajú
nezmenené.

