Zverejnenie ku Kreditným kartám platné od 1.12.2014
pre Kreditné karty s bezkontaktnou funkcionalitou (označené ako CTLS) ako aj pre
Kreditné karty, ktoré nemajú bezkontaktnú funkcionalitu (nie sú označené ako CTLS)
Štedrá karta
V súvislosti s jej používaním by sme vás radi upozornili na tieto skutočnosti:
Typ Kreditnej karty
Štedrá karta

-

Povolené operácie

-

VISA Classic embosovaná

výber hotovosti z bankomatu
výber hotovosti prostredníctvom POS terminálu
výber hotovosti cez imprinter (mechanický popisovač)
bezhotovostná platba u Obchodníka cez POS terminál vrátane
bezhotovostnej platby formou Bezkontaktnej transakcie
- bezhotovostná platba u Obchodníka cez imprinter
- objednávanie tovaru a služieb prostredníctvom internetu
- objednávanie tovaru a služieb poštou alebo telefonicky
- dobíjanie
telefónnych
kariet
mobilných
operátorov
v bankomatoch v SR
- zmena PIN kódu cez bankomat
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
Denný limit Transakcií uskutočnených Kreditnou kartou
Hotovostné Transakcie

do výšky Celkového úverového rámca s možnosťou zmeny

Bezhotovostné Transakcie

do výšky Celkového úverového rámca s možnosťou zmeny

Platby cez internet a MO/TO
transakcie
Celkový denný limit pre Transakcie

do výšky Celkového úverového rámca s možnosťou zmeny
do výšky Celkového úverového rámca s možnosťou zmeny

Úhrada Pohľadávky
Deň pre odpisovanie Minimálnej 20. deň v kalendárnom mesiaci
splátky bez predloženia platobného
príkazu v zmysle § 3 ods. 2, písm. c)
Zákona o platobných službách
Deň splatnosti
20. deň v kalendárnom mesiaci
Účet na splácanie

SK1309001010042294402011
variabilný symbol: číslo Kartového účtu
pri platbe v eurách z účtu Klienta vedeného bankou mimo SR
v členskej krajine SEPA v prospech Účtu na splácanie, musí Klient
identifikovať platbu v prevodnom príkaze v časti Referencia platiteľa,
kde uvedie informáciu o variabilnom symbole, ktorým je číslo
Kartového účtu v nasledovnom tvare: /VSxxxxxxxxxx/ (uvádzať aj
lomky)
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Minimálna splátka
Schválený rámec
300 EUR
600 EUR
900 EUR
1 200 EUR
1 500 EUR

Minimálna splátka
15 EUR
30 EUR
45 EUR
60 EUR
75 EUR

Doplnkové služby
Odmena za platbu Kreditnou kartou Z ceny vybraných nákupov zaplatených Štedrou kartou pripisujeme
(vrátane Štedrej karty)
na Kartový účet Štedrej karty 1 % späť
SMS notifikácia ku Kreditnej karte

Zasielanie informácií o stave a pohyboch na Kartovom účte Štedrej
karty 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Poistenie rizík náhodného
poškodenia tovaru alebo krádeže
tovaru

Tovar uhradený Štedrou kartou je automaticky prvých 10 dní od jeho
zaplatenia poistený proti finančnej strate spôsobenej jeho
mechanickým poškodením alebo úplným zničením, prípadne proti
jeho krádeži

Vernostný program pre Štedrú kartu Banka vráti na Kartový účet, ku ktorému je vydaná Štedrá karta
poplatok za vydanie Hlavnej Kreditnej karty, v prípade splnenia
stanovených podmienok
Zmena PIN kódu cez bankomat
Možnosť zmeniť aktuálny PIN kód na ľubovoľné 4-číslie
v ktoromkoľvek bankomate Banky alebo v bankomate inej banky, ak
túto službu poskytuje
Splátkové prázdniny
Služba, v rámci ktorej Klient počas Bankou určeného obdobia nie je
povinný uhradiť povinnú Minimálnu splátku, bez toho aby sa Klient
dostal do omeškania.
Dočasné limity
Dočasné, časovo ohraničené, zrušenie nastavených limitov
používania na karte a ich nastavenie na výšku celého
nespotrebovaného Celkového úverového rámca
Služba Vyplatenie inej kreditnej karty Služba, v rámci ktorej Klient môže čerpať Celkový úverový rámec
formou bezhotovostného prevodu za účelom vyplatenia inej kreditnej
karty
Služba Rýchle čerpanie
Služba, v rámci ktorej Klient môže čerpať Celkový úverový rámec
formou vyplatenia na účet alebo vyplatenia v hotovosti.
Vernostný program
Zľavy vo výške 5 až 30 % u Obchodníkov v SR a ČR zapojených do
Sphere card - Standard
tohto programu.
Kontaktné údaje spoločnosti EFIN s.r.o.:
adresa:
telefón:
EFIN, spol. s r.o.
02/52 92 76 84
Hurbanovo nám. 1
0905 279 533
811 06 Bratislava
e-mail: card@sphere.sk
Získanie informácií o Kartovom účte
- informácie o zostatku na Kartovom účte v bankomatoch
Slovenskej sporiteľne
- informácie o Kartovom účte v Internetbankingu pre Klientov,
ktorým Slovenská sporiteľňa túto službu poskytuje
- informácie o zostatku a Transakciách na Kartovom účte na
linke Sporotel
- informácie o Kartovom účte, zostatku a Transakciách na
Kartovom účte na Obchodnom mieste Banky
Spôsob zúčtovania
Zverejnené v Podmienkach pre platobný styk
Výmenné kurzy Kartovej spoločnosti
Zverejnené na www.visaeurope.com/fxcalculator
Doručovanie príkazov
Doručenie
Deň vykonania
platobného príkazu

platobného príkazu

do konca otváracích hodín
Obchodného miesta, max. do
21,30 hod.

v deň doručenia platobného
príkazu Banke
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najbližší Bankový deň
nasledujúci po doručení
platobného príkazu Banke
Ďalšie podmienky zverejnené v Podmienkach pre platobný styk
po 21,30 hod.

VISA Gold
V súvislosti s jej používaním by sme vás radi upozornili na tieto skutočnosti:
Typ Kreditnej karty
VISA Gold

-

Povolené operácie

-

embosovaná
elektronická (predaj ukončený)

výber hotovosti z bankomatu
výber hotovosti prostredníctvom POS terminálu
výber hotovosti cez imprinter (mechanický popisovač)
bezhotovostná platba u Obchodníka cez POS terminál vrátane
bezhotovostnej platby formou Bezkontaktnej transakcie
- bezhotovostná platba u Obchodníka cez imprinter
- objednávanie tovaru a služieb prostredníctvom internetu
- objednávanie tovaru a služieb poštou alebo telefonicky
- dobíjanie
telefónnych
kariet
mobilných
operátorov
v bankomatoch v SR
- zmena PIN kódu cez bankomat
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
Denný limit Transakcií uskutočnených Kreditnou kartou
Hotovostné Transakcie

do výšky Celkového úverového rámca s možnosťou zmeny

Bezhotovostné Transakcie

do výšky Celkového úverového rámca s možnosťou zmeny

Platby cez internet a MO/TO
transakcie
Celkový denný limit pre Transakcie

do výšky Celkového úverového rámca s možnosťou zmeny
do výšky Celkového úverového rámca s možnosťou zmeny

Úhrada Pohľadávky
Deň splatnosti

15. deň v kalendárnom mesiaci

Deň pre odpisovanie Minimálnej 15. deň v kalendárnom mesiaci
splátky bez predloženia platobného
príkazu v zmysle § 3 ods. 2, písm. c)
Zákona o platobných službách
SK1309001010042294402011
Účet na splácanie
variabilný symbol: číslo Kartového účtu

Minimálna splátka

pri platbe v eurách z účtu Klienta vedeného bankou mimo SR
v členskej krajine SEPA v prospech Účtu na splácanie, musí Klient
identifikovať platbu v prevodnom príkaze v časti Referencia platiteľa,
kde uvedie informáciu o variabilnom symbole, ktorým je číslo
Kartového účtu v nasledovnom tvare: /VSxxxxxxxxxx/ (uvádzať aj
lomky)
5 % z Pohľadávky, min. 15 eur

Zmena spôsobu úhrady Pohľadávky Zmena spôsobu splácania Úveru je účinná k najbližšiemu
nasledujúcemu Dňu splatnosti po schválení zmeny v Banke
Doplnkové služby
Odmena za platbu Kreditnou kartou Z ceny vybraných nákupov zaplatených Kreditnou kartou pripisujeme
na Kartový účet Kreditnej karty VISA Gold embosovaná 1 % späť
a v prípade kreditnej karty VISA Gold elektronická 0,5 % späť
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SMS notifikácia ku Kreditnej karte

Zasielanie informácií o stave a pohyboch na Kartovom účte Kreditnej
karty 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Vstup do letiskových salónikov pre Držitelia Hlavnej Kreditnej karty VISA Gold embosovaná majú nárok
Kreditné karty VISA Gold
na 4 bezplatné vstupy do vybraných letiskových salónikov ročne
Držitelia Kreditnej karty VISA Gold embosovaná pri rezervácii hotela
cez
www.visaluxuryhotelcollection.com
a úhrade
platby
prostredníctvom Kreditnej karty VISA Gold embosovaná získajú
exkluzívne benefity v súvislosti s ubytovaním
Poistenie rizík náhodného
Tovar uhradený Kreditnou kartou je automaticky prvých 10 dní od
poškodenia tovaru alebo krádeže
jeho zaplatenia poistený proti finančnej strate spôsobenej jeho
tovaru
mechanickým poškodením alebo úplným zničením, prípadne proti
jeho krádeži
Vernostný program pre Kreditné Banka vráti na Kartový účet, ku ktorému je vydaná Kreditná karta
karty
mesačný poplatok za Hlavnú Kreditnú kartu, v prípade splnenia
stanovených podmienok
Zmena PIN kódu cez bankomat
Možnosť zmeniť aktuálny PIN kód na ľubovoľné 4-číslie
v ktoromkoľvek bankomate Banky alebo v bankomate inej banky, ak
túto službu poskytuje
Splátkové prázdniny
Služba, v rámci ktorej Klient počas Bankou určeného obdobia nie je
povinný uhradiť povinnú Minimálnu splátku, bez toho aby sa Klient
dostal do omeškania.
Splácanie Úveru vo výške celej
Služba, ktorá umožňuje Klientovi splácať Úver odpísaním peňažných
Pohľadávky
prostriedkov vo výške celej Pohľadávky z účtu Klienta
Dočasné limity
Dočasné, časovo ohraničené, zrušenie nastavených limitov
používania na karte a ich nastavenie na výšku celého
nespotrebovaného Celkového úverového rámca
Služba Vyplatenie inej kreditnej karty Služba, v rámci ktorej Klient môže čerpať Celkový úverový rámec
formou bezhotovostného prevodu za účelom vyplatenia inej kreditnej
karty
Služba Rýchle čerpanie
Služba, v rámci ktorej Klient môže čerpať Celkový úverový rámec
formou vyplatenia na účet alebo vyplatenia v hotovosti.
Vernostný program
Zľavy vo výške 5 až 30 % u Obchodníkov v SR a ČR zapojených do
Sphere card - VIP
tohto programu.
Kontaktné údaje spoločnosti EFIN s.r.o.:
adresa:
telefón:
EFIN, spol. s r.o.
02/52 92 76 84
Hurbanovo nám. 1
0905 279 533
811 06 Bratislava
e-mail: card@sphere.sk
Núdzová hotovosť
Poskytuje sa Klientovi na základe jeho žiadosti za Poplatok pri strate
a krádeži Kreditnej karty pri pobyte mimo SR, pričom vydanie
núdzovej hotovosti Klientovi sa považuje za čerpanie Celkového
úverového rámca a všetky Poplatky a náklady spojené s poskytnutím
tejto služby Klientovi zaúčtuje Banka na ťarchu Kartového účtu
Núdzová karta
Núdzová karta je Náhradná karta vydaná Klientovi na základe jeho
žiadosti za Poplatok pri strate a krádeži Kreditnej karty pri pobyte
mimo SR
Získanie informácií o Kartovom účte
- informácie o zostatku na Kartovom účte v bankomatoch
Slovenskej sporiteľne
- informácie o Kartovom účte v Internetbankingu pre Klientov,
ktorým Slovenská sporiteľňa túto službu poskytuje
- informácie o zostatku a Transakciách na Kartovom účte na
linke Sporotel
- informácie o Kartovom účte, zostatku a Transakciách na
Kartovom účte na Obchodnom mieste Banky
Spôsob zúčtovania
Zverejnené v Podmienkach pre platobný styk
Výmenné kurzy Kartovej spoločnosti
Zverejnené na www.visaeurope.com/fxcalculator
Program VISA Luxury hotel
collection
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Doručovanie Príkazov

Lehota na predloženie
Platobného príkazu

Deň vykonania
Platobného príkazu

do konca otváracích hodín
Obchodného miesta, max. do
21,30 hod.

v deň predloženia Platobného
príkazu Banke

najbližší Bankový deň
nasledujúci po predložení
Platobného príkazu Banke
Ďalšie podmienky zverejnené v Podmienkach pre platobný styk
po 21,30 hod.

VISA Classic
V súvislosti s jej používaním by sme vás radi upozornili na tieto skutočnosti:
Typ Kreditnej karty
VISA Classic

-

Povolené operácie

-

embosovaná
elektronická (predaj ukončený)

výber hotovosti z bankomatu
výber hotovosti prostredníctvom POS terminálu
výber hotovosti cez imprinter (mechanický popisovač)
bezhotovostná platba u Obchodníka cez POS terminál vrátane
bezhotovostnej platby formou Bezkontaktnej transakcie
- bezhotovostná platba u Obchodníka cez imprinter
- objednávanie tovaru a služieb prostredníctvom internetu
- objednávanie tovaru a služieb poštou alebo telefonicky
- dobíjanie
telefónnych
kariet
mobilných
operátorov
v bankomatoch v SR
- zmena PIN kódu cez bankomat
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
Denný limit Transakcií uskutočnených Kreditnou kartou
Hotovostné Transakcie

do výšky Celkového úverového rámca s možnosťou zmeny

Bezhotovostné Transakcie

do výšky Celkového úverového rámca s možnosťou zmeny

Platby cez internet a MO/TO
transakcie
Celkový denný limit pre Transakcie

do výšky Celkového úverového rámca s možnosťou zmeny
do výšky Celkového úverového rámca s možnosťou zmeny

Úhrada Pohľadávky
Deň splatnosti

15. deň v kalendárnom mesiaci

Deň pre odpisovanie Minimálnej
15. deň v kalendárnom mesiaci
splátky bez predloženia platobného
príkazu v zmysle § 3 ods. 2, písm. c)
Zákona o platobných službách
SK1309001010042294402011
Účet na splácanie
variabilný symbol: číslo Kartového účtu
pri platbe v eurách z účtu Klienta vedeného bankou mimo SR
v členskej krajine SEPA v prospech Účtu na splácanie, musí Klient
identifikovať platbu v prevodnom príkaze v časti Referencia platiteľa,
kde uvedie informáciu o variabilnom symbole, ktorým je číslo
Kartového účtu v nasledovnom tvare: /VSxxxxxxxxxx/ (uvádzať aj
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lomky)
Minimálna splátka

5 % z Pohľadávky, min. 15 eur

Zmena spôsobu úhrady Pohľadávky Zmena spôsobu splácania Úveru je účinná k najbližšiemu
nasledujúcemu Dňu splatnosti po schválení zmeny v Banke
Doplnkové služby
Odmena za platbu Kreditnou kartou Z ceny vybraných nákupov zaplatených Kreditnou kartou pripisujeme
na Kartový účet Kreditnej karty VISA Classic embosovaná1% späť
a VISA Classic elektronická 0,5 % späť
SMS notifikácia ku Kreditnej karte
Zasielanie informácií o stave a pohyboch na Kartovom účte Kreditnej
karty 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Poistenie rizík náhodného
poškodenia tovaru alebo krádeže
tovaru
Vernostný program pre Kreditné
karty
Zmena PIN kódu cez bankomat

Splátkové prázdniny

Tovar uhradený Kreditnou kartou je automaticky prvých 10 dní od
jeho zaplatenia poistený proti finančnej strate spôsobenej jeho
mechanickým poškodením alebo úplným zničením, prípadne proti
jeho krádeži
Banka vráti na Kartový účet, ku ktorému je vydaná Kreditná karta
mesačný poplatok za Hlavnú Kreditnú kartu, v prípade splnenia
stanovených podmienok
Možnosť zmeniť aktuálny PIN kód na ľubovoľné 4-číslie
v ktoromkoľvek bankomate Banky alebo v bankomate inej banky, ak
túto službu poskytuje
Služba, v rámci ktorej Klient počas Bankou určeného obdobia nie je
povinný uhradiť povinnú Minimálnu splátku, bez toho aby sa Klient
dostal do omeškania.

Splácanie Úveru vo výške celej
Pohľadávky

Služba, ktorá umožňuje Klientovi splácať Úver odpísaním peňažných
prostriedkov vo výške celej Pohľadávky z účtu Klienta
Dočasné limity
Dočasné, časovo ohraničené, zrušenie nastavených limitov
používania na karte a ich nastavenie na výšku celého
nespotrebovaného Celkového úverového rámca
Služba Vyplatenie inej kreditnej karty Služba, v rámci ktorej Klient môže čerpať Celkový úverový rámec
formou bezhotovostného prevodu za účelom vyplatenia inej kreditnej
karty
Služba Rýchle čerpanie
Služba, v rámci ktorej Klient môže čerpať Celkový úverový rámec
formou vyplatenia na účet alebo vyplatenia v hotovosti.
Vernostný program
Zľavy vo výške 5 až 30 % u Obchodníkov v SR a ČR zapojených do
Sphere card – Standard
tohto programu.
Kontaktné údaje spoločnosti EFIN, s.r.o.:
adresa:
telefón:
EFIN, spol. s r.o.
02 / 529 276 84
Hurbanovo nám. 1
0905 279 533
811 06 Bratislava
e-mail: card@sphere.sk
Získanie informácií o Kartovom účte
- informácie o zostatku na Kartovom účte v bankomatoch
Slovenskej sporiteľne
- informácie o Kartovom účte v Internetbankingu pre Klientov,
ktorým Slovenská sporiteľňa túto službu poskytuje
- informácie o zostatku a Transakciách na Kartovom účte na
linke Sporotel
- informácie o Kartovom účte, zostatku a Transakciách na
Kartovom účte na Obchodnom mieste Banky
Spôsob zúčtovania
Zverejnené v Podmienkach pre platobný styk
Výmenné kurzy Kartovej spoločnosti
Zverejnené na www.visaeurope.com/fxcalculator
Doručovanie Príkazov
Lehota na predloženie
Deň vykonania
Platobného príkazu
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Platobného príkazu

do konca otváracích hodín
Obchodného miesta, max. do
21,30 hod.

v deň predloženia Platobného
príkazu Banke

po 21,30 hod.

najbližší Bankový deň
nasledujúci po predložení
Platobného príkazu Banke

Ďalšie podmienky zverejnené v Podmienkach pre platobný styk

VISA Exclusive
V súvislosti s jej používaním by sme vás radi upozornili na tieto skutočnosti:
Typ Kreditnej karty
VISA Exclusive

-

Povolené operácie

-

VISA Gold embosovaná

výber hotovosti z bankomatu
výber hotovosti prostredníctvom POS terminálu
výber hotovosti cez imprinter (mechanický popisovač)
bezhotovostná platba u Obchodníka cez POS terminál vrátane
bezhotovostnej platby formou Bezkontaktnej transakcie
- bezhotovostná
platba
u Obchodníka
cez
imprinter
objednávanie tovaru a služieb prostredníctvom internetu
- objednávanie tovaru a služieb poštou alebo telefonicky
- dobíjanie
telefónnych
kariet
mobilných
operátorov
v bankomatoch v SR
- zmena PIN kódu cez bankomat
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
Denný limit Transakcií uskutočnených Kreditnou kartou
Hotovostné Transakcie

do výšky Celkového úverového rámca s možnosťou zmeny

Bezhotovostné Transakcie

do výšky Celkového úverového rámca s možnosťou zmeny

Platby cez internet a MO/TO
transakcie
Celkový denný limit pre Transakcie

do výšky Celkového úverového rámca s možnosťou zmeny
do výšky Celkového úverového rámca s možnosťou zmeny

Úhrada Pohľadávky
Deň splatnosti

15. deň v kalendárnom mesiaci

Deň pre odpisovanie Minimálnej
15. deň v kalendárnom mesiaci
splátky bez predloženia platobného
príkazu v zmysle § 3 ods. 2, písm. c)
Zákona o platobných službách
SK1309001010042294402011
Účet na splácanie
pri platbe v eurách z účtu Klienta vedeného bankou mimo SR

Minimálna splátka

v členskej krajine SEPA v prospech Účtu na splácanie, musí Klient
identifikovať platbu v prevodnom príkaze v časti Referencia platiteľa,
kde uvedie informáciu o variabilnom symbole, ktorým je číslo
Kartového účtu v nasledovnom tvare: /VSxxxxxxxxxx/ (uvádzať aj
lomky)
5 % z Pohľadávky, min. 15 eur

Zmena spôsobu úhrady Pohľadávky Zmena spôsobu splácania Úveru je účinná k najbližšiemu
nasledujúcemu Dňu splatnosti po schválení zmeny v Banke
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Doplnkové služby
Odmena za platbu Kreditnou kartou Z ceny vybraných nákupov zaplatených Kreditnou kartou pripisujeme
na Kartový účet Kreditnej karty VISA Exclusive 1 % späť
SMS notifikácia ku Kreditnej karte

Zasielanie informácií o stave a pohyboch na Kartovom účte Kreditnej
karty 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Vstup do letiskových salónikov pre
Kreditné karty VISA Exclusive

Držitelia Hlavnej Kreditnej karty VISA Exclusive majú nárok na
neobmedzený počet bezplatných vstupov do vybraných letiskových
salónikov
Držitelia Kreditnej karty VISA Exclusive pri rezervácii hotela cez
www.visaluxuryhotelcollection.com a úhrade platby prostredníctvom
Kreditnej karty VISA Exclusive získajú exkluzívne benefity v súvislosti
s ubytovaním
Tovar uhradený Kreditnou kartou je automaticky prvých 10 dní od
jeho zaplatenia poistený proti finančnej strate spôsobenej jeho
mechanickým poškodením alebo úplným zničením, prípadne proti
jeho krádeži
V prípade splnenia stanovených podmienok Banka vráti na Kartový
účet, ku ktorému je vydaná Kreditná karta časť Poplatku za Hlavnú
Kreditnú kartu vo výške 7,50 EUR.
Výhody a zľavy poskytované vybranými obchodníkmi, s ktorými má
Slovenská sporiteľňa uzavretú zmluvu, určené špeciálne pre držiteľov
Hlavnej a Dodatkovej Kreditnej karty VISA Exclusive
Možnosť zmeniť aktuálny PIN kód na ľubovoľné 4-číslie
v ktoromkoľvek bankomate Banky alebo v bankomate inej banky, ak
túto službu poskytuje
Služba, v rámci ktorej Klient počas Bankou určeného obdobia nie je
povinný uhradiť povinnú Minimálnu splátku, bez toho aby sa Klient
dostal do omeškania.

Program VISA Luxury hotel
collection

Poistenie rizík náhodného
poškodenia tovaru alebo krádeže
tovaru
Vernostný program pre Kreditné
karty
Program výhod VISA Exclusive

Zmena PIN kódu cez bankomat

Splátkové prázdniny

Splácanie Úveru vo výške celej
Pohľadávky

Služba, ktorá umožňuje Klientovi splácať Úver odpísaním peňažných
prostriedkov vo výške celej Pohľadávky z účtu Klienta
Dočasné limity
Dočasné, časovo ohraničené, zrušenie nastavených limitov
používania na karte a ich nastavenie na výšku celého
nespotrebovaného Celkového úverového rámca
Služba Vyplatenie inej kreditnej karty Služba, v rámci ktorej Klient môže čerpať Celkový úverový rámec
formou bezhotovostného prevodu za účelom vyplatenia inej kreditnej
karty
Služba Rýchle čerpanie
Služba, v rámci ktorej Klient môže čerpať Celkový úverový rámec
formou vyplatenia na účet alebo vyplatenia v hotovosti.
Vernostný program
Zľavy vo výške 5 až 30 % u Obchodníkov v SR a ČR zapojených do
Sphere card - VIP
tohto programu.
Kontaktné údaje spoločnosti EFIN s.r.o.:
adresa:
telefón:
EFIN, spol. s r.o.
02/52 92 76 84
Hurbanovo nám. 1
0905 279 533
811 06 Bratislava
e-mail: card@sphere.sk
Núdzová hotovosť
Poskytuje sa Klientovi na základe jeho žiadosti za Poplatok pri strate
a krádeži Kreditnej karty pri pobyte mimo SR, pričom vydanie
núdzovej hotovosti Klientovi sa považuje za čerpanie Celkového
úverového rámca a všetky Poplatky a náklady spojené s poskytnutím
tejto služby Klientovi zaúčtuje Banka na ťarchu Kartového účtu
Núdzová karta
Núdzová karta je Náhradná karta vydaná Klientovi na základe jeho
žiadosti za Poplatok pri strate a krádeži Kreditnej karty pri pobyte
mimo SR
Získanie informácií o Kartovom účte
- informácie o zostatku na Kartovom účte v bankomatoch
Slovenskej sporiteľne
- informácie o Kartovom účte v Internetbankingu pre Klientov,
ktorým Slovenská sporiteľňa túto službu poskytuje
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Spôsob zúčtovania
Výmenné kurzy Kartovej spoločnosti
Doručovanie Príkazov

informácie o zostatku a Transakciách na Kartovom účte na
linke Sporotel
informácie o Kartovom účte, zostatku a Transakciách na
Kartovom účte na Obchodnom mieste Banky

Zverejnené v Podmienkach pre platobný styk
Zverejnené na www.visaeurope.com/fxcalculator
Lehota na predloženie
Platobného príkazu

Deň vykonania
Platobného príkazu

do konca otváracích hodín
Obchodného miesta, max. do
21,30 hod.

v deň predloženia Platobného
príkazu Banke

najbližší Bankový deň
nasledujúci po doručení
platobného príkazu Banke
Ďalšie podmienky zverejnené v Podmienkach pre platobný styk
po 21,30 hod.

Dôležité upozornenie a informácie
 Klient je oprávnený uskutočniť úhradu Pohľadávky z Kreditnej karty výlučne v mene euro.
 Splátku Pohľadávky z Kreditnej karty je Klient povinný uhradiť na Účet na splácanie. Platbu je Klient
povinný identifikovať správnym variabilným symbolom, ktorým je číslo Kartového účtu.
 Pri platbe v eurách z účtu Klienta vedeného bankou mimo SR v členskej krajine SEPA v prospech Účtu
na splácanie, musí Klient identifikovať platbu v prevodnom príkaze v časti Referencia platiteľa, kde
uvedie informáciu o variabilnom symbole, ktorým je číslo Kartového účtu v nasledovnom tvare:
/VSxxxxxxxxxx/ (uvádzať aj lomky)
Zoznam členských krajín SEPA: http://www.slsp.sk/ps-sepa.html
 V prípade nezadania alebo nesprávneho zadania variabilného symbolu alebo jeho zadania
v nesprávnej podobe, Banka nebude vedieť platbu identifikovať.

Bezkontaktné transakcie (CTLS)
Kreditné karty s čipovou bezkontaktnou technológiou PayWave
umožňujú realizovať bezhotovostné
transakcie na POS termináloch opatrených bezkontaktnou čipovou technológiou PayWave
priložením
Kreditnej karty k čítačke na POS termináli.

Doručovanie kariet a PIN kódov
Jednorazová adresa na doručenie karty a/alebo PIN kódu – slúži len na jednorazové použitie.
Predpokladaná doba doručenia vyrobenej Kreditnej karty a PIN kódu prostredníctvom pošty je nasledovná (D
je deň akceptovania žiadosti o Kreditnú kartu):
Doručenie Kreditnej karty: D + 8 pracovných dní
Doručenie PIN kódu: D + 9 pracovných dní

Báza úročenia pre výpočet úrokov a úrokov z omeškania
Úrok a úrok z omeškania pre produkt Kreditná karta / Štedrá karta je účtovaný na báze rok s aktuálnym počtom
dní, mesiac s aktuálnym počtom dní.

Služby ku Kreditným kartám
Vernostný program pre Kreditné karty
i) Vernostný program pre Kreditné karty je Bankou poskytovaný až do jeho zrušenia zo strany Banky.
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ii) V rámci Vernostného programu pre Kreditné karty Banka odmeňuje svojich verných Klientov - Držiteľov
Kreditných kariet, ktorí aktívne používajú Kreditnú kartu na realizáciu bezhotovostných Transakcií, a to formou
vrátenia mesačného Poplatku za Hlavnú Kreditnú kartu.
iii) Do Vernostného programu pre Kreditné karty sa automaticky zaraďuje každý Klient - Držiteľ Hlavnej karty,
ktorý s Bankou uzatvoril Zmluvu o Kreditnej karte, na základe ktorej mu bola vydaná Kreditná karta typu: VISA
Classic embosovaná, VISA Gold embosovaná alebo VISA Exclusive (ďalej len "účastník vernostného
programu") a zaplatil mesačný Poplatok za Hlavnú Kreditnú kartu.
iv) Účastníkovi vernostného programu je Banka oprávnená vrátiť na Kartový účet, ku ktorému je
vydaná Kreditná karta, ktorej držiteľom je účastník vernostného programu, mesačný Poplatok za Hlavnú
Kreditnú kartu, v prípade splnenia uvedených podmienok:
V období od prvého do posledného dňa príslušného mesiaca (vrátane) (ďalej len "sledované
obdobie") dosiahne celkový objem bezhotovostných Transakcií uskutočnených Hlavnou kartou vydanou
Držiteľovi karty a Dodatkovými kartami vydanými k tejto Hlavnej karte, ktoré boli zúčtované v sledovanom
období, sumu min. 250,- eur pre Kreditné karty VISA Classic embosovaná, sumu min. 500,- eur pre Kreditné
karty VISA Gold embosovaná alebo sumu min. 850,- eur pre Kreditné karty VISA Exclusive. Do celkového
objemu Transakcií sa zarátavajú výlučne bezhotovostné Transakcie uskutočnené Kreditnou kartou
a zaúčtované na Kartový účet. Do celkového objemu Transakcií sa nezarátavajú Transakcie, ktoré boli
stornované, ďalej sumy, ktoré boli pripísané počas sledovaného obdobia na Kartový účet z dôvodu návratu
tovaru (reversals), z dôvodu reklamácie (chargebacks) alebo z dôvodu vrátenia mesačného Poplatku za
Kreditnú kartu ako odmena Vernostného programu pre Kreditné karty.
Do celkového objemu Transakcií sa nezarátavajú Osobitné transakcie ani čerpanie Celkového úverového
rámca v rámci Služby Rýchle čerpanie a Služby vyplatenie inej kreditnej karty.
v) Banka po splnení podmienok Vernostného programu pre Kreditné karty pre vrátenie poplatku, vráti
do konca nasledujúceho účtovného cyklu, účastníkovi vernostného programu na Kartový účet zúčtovaný
mesačný Poplatok za Hlavnú Kreditnú kartu. Pri Kreditnej karte typu VISA Exclusive Banka účastníkovi
vernostného programu vráti časť mesačného Poplatku za Hlavnú Kreditnú kartu vo výške 7,50 eur.
Za kalendárny mesiac, v ktorom Banka akceptovala Návrh na uzatvorenie zmluvy o Kreditnej karte a vydala
Kreditnú kartu, Banka vráti mesačný Poplatok za Hlavnú Kreditnú kartu aj v prípade ak nie sú splnené
podmienky Vernostného programu pre Kreditné karty.
vi) Účastník vernostného programu nemá nárok na vrátenie mesačného Poplatku za Kreditnú kartu, ak došlo k
sledovanom období k právnemu úkonu zo strany Klienta alebo Banky, ktorý smeruje k ukončeniu Zmluvy o
Kreditnej karte, a v prípade ak je Klient v omeškaní s plnením akéhokoľvek záväzku voči Banke .
vii) O vrátení Poplatku za Kreditnú kartu je Účastník vernostného programu informovaný vo výpise.
viii) Podmienky Vernostného programu pre Kreditné karty je Banka oprávnená meniť. Zmeny Vernostného
programu pre Kreditné karty Banka zverejní minimálne 15 dní pred nadobudnutím účinnosti týchto zmien.
ix) Vernostný program pre Kreditné karty sa nevzťahuje na Štedrú kartu.

Vernostný program pre Štedrú kartu
i) Vernostný program pre Štedrú kartu je Bankou poskytovaný až do jeho zrušenia zo strany Banky.
ii) V rámci Vernostného programu pre Štedrú kartu Banka odmeňuje svojich verných Klientov - Držiteľov
Štedrej karty, ktorí aktívne používajú Štedrú kartu na realizáciu bezhotovostných Transakcií, a to formou
vrátenia prvého Poplatku za Hlavnú Kreditnú kartu.
iii) Do Vernostného programu pre Štedrú kartu sa automaticky zaraďuje každý Klient - Držiteľ Hlavnej karty,
ktorý s Bankou uzatvoril Zmluvu o Kreditnej karte, na základe ktorej mu bola vydaná Kreditná karta typu:
Štedrá karta (ďalej len "účastník vernostného programu") a zaplatil Poplatok za Hlavnú Kreditnú kartu.
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iv) Účastníkovi vernostného programu je Banka oprávnená vrátiť na Kartový účet, ku ktorému je vydaná Štedrá
karta, ktorej držiteľom je účastník vernostného programu, Poplatok za Hlavnú Kreditnú kartu, v prípade
splnenia uvedených podmienok:
V období do 30 dní po zúčtovaní prvého Poplatku za Kreditnú kartu (ďalej len "sledované obdobie") uskutoční
Hlavnou kartou vydanou Držiteľovi karty alebo Dodatkovými kartami vydanými k tejto Hlavnej karte aspoň tri
bezhotovostné Transakcie v súhrnnej výške aspoň 100,- eur. Do celkového objemu Transakcií sa zarátavajú
výlučne bezhotovostné Transakcie uskutočnené Štedrou kartou a zaúčtované na Kartový účet. Do celkového
objemu Transakcií sa nezarátavajú Transakcie, ktoré boli stornované, ďalej sumy, ktoré boli pripísané počas
sledovaného obdobia na Kartový účet z dôvodu návratu tovaru (reversals), z dôvodu reklamácie
(chargebacks) alebo z dôvodu vrátenia Poplatku za Kreditnú kartu ako odmena Vernostného programu pre
Štedrú kartu.
Do celkového objemu Transakcií sa nezarátavajú Osobitné transakcie ani čerpanie Celkového úverového
rámca v rámci Služby Rýchle čerpanie a Služby vyplatenie inej kreditnej karty
v) Banka po splnení podmienok Vernostného programu pre Štedrú kartu pre vrátenie poplatku, vráti do konca
nasledujúceho účtovného cyklu, účastníkovi vernostného programu na Kartový účet zúčtovaný Poplatok za
Hlavnú Kreditnú kartu.
vi) Účastník vernostného programu nemá nárok na vrátenie Poplatku za Kreditnú kartu, ak došlo k sledovanom
období k právnemu úkonu zo strany Klienta alebo Banky, ktorý smeruje k ukončeniu Zmluvy o Kreditnej karte,
a v prípade ak je Klient v omeškaní s plnením akéhokoľvek záväzku voči Banke. v nasledujúcom sledovanom
období sa začína celkový objem bezhotovostných Transakcií počítať nanovo a nie je možné ho prenášať.
vii) O vrátení Poplatku za vydanie Kreditnej karty je Účastník vernostného programu informovaný vo výpise.
viii) Vernostný program pre Štedrú kartu sa týka výlučne prvého Poplatku za vydanie Hlavnej Kreditnej karty.
ix) Podmienky Vernostného programu pre Štedrú kartu je Banka oprávnená meniť. Zmeny Vernostného
programu pre Štedrú kartu Banka zverejní minimálne 15 dní pred nadobudnutím účinnosti týchto zmien.

Služba Odmena za platbu Kreditnou kartou


Typy Kreditných kariet, ku ktorým sa služba poskytuje:
Všetky Typy Kreditných kariet vydávaných Bankou



Výška Odmeny za platbu Kreditnou kartou:
0,5 % z Transakcie pre VISA Classic elektronická a Visa Gold elektronická
1,0 % z Transakcie pre VISA Classic embosovaná, Visa Gold embosovaná, Štedrá karta a VISA
Exclusive
Zvýhodnená Odmena za platbu Kreditnou kartou:
5 % z prvej bezhotovostnej Transakcie Štedrou kartou, maximálne však zo sumy schváleného
Celkového úverového rámca Štedrej karty.
Vzťahuje sa len na Štedré karty prvýkrát vydané v období od 1.11.2014 do 31.1.2015.
Prvú platbu musí Držiteľ karty realizovať najneskôr do 28.2.2015 (vrátane).
Na Kartový účet sa pripíše až v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola prvá Transakcia
Štedrou kartou zrealizovaná.



Zoznam Transakcií, na ktoré sa služba vzťahuje:
Služba sa vzťahuje na bezhotovostné Transakcie realizované Kreditnou kartou vo forme platieb za
tovar alebo služby zaúčtované počas jedného účtovného cyklu (kalendárny mesiac). Služba sa
nevzťahuje na Osobitné transakcie, výber hotovosti z bankomatu, výber hotovosti v Obchodnom mieste
Banky, výber hotovosti u obchodníka alebo u akéhokoľvek subjektu, u ktorého je možné vykonať výber
hotovosti z Kartového účtu ani na čerpanie Celkového úverového rámca v rámci Služby Rýchle
čerpanie a Služby Vyplatenie inej kreditnej karty.
Odmena sa vypočíta ako príslušné % z každej Transakcie, na ktorú sa Odmena za platbu Kreditnou
kartou vzťahuje.
Klient nemá nárok na Odmenu za platbu Kreditnou kartou, ak došlo v sledovanom období, za ktoré sa
má Odmena za platbu Kreditnou kartou pripísať, k právnemu úkonu zo strany Klienta alebo Banky,
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ktorý smeruje k ukončeniu Zmluvy o Kreditnej karte, a v prípade ak je Klient v omeškaní s plnením
akéhokoľvek záväzku voči Banke.
Výška odmeny, ktorú Banka pripisuje na účet Klienta za príslušný kalendárny mesiac je min. 0,50 eur a
max. 20,00 eur.

Služba SMS notifikácia ku Kreditnej karte



Typy Kreditných kariet, ku ktorým sa služba poskytuje:
Všetky Typy Kreditných kariet vydávaných Bankou
Limit výšky Transakcie, nad ktorý Banka zasiela v rámci Služby SMS notifikácia ku Kreditnej
karte Klientovi informáciu o realizácii Transakcie:
0,00 eur (vrátane)

 Dôležitá informácia: pri Bezkontaktných transakciách Banka spravidla SMS notifikácie neposiela

Služba Vstup do letiskových salónikov


Typy Kreditných kariet, ku ktorým sa služba poskytuje:
VISA Gold embosovaná, VISA Exclusive



Zoznam letiskových salónikov, na ktoré sa služba vzťahuje:
Letisko Schwechat Flughafen Wien AG
salóniky:
JET Lounge
AIR Lounge
SKY Lounge
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s.
salónik:
Caproni Business Lounge
Letisko Liszt Ferenc International Airport Budapešť
salónik: Business Lounge (SkyCourt Area, Terminal 2)



Počet bezplatných vstupov pre držiteľa Hlavnej karty do letiskových salónikov:
VISA Gold embosovaná – 4 vstupy ročne (v období od 1. januára do 31. decembra príslušného roku)
VISA Exclusive – neobmedzený počet vstupov ročne

Program VISA Luxury hotel collection



Typy Kreditných kariet, ku ktorým sa program poskytuje:
VISA Gold embosovaná
VISA Exclusive
Popis a podmienky programu
Program Kartovej spoločnosti VISA
Držitelia Kreditnej karty VISA Gold embosovaná alebo VISA Exclusive pri rezervácii hotela cez
www.visaluxuryhotelcollection.com a úhrade platby prostredníctvom Kreditnej karty VISA Gold
embosovaná alebo VISA Exclusive získajú exkluzívne benefity v súvislosti s ubytovaním.
Zoznam benefitov:
• záruka najnižšej ceny
• automaticky vyšší štandard ubytovania pri príchode, ak je k dispozícii
• internet zadarmo na izbe
• bezplatné kontinentálne raňajky
• check-out do 15:00, ak je k dispozícii
• status VIP hosťa
• kredit v hodnote 25 USD na jedlo alebo nápoje (jedenkrát počas pobytu)
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Kartová spoločnosť si vyhradzuje právo zoznam benefitov meniť. Benefity nie je možné zameniť za
výplatu v hotovosti.
Bližšie informácie a podmienky programu: www.visaluxuryhotelcollection.com

Poistenie rizík náhodného poškodenia tovaru alebo krádeže tovaru


Typy Kreditných kariet, ku ktorým sa poistenie poskytuje:
Všetky Typy Kreditných kariet vydávaných Bankou (vrátane Štedrej karty)



Podmienky, rozsah a parametre poistenia sú upravené v Rámcovej poistnej zmluve Poistenie
zakúpeného tovaru pre držiteľov kreditných kariet č. SLS9612 uzatvorenej medzi Bankou a Poisťovňou
Cardif Slovakia, a.s. a Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zakúpeného tovaru – SLSP
vydanými poisťovňou, ktoré sú prístupné na Obchodných miestach ako aj na webovej stránke Banky

Program výhod VISA Exclusive


Typy Kreditných kariet, ku ktorým sa program výhod poskytuje:
VISA Exclusive



Popis programu
Výhody a zľavy poskytované vybranými obchodníkmi, s ktorými má Slovenská sporiteľňa uzavretú
zmluvu, určené špeciálne pre držiteľov Hlavnej a Dodatkovej Kreditnej karty VISA Exclusive. Zoznam
obchodníkov zapojených do Programu výhod VISA Exclusive je aj s popisom výhod zverejnený
v brožúre, ktorá je distribuovaná s každou vydanou Kreditnou kartou VISA Exclusive.
chodníkov je uvedený v brožúre k programu, ktorá bude Držiteľovi Kreditnej karty doručená spolu
Podmienky zapojenia sa do Programu výhod VISA Exclusive
Držiteľ Kreditnej karty musí zaplatiť Kreditnou kartou VISA Exclusive za tovar alebo službu, ku ktorým
alebo v súvislosti s ktorými sa výhoda v rámci Programu výhod VISA Exclusive poskytuje a ešte pred
uskutočnením platby u obchodníka požiadať o poskytnutie tejto výhody.



....

Služba Splátkové prázdniny


Typy Kreditných kariet, ku ktorým sa služba poskytuje:
Všetky Typy Kreditných kariet vydávaných Bankou



Bankou určené obdobie Splátkových prázdnin: v súčasnosti Banka neposkytuje žiadne obdobie
Splátkových prázdnin

Služba Rýchle čerpanie a Služba Vyplatenie inej kreditnej karty


Typy Kreditných kariet, ku ktorým sa služba poskytuje:
Všetky Typy Kreditných kariet vydávaných Bankou



Službu možno poskytnúť výlučne Držiteľovi Hlavnej karty.



Maximálna výška čerpania v rámci služby vyjadrená ako % z celkovej výšky schváleného
Celkového úverového rámca:
Typ Kreditnej karty

VISA Classic
Štedrá karta
VISA Gold

Služba Rýchle
čerpanie výplatou
v hotovosti
50 %
50 %
50 %

Služba Rýchle
čerpanie výplatou
na účet
50 %
50 %
50 %
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Služba Vyplatenie inej
kreditnej karty
80 %
80 %
80 %

50 %

VISA Exclusive

100 %

100 %

V období od 1.11.2014 do 31.1.2015 je Služba Rýchle čerpanie bez Poplatku.


Doklady, ktoré je potrebné Banke predložiť so žiadosťou o poskytnutie Služby Vyplatenie inej
kreditnej karty
výpis z kartového účtu, ku ktorému je kreditná karta, ktorá sa má vyplatiť, vydaná s aktuálnou výškou
pohľadávky alebo potvrdenie banky, ktorá vydala Klientovi kreditnú kartu o výške pohľadávky na tejto
kreditnej karte

Služba Splácanie Úveru vo výške celej Pohľadávky


Typy Kreditných kariet, ku ktorým sa služba poskytuje:
VISA Classic, VISA Gold, VISA Exclusive

Služba Dočasné limity


Typy Kreditných kariet, ku ktorým sa služba poskytuje:
Všetky Typy Kreditných kariet vydávaných Bankou

Príklad výpočtu RPMN pre Kreditné karty
Vzorec výpočtu RPMN:
m

-t

m'

∑ Ck(1+X) k = ∑ Dl (1+X)
k=1

l=1

-S
l

Význam symbolov:
- X je ročná percentuálna miera nákladov,
- m je číslo posledného čerpania,
- k je číslo čerpania, preto 1 ≤ k ≤ m,
- Ck je výška čerpania k,
- tk je interval vyjadrený v rokoch a zlomkoch roka medzi dátumom prvého čerpania a dátumom
každého
- nasledujúceho čerpania, preto t1 = 0,
- m' je číslo poslednej splátky alebo platby poplatkov,
- l je číslo splátky alebo platby poplatkov,
- Dl je výška splátky alebo platby poplatkov,
- Sl je interval vyjadrený v rokoch a zlomkoch roka medzi dátumom prvého čerpania a dátumom
každej splátky alebo platby poplatkov.
Príklad 1:
Banka Klientovi vydala Kreditnú kartu VISA Classic CTLS s Celkovým úverovým rámcom 1000 eur. Klient
okamžite vyčerpal disponibilný zostatok vo výške 997,75 eur prostredníctvom platby na POS termináli a Banka
klientovi zaúčtovala Mesačný poplatok za kreditnú kartu vo výške 2,25 eur.
Klient Úver splatí v rovnakých 12 splátkach vo výške 94,78 eur v mesačných intervaloch, pričom rovnomerne
spláca Poplatky a aj čerpanie Úveru.
RPMN = 26,95 % a
Celková čiastka spotrebiteľského úveru = 1 137,35 eur
Príklad 2:
Banka Klientovi vydala Kreditnú kartu VISA Gold CTLS s Celkovým úverovým rámcom 2000 eur a na
požiadanie Klienta vydala taktiež Dodatkovú kartu toho istého typu pre Klientom zvolenú osobu.
Klient okamžite vyčerpal disponibilný zostatok vo výške 1992 eur prostredníctvom platby na POS termináli
Banka klientovi zaúčtovala Mesačný poplatok za kreditnú kartu vo výške 7,50 a Mesačný poplatok za
dodatkovú kartu vo výške 0,50 eur.
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Klient Úver splatí v rovnakých 12 splátkach vo výške 187,29 eur v mesačných intervaloch, pričom rovnomerne
spláca Poplatky a aj čerpanie Úveru.
RPMN = 24,09 %
Celková čiastka spotrebiteľského úveru = 2 247,43 eur
Príklad 3:
Banka Klientovi vydala Kreditnú kartu VISA Exclusive CTLS s Celkovým úverovým rámcom 5 000 eur.
Klient okamžite vyčerpal disponibilný zostatok vo výške 4 989 eur prostredníctvom platby na POS termináli
a Banka klientovi zaúčtovala Mesačný poplatok za kreditnú kartu vo výške 11,00 eur.
Klient Úver splatí v rovnakých 12 splátkach vo výške 459,22 eur v mesačných intervaloch, pričom rovnomerne
spláca Poplatky a aj čerpanie Úveru.
RPMN = 19,66 %
Celková čiastka spotrebiteľského úveru = 5 510,64 eur
Predpoklady použité na výpočet RPMN pre príklady 1 až 3:
- celková výška Úveru bola vyčerpaná okamžite v plnej výške,
- platbou prostredníctvom POS terminálu a zaúčtovaním Poplatkov za Kreditné karty vydané ku Kartovému
účtu pričom platí, že všetky Poplatky zaúčtované Bankou nie sú úročené, Banka úročí len čerpanie Úveru,
- Úver sa splatí do príslušného dňa splatnosti, t.j. najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, v 12
rovnakých splátkach a v mesačných intervaloch, pričom mesiacom sa rozumie kalendárny mesiac.
Príklad 4:
Banka Klientovi vydala Štedrú kartu CTLS s Celkovým úverovým rámcom 1 500 eur. Banka okamžite Klientovi
zaúčtovala Poplatok za vydanie Štedrej karty vo výške 8,00 eur a Klient okamžite vyčerpal celý disponibilný
zostatok vo výške 1 492 eur prostredníctvom platby na POS termináli.
Klient Úver splatí v rovnakých 12 splátkach vo výške 140,38 eur v mesačných intervaloch, pričom rovnomerne
spláca Poplatky a aj čerpanie Úveru.
RPMN = 23,95 %
Celková čiastka spotrebiteľského úveru = 1 684,54 eur
Predpoklady použité na výpočet RPMN pre príklad 4:
- celková výška Úveru bola vyčerpaná okamžite v plnej výške platbou prostredníctvom POS terminálu
a zaúčtovaním Poplatkov za Kreditné karty vydané ku Kartovému účtu pričom Poplatky zaúčtované Bankou
nie sú úročené. Banka si účtuje Poplatok za komfort
- Úver sa splatí do príslušného dňa splatnosti, t.j. najneskôr do 20. dňa nasledujúceho mesiaca, v 12
rovnakých splátkach a v mesačných intervaloch, pričom mesiacom sa rozumie kalendárny mesiac.
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