
 

Vyhlásenie k žiadosti o poskytnutie Povoleného prečerpania 
 
 

Potvrdením žiadosti o poskytnutie Povoleného prečerpania od Slovenskej sporiteľne, a. s. („Banka“),  ktorej súčasťou 
je aj táto príloha: 
 

• V zmysle § 91 ods. 1 Zákona o bankách súhlasím s poskytovaním a sprístupňovaním údajov o bankových 
obchodoch uzatvorených s bankou (vrátane údajov získaných bankou pri rokovaní o ich uzatvorení), ich 
zabezpečení, platobnej disciplíne z hľadiska splácania záväzkov, na účely posúdenia mojej schopnosti splácať úver 
v rozsahu a za podmienok uvedených v § 92a Zákona o bankách:  
- Prevádzkovateľovi spoločného registra bankových informácií (ďalej „SRBI“),   
- subjektom povereným spracúvaním údajov v SRBI, bankám a pobočkám zahraničných bánk, 
- prostredníctvom Prevádzkovateľa nebankového registra klientskych informácií (ďalej „NRKI“) oprávneným 

užívateľom NRKI, 
a to na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia;  v prípade uzatvorenia bankového obchodu, na dobu stanovenú v 
Zákone o bankách.  

 

• Súhlasím, aby sa bankový obchod riadil: 

- Všeobecnými obchodnými podmienkami Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 1. 1. 2015 

(https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/obchodne-podmienky-

banky/slovenska-sporitelna-vop-spotrebitel.pdf)  

- Produktovými obchodnými podmienkami pre kreditné karty a povolené prečerpania  Slovenskej sporiteľne, a. s., 

s účinnosťou od 1. 1. 2015 

(https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/obchodne-podmienky-

banky/slovenska-sporitelna-pop-spotrebitel-kreditne-karty-a-povolene-precerpania.pdf)  

- Sadzobníkom  

(https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/sadzobnik/sadzobnik-

obyvatelstvo.pdf)    

- a podmienkami určenými Zverejnením, s ktorými som sa oboznámil alebo mi boli odovzdané. 

 

Vyhlasujem, že:  

• nie som členom riadiaceho orgánu banky alebo inou osobou s osobitným vzťahom k Slovenskej sporiteľni, a.s. 
• môj  čistý mesačný príjem z pracovnej činnosti, resp. z iných zdrojov za ostatných 12 mesiacov  pochádza z 

činnosti,  ktorá je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo právnym poriadkom štátu, z území 
ktorého pochádza,   

• nie som platobne neschopný podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, nepodal som návrh na oddlženie 
konkurzom alebo určenie splátkového kalendára, neobrátil som sa v tejto veci na Centrum právnej pomoci a 
ani to nemám v úmysle, alebo od môjho oddlženia v konkurze alebo v konaní o určenie splátkového kalendára 
uplynulo viac ako 24 mesiacov, 

• nie som osoba, voči ktorej sa vedie exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie, nemám vedomosť o 
vykonateľnom rozhodnutí alebo podklade, na základe ktorého možno voči mne vykonať exekúciu alebo 
rozhodnutie, 

• uviedol som v žiadosti úplné a pravdivé údaje a som si vedomý následkov v prípade nepravdivosti tohto 
vyhlásenia, a 

• nie som práceneschopný viac ako 30 dní.  
 

Poskytnem Banke súčinnosť pri zisťovaní zostatkov mojich existujúcich peňažných záväzkov za účelom ďalšieho 
pokračovania v žiadosti. Súhlasím, aby v rámci posúdenia mojej žiadosti Banka zhodnotila aj prípadnú možnosť 
vyplatenia mojich existujúcich záväzkov, o ktorých má Banka informáciu. 

 
Beriem na vedomie, že zmenou telefónneho čísla sa SMS notifikácie, 3D secure a služba PIN cez SMS, ktoré mi boli 
poskytované na doterajšie číslo, budú poskytovať na toto zmenené telefónne číslo a to aj pri ostatných bankových 
produktoch. Zmena sa nevzťahuje na SMS kľúč.  S touto zmenou súhlasím. 
 
Beriem na vedomie, že zmenou e-mailovej adresy sa e-mailové výpisy a e-mailové notifikácie, ktoré mi boli poskytované 
na doterajšiu e-mailovú adresu, budú poskytovať na túto zmenenú e-mailovú adresu, a to aj pri ostatných bankových 
produktoch. S touto zmenou súhlasím. 
Bezodkladne oznámim zmenu údajov, ktoré som v žiadosti uviedol.  Beriem na vedomie, že Banka je oprávnená 
požadovať odo mňa aktualizáciu alebo potvrdenie údajov v žiadosti. 
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Podaním tejto žiadosti ruším svoju prípadnú predchádzajúcu žiadosť o bankový produkt, ktorý je predmetom tejto 
žiadosti.  
 

 


