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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1.1. Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty Slovenskej sporiteľne, a. s. sa menia 

a dopĺňajú v rozsahu uvedenom v tomto dodatku č. 3. 

 

 
 

2. OBSAH DODATKU 

 
2.1. V časti Definície pojmov sa podnadpis „ÚČET, BUSINESS ÚČET, VKLADOVÝ ÚČET, , ÚČET KOMUNAL“ 

nahrádza novým podnadpisom, ktorý znie: „ÚČET, BALÍKOVÝ ÚČET, VKLADOVÝ ÚČET“.  
 

2.2. V časti Definície pojmov sa názov pojmu „Business účet“ nahrádza novým názvom pojmu, ktorý znie: 
„Balíkový účet“. 
 

2.3. V časti Definície pojmov sa v pojme „Neviazaný vklad“ vypúšťa písmeno b) a v písmene a) sa na konci 
pripája slovo „alebo“. 
 

2.4. V časti Definície pojmov sa pojem „Účet Komunal“ vrátane jeho definície vypúšťa. 
 

2.5. V časti Definície pojmov sa mení definícia pojmu „Limit používania Platobnej karty“ a znie nasledovne: 
„maximálna výška peňažných prostriedkov, s ktorými je Klient oprávnený nakladať prostredníctvom 
Platobnej karty.“. 
 

2.6. V článku 2. bod 2.2. sa slová „v zmysle Zverejnenia“ nahrádza slovami „v zmysle podmienok určených 
Zverejnením“. 
 

2.7. V článku 3. bod 3.3. sa vypúšťa slovo „aj“. 
 

2.8. V článku 3. znie bod 3.6. nasledovne:  
„3.6. Klient môže najneskôr v deň predchádzajúci Dňu splatnosti jednostranne: 

a) požiadať o dopredné zrušenie Vkladového účtu k najbližšiemu Dňu splatnosti alebo Dňu 
opakovaného zriadenia vkladu, alebo 

b) zmeniť dohodnutý spôsob nakladania s úrokmi.“. 
 

2.9. V článku 3. bod 3.10. sa slová „alebo jeho časť z Vkladového účtu“ nahrádzajú slovami „na 
Vkladovom účte“. 
 

2.10. Článok 5. vrátane nadpisu znie nasledovne:  
 
„5. BALÍKOVÝ ÚČET 
 
5.1. Druhy Balíkových účtov a ich rozsah sú uvedené v podmienkach určených Zverejnením. 
 

Poskytnutie Balíkového účtu 
5.2. Banka poskytne Klientovi Balíkový účet na základe Zmluvy. Účet je vedený v mene euro. 
5.3. Ak pred uzatvorením Zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie Balíkového účtu, Banka poskytla 

Klientovi Bankový produkt, ktorý je súčasťou Balíkového účtu, Zmluva, ktorej predmetom je 
poskytnutie Balíkového účtu, mení a dopĺňa tie podmienky Zmluvy, na základe ktorej Banka 
Bankový produkt poskytla, ktoré sú v nej výslovne upravené inak. 

5.4. Banka poskytne Klientovi zľavu z Poplatku za Balíkový účet po splnení podmienok uvedených 
v podmienkach určených Zverejnením. Uvedené neplatí, ak: 
a) Banka poskytuje Klientovi na Balíkový účet iné zvýhodnenie, 
b) nadobudlo účinnosť ukončenie Zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie Balíkového účtu, 
alebo 
c) nadobudlo účinnosť ukončenie Zmluvy o Účte, ktorý je súčasťou Balíkového účtu. 

 
Zmena Balíkového účtu 
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5.5. Klient môže požiadať Banku o preradenie Balíkového účtu na iný druh Balíkového účtu. Ak 
Banka žiadosti vyhovie, uzatvorí s Klientom novú Zmluvu, ktorá pôvodné podmienky 
poskytovania Balíkového účtu zmení. 

5.6. Klient môže Banku požiadať o zrušenie poskytovania Bankových produktov v Balíkovom účte a 
zároveň požiadať o ich ďalšie poskytovanie mimo Balíkového účtu.  

 
Zrušenie Balíkového účtu 

5.7. Klient môže vypovedať Zmluvu, predmetom ktorej je poskytnutie Balíkového účtu. Banka zruší 
Balíkový účet vrátane všetkých Bankových produktov poskytovaných v Balíkovom účte 
uplynutím výpovednej lehoty, okrem prípadov, ak k Účtu, ktorý je súčasťou Balíkového účtu, boli 
poskytnuté iné Bankové produkty (napr. Platobná karta). V takomto prípade Zmluva zanikne až 
zánikom posledného Bankového produktu poskytnutého v Balíkovom účte. Uplynutím 
výpovednej lehoty Banka zruší poskytovanie Elektronických služieb vo vzťahu k Bankovým 
produktom, ktoré sú súčasťou Balíkového účtu. 

5.8. Po zrušení Balíkového účtu Banka naloží s peňažnými prostriedkami na Účte podľa Pokynu 
Klienta. Ak Klient Pokyn nedoručí, Banka bude peňažné prostriedky evidovať ale nebude ich 
úročiť. 

5.9. Zánik Zmluvy nemá vplyv na ustanovenia, ktorých predmetom je odovzdanie, prevzatie alebo 
označenie akéhokoľvek Bezpečnostného predmetu alebo údaju, prostredníctvom ktorého sa 
Klient zaviazal používať jemu sprístupnené Elektronické služby alebo Bezpečnostné predmety. 

 
Prechodné ustanovenie 

5.10. Ustanovenia tohto článku sa primerane použijú aj na vzťahy založené na základe Zmluvy, ktorej 
predmetom je poskytovanie balíka produktov a služieb pre podnikateľov.“. 

 
2.11. V článku 7 bod 7.14. sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“. 

 
2.12. V článku 7 znie bod 7.18. nasledovne: 

„7.18. Platobnú operáciu Platobnou kartou na samoobslužných zariadeniach poskytujúcich tovar alebo 
služby nízkej hodnoty a Bezkontaktné transakcie nízkej hodnoty vo výške do 20 EUR môže 
Klient potvrdiť spravidla iba použitím Platobnej karty, čím zároveň preukáže aj svoju totožnosť. 
Suma Bezkontaktnej transakcie, pri ktorej nie je požadované zadanie PIN-kódu sa môže líšiť 
v závislosti od krajiny, v ktorej je Kreditná karta použitá, ako aj od nastavenia limitu 
u konkrétneho obchodníka, u ktorého je Bezkontaktná transakcia realizovaná. Pri 
Bezkontaktných transakciách presahujúcich hodnotu 20 EUR je Klient spravidla vyzvaný na 
zadanie PIN-kódu.“. 

 
2.13. V celom texte sa slová „vo Zverejnení“ nahrádzajú slovami „v podmienkach určených Zverejnením“. 

 

 
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
3.1 Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť 1. 1. 2019. 

 
 
  



  

 

 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava  

IČO: 00 151 653 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 601/B 

BIC SWIFT: GIBASKBX 

IČ DPH: SK7020000262 

DIČ: 2020411536 

Číslo povolenia na výkon bankových činností: UBD-1247/1996 udelené Národnou bankou Slovenska 

 

 

www.slsp.sk 

e-mail: info@slsp.sk; ombudsman@slsp.sk 

Klientske centrum: *0900, 0850 111 888 

 

 

 

Národná banka Slovenska 

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 
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