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verejný a neziskový sektor zo dňa 1. 1. 2015

Zverejnený
Účinný

28. 8. 2019
14. 9. 2019

2

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. 4.

2.

OBSAH DODATKU

2.1.

V časti Definície pojmov sa mení definícia pojmu Certifikačný údaj, pričom nová definícia pojmu
Certifikačný údaj znie:
„Certifikačný údaj
údaj získaný z Bezpečnostného predmetu na podpísanie (autorizáciu)
Pokynu alebo potvrdenie údajov v Pokyne.“.

2.2.

V časti Definície pojmov sa vypúšťa pojem Mikroplatba.

2.3.

V časti Definície pojmov sa mení definícia pojmu Partnerský účet, pričom nová definícia pojmu
Partnerský účet znie:
„Partnerský účet
Účet, v prospech ktorého Banka vykonáva Domáce prevody aj bez uvedenia
Certifikačného údaju a pokynom „Potvrdiť“ autorizuje príslušný Platobný
príkaz za predpokladu splnenia ostatných podmienok pre predloženie
Príkazu Banke. Postup podľa prvej vety sa považuje pre účely Zmluvy za
riadne podpísanie a autorizovanie Príkazu oprávnenou osobou, ktorým
oprávnená osoba potvrdí svoje autorstvo, resp. integritu údajov uvedených
v príslušnom Príkaze.“.

2.4.

V časti Definície pojmov sa za definíciu pojmu Partnerský účet dopĺňa nový pojem Poskytovateľ
platobných služieb, pričom nová definícia pojmu Poskytovateľ platobných služieb znie:
„Poskytovateľ platobných
služieb
subjekt, ktorý má povolenie na poskytovanie platobných služieb udelené
príslušným štátnym orgánom a ktorý poskytuje platobné služby Klientom
na základe súhlasu udeleného Klientom, pričom podľa druhu platobnej
služby, ktorú Klientovi poskytuje, rozoznávame:
a. poskytovateľa služieb informovania o Účte,
b. poskytovateľa platobných iniciačných služieb,
c. vydavateľa platobných prostriedkov viazaných na platobnú kartu.“.

2.5.

V časti Definície pojmov sa za definíciu pojmu Príkaz dopĺňa nový pojem Silná autentifikácia, pričom
nová definícia pojmu Silná autentifikácia znie:
„Silná autentifikácia
overenie totožnosti Klienta na základe použitia Bezpečnostných
predmetov Klienta alebo iných charakteristických znakov Klienta pri
používaní Elektronickej služby, pri diaľkovej komunikácii Klienta s Bankou
alebo pri používaní platobnej služby poskytovanej Poskytovateľom
platobných služieb.“.
V časti Definície pojmov sa za definíciu pojmu Užívateľ dopĺňa nový pojem Vyhradené rozhranie,
pričom nová definícia pojmu Vyhradené rozhranie znie:
„Vyhradené rozhranie
rozhranie poskytované Bankou Poskytovateľovi platobných služieb,
umožňujúce bezpečnú komunikáciu medzi Bankou, Poskytovateľom
platobných služieb a Klientom v súlade s osobitným právnym predpisom,
prostredníctvom ktorého Banka sprístupní Účet Klientovi a
Poskytovateľovi platobných služieb za podmienok uvedených v POP a vo
Zverejnení.“.

2.6.

2.7.

V článku 8., znie bod 8.14. nasledovne:
„8.14. Klient znáša stratu, ktorá vznikla v dôsledku neautorizovaného Príkazu alebo neautorizovaného
Platobného príkazu Klienta doručeného Poskytovateľom platobných služieb Banke cez
Vyhradené rozhranie a ktorá je spôsobená použitím strateného alebo odcudzeného
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Bezpečnostného predmetu, alebo zneužitím Bezpečnostného predmetu alebo Elektronickej
služby neoprávnenou osobou. Klient znáša stratu aj v prípade, ak Banka pri vykonávaní
Príkazu alebo Platobného príkazu Klienta doručeného Poskytovateľom platobných služieb
Banke cez Vyhradené rozhranie nevyžadovala Silnú autentifikáciu alebo použila výnimku zo
Silnej autentifikácie podľa osobitného právneho predpisu. Ustanovenie § 12 ods. 1, 2, 3, 4, 5 a
6 zákona o platobných službách sa v plnom rozsahu neuplatnia.“.
2.8.

V článku 8., znie bod 8.15. nasledovne:
„8.15. Banka znáša stratu, ktorá vznikla po podaní žiadosti o zablokovanie Bezpečnostného
predmetu v Banke v dôsledku neautorizovaného Príkazu alebo Platobného príkazu Klienta
doručeného Poskytovateľom platobných služieb Banke cez Vyhradené rozhranie a ktorá je
spôsobená použitím strateného alebo odcudzeného Bezpečnostného predmetu, alebo
zneužitím Bezpečnostného predmetu alebo Elektronickej služby neoprávnenou osobou, ak
Klient nekonal podvodne.“.

2.9.

V článku 8. znie bod 8.16. vrátane jeho nadpisu nasledovne:
„Blokácia Elektronickej služby, Vyhradeného rozhrania alebo Bezpečnostného predmetu
8.16. Ak má Banka dôvodné podozrenie zo zneužitia Elektronickej služby, Vyhradeného rozhrania
alebo Bezpečnostného predmetu, Banka môže túto Elektronickú službu, Vyhradené rozhranie
alebo Bezpečnostný predmet Klientovi na nevyhnutnú dobu zablokovať.“.

2.10. V článku 8. znie bod 8.17. vrátane jeho nadpisu nasledovne:
8.17. O zablokovaní a následnom odblokovaní Elektronickej služby, Vyhradeného rozhrania alebo
Bezpečnostného predmetu Banka Klienta informuje.“.
V článku 8. znie bod 8.18. vrátane jeho nadpisu nasledovne:
„Vykonávanie Pokynov
8.18. Banka vykoná Pokyn doručený cez Elektronickú službu alebo Vyhradené rozhranie, ak Klient:
a) preukáže svoju totožnosť uvedením Identifikačného údaju a Autentifikačného údaju,
b) riadne a úplne vyplní Pokyn,
c) dodrží Limit a
d) autorizuje vykonanie Pokynu Certifikačným údajom alebo udelí súhlas s vykonaním
Pokynu potvrdením tohto Pokynu, čím ho Klient autorizuje.“.
2.12. V článku 8. znie bod 8.19. nasledovne:
„8.19. Ak Banka pri Pokyne doručenom cez Elektronickú službu alebo Vyhradené rozhranie uplatní
výnimku zo Silnej autentifikácie v zmysle osobitného právneho predpisu, Klient nie je povinný
tento Pokyn autorizovať Certifikačným údajom; Klient pokynom „Potvrdiť“ autorizuje príslušný
Pokyn. Pokyn Klienta, potvrdený Klientom sa považuje za riadne podpísanie a autorizovanie
Pokynu oprávnenou osobou, ktorým oprávnená osoba potvrdí svoje autorstvo, resp. integritu
údajov uvedených v príslušnom Pokyne.“.
2.11.

2.13. V článku 8. znie bod 8.60. nasledovne:
„8.60. Banka je oprávnená poskytnúť Klientovi Business24 aj k Bankovému produktu tretej osoby
vedenému Bankou, a to na základe plnomocenstva udeleného Klientovi majiteľom Bankového
produktu.“.
2.14. V článku 8. znie bod 8.62. nasledovne:
„8.62. V prípade, ak Klient zmení špecifikáciu Elektronickej služby Business24, zoznam Užívateľov,
rozsah ich oprávnení, profily alebo špecifikáciu podpisových pravidiel priamo v prostredí
Elektronickej služby Business24, Banka bude túto zmenu považovať za návrh na zmenu EB
zmluvy v časti, v ktorej došlo k zmene. Zmena EB zmluvy je účinná momentom doručenia
nového znenia prílohy podpísanej Bankou Klientovi, ak sa Banka s Klientom nedohodli inak.“.
2.15. V článku 8. znie bod 8.65. nasledovne:
„8.65.
Banka zasiela Klientovi rôzne správy alebo notifikácie (textové správy a súbory, ktoré
obsahujú aktualizáciu POP, VOP, výsledky vykonania Príkazov, Pokynov, výzvy, upozornenia,
informácie, rôzne správy obchodného charakteru a pod.). Klient súhlasí s touto formou
zasielania správ.“.
2.16. V článku 8. znie bod 8.68. nasledovne:
„8.68. Všetky Pokyny doručované Banke musia byť podpísané platným Bezpečnostným predmetom a
musia zodpovedať oprávneniam, obmedzeniam a Limitom stanoveným Klientom v EB zmluve
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s výnimkou Príkazov vykonávaných v prospech Partnerských účtov a Pokynov, pri ktorých
Banka uplatnila výnimku zo Silnej autentifikácie podľa osobitného právneho predpisu, pokiaľ
v EB zmluve nie je uvedené inak. V opačnom prípade Pokyny nebudú vykonané.“.
2.17. V článku 8. sa dopĺňa nový bod 8.76., ktorý vrátane jeho nadpisu znie nasledovne:
„Sprístupnenie Účtu Bankou Klientovi a Poskytovateľovi platobných služieb cez Vyhradené
rozhranie
8.76. Banka sprístupní prostredníctvom Vyhradeného rozhrania Klientovi a Poskytovateľovi
platobných služieb Účet po vykonaní Silnej autentifikácie a na základe súhlasu Klienta
udeleného Poskytovateľovi platobnej služby alebo aj súhlasu udeleného Banke, ak sa
vyžaduje, pričom týmto umožní Klientovi využívať platobné služby poskytované
Poskytovateľom platobných služieb.“.
2.18. V článku 8. sa dopĺňa nový bod 8.77., ktorý znie nasledovne:
„8.77. Banka sprístupní Poskytovateľovi platobných služieb Účet na získavanie údajov o Účte za
účelom ich poskytnutia Klientovi, na iniciovanie Platobných príkazov Klienta alebo na
získavanie potvrdení o dostupnosti peňažných prostriedkov na Účte potrebných na vykonanie
platobnej operácie viazanej na Platobnú kartu za podmienok a v rozsahu uvedenom vo
Zverejnení.“.
2.19.

V článku 9. v bode 9.4 sa za prvú vetu dopĺňa druhá veta, ktorá znie nasledovne:
„Ak dôjde k zániku alebo ukončeniu vyhlasovania určitého typu referenčnej úrokovej sadzby pre dané
obdobie, Banka použije pre výpočet úrokovej sadzby založenej na referenčnej úrokovej sadzbe taký
typ referenčnej úrokovej sadzby, ktorý nahradil z rozhodnutia poskytovateľa referenčnej úrokovej
sadzby alebo príslušného kompetentného orgánu alebo na základe všeobecne záväzného právneho
predpisu pôvodný typ referenčnej úrokovej sadzby pre dané obdobie.“.

3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1

Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť 14. 9. 2019.
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