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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. 2.

2.

OBSAH DODATKU

V časti Definície pojmov sa menia niektoré definície pojmov nasledovne:
„Minimálny vklad minimálna výška peňažných prostriedkov určená Bankou, ktorá má byť vložená
a ponechaná na Depozitnom produkte počas celej doby poskytovania Depozitného
produktu.
Neviazaný vklad peňažné prostriedky:
a) prijaté na Účet sporenia/Vkladový účet, ktoré sa majú stať Viazaným vkladom
v Deň sporenia/Deň splatnosti,
b) ktoré sa v Deň sporenia/Deň splatnosti nestali Viazaným vkladom (Neviazaný
vklad určený na vklad), alebo
c) s ktorými chce Klient po oznámení Banke v Deň sporenia/Deň splatnosti
nakladať (Neviazaný vklad určený na výber), a preto bol Viazaný vklad o výšku
týchto peňažných prostriedkov znížený.“
2.2. V časti Definície pojmov sa ruší pojem „Minimálny zostatok“.
2.3. V článku 2. bod 2.3. znie nasledovne: „2.3.
Úroky pripíše Banka na Účet na konci kalendárneho
mesiaca. V prípade preradenia Účtu na iný typ Účtu Banka úroky pripíše v deň preradenia. V prípade
zrušenia Účtu Banka pripíše úroky na Účet ku dňu jeho zrušenia.“
2.4. V článku 2. v bode 2.7. sa slovné spojenie „úrok z prečerpania“ nahrádza slovným spojením „úrok
z omeškania“.
2.5. V článku 2. v bode 2.8. sa prvá veta mení nasledovne: „V deň účinnosti odstúpenia od Zmluvy, po
uplynutí výpovednej lehoty, alebo po uplynutí doby na, ktorú bol Účet zriadený (ak sa Účet zriadil na
dobu určitú) Banka Účet zruší.“
2.6. V celom článku 3. sa slovné spojenie „Suma určená na vklad“ nahrádza slovným spojením „Neviazaný
vklad určený na vklad“ a slovné spojenie „Suma určená na výber“ nahrádza slovným spojením
„Neviazaný vklad určený na výber“.
2.7. V článku 3. bod 3.15. znie nasledovne: „3.15. Banka úročí Viazaný vklad v období medzi začiatkom
úrokového obdobia, ktorým je Deň sporenia a koncom úrokového obdobia, ktorým je deň
predchádzajúci dňu, keď Klient nakladal s Viazaným vkladom, alebo sa Účet sporenia zrušil, ak Klient:
a) nakladal s Viazaným vkladom v iný deň ako v Deň sporenia, alebo
b) zrušil Účet sporenia v iný deň ako Deň sporenia,
úrokovou sadzbou pri zrušení sporenia pred Dňom sporenia, ktorá platí v posledný deň úrokového
obdobia.
Ak Klient nenavýšil Viazaný vklad Banka úročí Viazaný vklad v období medzi začiatkom úrokového
obdobia, ktorým je Deň sporenia a koncom úrokového obdobia, ktorým je deň predchádzajúci
nasledujúcemu Dňu sporenia, úrokovou sadzbou pre Neviazaný vklad určený na vklad, ktorá platí v
posledný deň úrokového obdobia. Ostatné podmienky pre priznanie úroku sú uvedené vo Zverejnení.“
2.8. V článku 3. bod 3.25. znie nasledovne: „3.25. Banka môže zrušiť Účet sporenia, ak:
a) sa do 3 mesiacov od uzatvorenia Zmluvy na Účet sporenia nepripísali peňažné prostriedky aspoň
vo výške Minimálnej sumy sporenia,
b) sa 3 po sebe nasledujúce Doby viazanosti na Účet sporenia nepripísali peňažné prostriedky,
c) Klient nakladá s peňažnými prostriedkami na Účte sporenia pred Dňom sporenia,
d) pri nakladaní s peňažnými prostriedkami v Deň sporenia nezostali na Účte sporenia peňažné
prostriedky vo výške aspoň Minimálnej sumy sporenia, alebo
e) bol zrušený Účet, ku ktorému bol zriadený Účet sporenia.“
2.9.
V článku 4. v bode 4.5. sa slovné spojenie „zníženie vkladu“ v prvej vete nahrádza slovným spojením
„zrušenie vkladu“.
2.10. V článku 4. bod 4.7. znie nasledovne: „4.7. V Deň splatnosti môže Klient Viazaný vklad na
Vkladovom účte zvýšiť alebo znížiť. Pri znížení vkladu sa Klient zaväzuje dodržať Minimálny vklad.“
2.1.
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V článku 4. sa bod 4.8. ruší a nahrádza sa novým znením: „4.8. Ak bude na Vkladový účet prijatý
vklad v iný deň ako je Deň splatnosti, tieto peňažné prostriedky bude Banka viesť ako Neviazaný
vklad určený na vklad do najbližšieho Dňa splatnosti.“
V článku 4. sa dopĺňa nový bod 4.9., ktorý znie nasledovne: „4.9. Klient môže žiadať o prevedenie
peňažných prostriedkov v Deň splatnosti z Viazaného vkladu na účet, alebo na Neviazaný vklad
určený na výber, na ktorom ich Banka vedie do dňa ich výberu Klientom. Peňažné prostriedky na
Neviazanom vklade určenom na výber nie je možné opätovne previesť na Viazaný vklad.“
V článku 4. sa pôvodný bod 4.9. prečísluje na bod 4.10. a znie nasledovne: „4.10. Ak sa na Vkladový
účet počas Doby viazanosti pripíšu peňažné prostriedky, stanú sa súčasťou Viazaného vkladu
v nasledujúci Deň opakovaného zriadenia vkladu. Do tohto dňa budú vedené ako Neviazaný vklad
určený na vklad a úročené úrokovou sadzbou uvedenou vo Zverejnení.“
V článku 4. sa pôvodný bod 4.10. prečísluje na bod 4.11. a znie nasledovne: „4.11. Banka môže zrušiť
Vkladový účet, ak:
a) Klient ani do 3 mesiacov od uzatvorenia Zmluvy nevloží na Vkladový účet dohodnutý vklad,
b) Klient nakladá s vkladom z Vkladového účtu, alebo
c) Klient nedodržal Minimálny vklad.“
V článku 5. bod 5.2. znie nasledovne: „5.2. Banka môže na Účte, Účte sporenia a Vkladovom účte
určiť vo Zverejnení výšku Minimálneho vkladu.“
V článku 5. bod 5.3. znie nasledovne: „5.3. Ak Banka vedie Účet, Účet sporenia a Vkladový účet pre
dvoch a viacerých Klientov, a ak nie je vo Zverejnení uvedené inak, právne úkony môžu vykonávať
samostatne.“
V článku 5. v bode 5.9. sa medzi slovo „Účte“ a slovné spojenie „Vkladovom účte“ vkladá slovné
spojenie „Účte sporenia“.
V článku 5. bod 5.10. znie nasledovne: „5.10. O zostatku a vykonaných obratoch na Účte sporenia k
Účtu a na Vkladovom účte zriadenom k Účtu Banka Klienta informuje vo výpise pre Účet, ku ktorému
je Účet sporenia alebo Vkladový účet zriadený.“
V článku 5. bod 5.11. znie nasledovne: „5.11. Banka môže zasielanie výpisov zastaviť v prípade, ak
sa hodnoverným spôsobom dozvie o smrti Klienta, alebo sa výpis vráti ako nedoručiteľný.“
V článku 5. sa pôvodný bod 5.11. prečísluje na bod 5.12.
V článku 5. sa pôvodný bod 5.12. prečísluje na bod 5.13.
V článku 5. sa pôvodný bod 5.13. prečísluje na bod 5.14. a znie nasledovne: „5.14. Klient môže
požiadať Banku o obmedzenie nakladania s peňažnými prostriedkami na Účte, Účte sporenia a
Vkladovom účte (s výnimkou Účtov sporenia k Účtu) formou vinkulácie. Podmienky vinkulácie
dohodne Banka s Klientom písomne.“
V článku 6. sa ruší pôvodný bod 6.4. a vkladá sa nový bod 6.4., ktorý znie nasledovne: „6.4. Zákonný
zástupca Klienta podpisom Zmluvy, na základe ktorej má Banka maloletému Klientovi poskytnúť
Osobný účet určený pre mladých, potvrdzuje spôsobilosť Klienta nakladať s Osobným účtom
a peňažnými prostriedkami na Osobnom účte.“
V článku 6. sa v celom bode 6.5. slovo „zmena“ nahrádza slovom „preradenie“.
V článku 7. v bode 7.8. sa na konci vety namiesto bodky dopĺňa text: „, ak nie je dohodnuté inak.“
V článku 7. v bode 7.17. sa slovné spojenie „Minimálny zostatok“ nahrádza slovným spojením
„Minimálny vklad“.
V článku 7. v bode 7.18. sa slovné spojenie „nasledujúci Deň splatnosti“ nahrádza slovným spojením
„najbližší nasledujúci Deň splatnosti“.
V článku 7. v bode 7.20. sa znenie prvej vety pred čiarkou mení nasledovne: „Ak dôjde k zrušeniu
Termínovaného vkladu na Vkladnej knižke počas Doby viazanosti,“
V celom článku 7. sa vypúšťa slovné spojenie „iXtra bonus“.
V článku 8. bod 8.2. znie nasledovne: „8.2.
Do bezpečnostnej schránky sa nesmú ukladať
zápalné látky, chemikálie, výbušniny, strelné zbrane, životu nebezpečné a zdraviu škodlivé látky,
predmety alebo finančné prostriedky pochádzajúce z trestnej činnosti, predmety patriace iným
subjektom, ako Klientovi, ktorému sa na základe Zmluvy poskytla bezpečnostná schránka do
užívania, tovar alebo majetok, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia v zmysle platných
právnych predpisov alebo rozhodnutí orgánov verejnej moci. Za obsah bezpečnostnej schránky
zodpovedá Klient.“
V článku 9. bod 9.20. znie nasledovne: „9.20. Klient znáša stratu, ktorá vznikla použitím stratenej
alebo odcudzenej Platobnej karty, alebo v dôsledku zneužitia Platobnej karty neoprávnenou osobou:
a) do výšky 50 EUR až do podania žiadosti o zablokovanie Platobnej karty v Banke,
b) v plnom rozsahu v prípade hrubej nedbanlivosti Klienta, až do podania žiadosti o zablokovanie
Platobnej karty v Banke,
c) v plnom rozsahu v prípade podvodného konania Klienta, a to aj po podaní žiadosti o zablokovanie
Platobnej karty v Banke.
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2.42.

Klient neznáša stratu podľa písm. a) a b) tohto bodu ak:
d) strata bola spôsobená pochybením na strane Banky,
e) stratu, odcudzenie alebo zneužitie Platobnej karty nemohol pri zachovaní primeranej obozretnosti
a starostlivosti objektívne zistiť pred platobnou operáciou a nejde o podvodné konanie Klienta,
f)
strata bola spôsobená z dôvodu, že Banka pri vykonávaní platobnej operácie Klienta
nevyžadovala silnú autentifikáciu Klienta a nejde o podvodné konanie Klienta.“
V článku 9. bod 9.21. znie nasledovne: „9.21. Pri Bezkontaktných transakciách nízkej hodnoty do 20
EUR, ktoré Klient nepotvrdil svojím PIN-kódom alebo podpisom na Predajnom doklade, môže Banka
znížiť výšku straty ktorá vznikla použitím stratenej alebo odcudzenej Platobnej karty, alebo v
dôsledku zneužitia Platobnej karty neoprávnenou osobou, až na 0 EUR, okrem prípadov podvodného
konania Klienta.“
V článku 9. bod 9.28. znie nasledovne: „9.28. Ak sa Banka hodnoverným spôsobom dozvie o úmrtí
Klienta, ktorý je majiteľom Účtu, zruší všetky Platobné karty vydané k tomuto Účtu a Zmluva, na
základe ktorej boli tieto Platobné karty vydané, zaniká. Uvedené neplatí, ak ide o Účet vedený pre
dvoch a viacerých Klientov; v takom prípade sa Platobné karty vydané k Účtu nezrušia.“
V článku 10. bod 10.2. znie nasledovne: „10.2. Banka poskytuje Klientovi Elektronickú službu na
základe EB zmluvy. Banka Elektronickú službu Klientovi sprístupní v primeranej lehote po účinnosti
EB zmluvy, najneskôr do 2 Obchodných dní. Druhy Elektronických služieb sa uvádzajú
vo Zverejnení.“
V článku 10. v bode 10.6. sa slovo „pohyboch“ nahrádza slovom „obratoch“.
V článku 10. bod 10.14. znie nasledovne: „10.14. Klient znáša stratu, ktorá vznikla v dôsledku
neautorizovaného Príkazu a ktorá je spôsobená použitím strateného alebo odcudzeného
Bezpečnostného predmetu, alebo zneužitím Bezpečnostného predmetu alebo Elektronickej služby
neoprávnenou osobou:
a) do výšky 50 EUR až do podania žiadosti o zablokovanie Bezpečnostného predmetu Banke,
b) v plnom rozsahu v prípade hrubej nedbanlivosti Klienta až do podania žiadosti o zablokovanie
Bezpečnostného predmetu Banke,
c) v plnom rozsahu v prípade podvodného konania Klienta, a to aj po podaní žiadosti o zablokovanie
Bezpečnostného predmetu Banke.
Klient neznáša stratu podľa písm. a) a b) tohto bodu ak:
d) strata bola spôsobená pochybením na strane Banky,
e) stratu, odcudzenie alebo zneužitie Bezpečnostného predmetu nemohol pri zachovaní primeranej
obozretnosti a starostlivosti objektívne zistiť pred platobnou operáciou a nejde o podvodné
konanie Klienta,
f)
strata bola spôsobená z dôvodu, že Banka pri vykonávaní Príkazu Klienta nevyžadovala silnú
autentifikáciu Klienta a nejde o podvodné konanie Klienta.“
V článku 10. sa rušia pôvodné body 10.23. až 10.28. ako aj označenie „Platba na mobil“.
V článku 10. sa pôvodné body 10.29. až 10.34. prečíslujú na body 10.23. až 10.28.
V článku 11. bod 11.3. znie nasledovne: „11.3. Pokiaľ nie je uvedené inak, ak ide o Depozitný
produkt vedený pre jedného Klienta, smrťou Klienta Depozitný produkt nezaniká. Ak sa Banka
hodnoverným spôsobom dozvie o úmrtí Klienta, Depozitný produkt ďalej úročí a neúčtuje Poplatky za
jeho vedenie. Banka zároveň zruší jednotlivé oprávnenia na nakladanie s peňažnými prostriedkami
na Depozitných produktoch. Banka začne Poplatky opätovne účtovať po predložení rozhodnutia
o dedičstve.“
V článku 11. sa za bod 11.3. vkladá nový bod 11.4., ktorý znie nasledovne: „11.4. Ak ide o Depozitný
produkt vedený pre dvoch alebo viacerých Klientov, smrťou Klienta Depozitný produkt nezaniká. Ak
sa Banka hodnoverným spôsobom dozvie o úmrtí Klienta, Depozitný produkt ďalej úročí a účtuje
Poplatky za jeho vedenie. Jednotlivé oprávnenia na nakladanie s peňažnými prostriedkami na
Depozitných produktoch zostávajú zachované.“
V článku 11. sa pôvodný bod 11.4. prečísluje na bod 11.5. a znie nasledovne: „11.5. Klient, ktorý je
majiteľom Depozitného produktu, udelením plnomocenstva na nakladanie s peňažnými prostriedkami
na tomto Depozitnom produkte potvrdzuje, že splnomocnená osoba je spôsobilá na úkony
nakladania s peňažnými prostriedkami v plnom rozsahu.“
V článku 11. sa pôvodný bod 11.5. ruší.

3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1

Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť 15. 1. 2018
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
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

KONTAKTNÉ ÚDAJE

www.slsp.sk
e-mail: info@slsp.sk; ombudsman@slsp.sk
Sporotel: 0850 111 888

ORGÁN DOHĽADU

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

