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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, v definícii Neviazaný vklad sa slová „ktoré sa v Deň sporenia/Deň splatnosti
nestali Viazaným vkladom“ nahrádzajú slovami „ktoré sa v Deň sporenia nestali Viazaným vkladom“.

2.2.

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

2.3.

V článku 2. bod 2.3. sa nahrádza slovo „typ“ slovom „druh“.

2.4.

V článku 4. bod 4.3. sa vypúšťa slovo „aj“.

2.5.

V článku 4. znie bod 4.6. nasledovne:
„4.6. 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.“

2.6.

V článku 4. bod 4.11. sa slová „z Vkladového účtu“ nahrádzajú slovami „na Vkladovom účte“.

2.7.

V článku 5. bod 5.1. sa vypúšťa druhá veta.

2.8.

V článku 5. bod 5.4 sa vypúšťa druhá veta.

2.9.

V článku 6. bod 6.5. znie prvá veta nasledovne: „Klient môže požiadať o preradenie Osobného účtu na
iný druh Osobného účtu alebo Účtu.“

2.10. V článku 7. sa vypúšťa bod 7.10. a doterajšie body 7.11. až 7.36. sa označujú ako body 7.10. až 7.35.
2.11. V článku 7. sa v bode 7.19. za slovami „odo dňa jeho vloženia na Vkladnú knižku“ dopĺňajú slová
„alebo Dňa opakovaného zriadenia vkladu“.
2.12. V článku 9. znie bod 9.4. nasledovne:
„9.4. Banka pri osobnom doručovaní odovzdá Platobnú kartu a PIN-kód Držiteľovi karty. Ak Držiteľ
karty splnomocní na prevzatie Platobnej karty tretiu osobu, Držiteľ karty zodpovedá za škodu,
ktorá vznikne použitím Platobnej karty od okamihu prevzatia Platobnej karty. Banka môže
odovzdanie Platobnej karty tretej osobe odmietnuť.“
2.13. V článku 9. bod 9.13. sa nahrádza slovo „môže“ slovným spojením „je oprávnený“.
2.14. V článku 9. bod 9.14 sa vypúšťa druhá a tretia veta.
2.15. V článku 9. znie bod 9.17. nasledovne:
„9.17. 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 Platobná karta použitá, ako aj od nastavenia limitu
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u konkrétneho obchodníka, u ktorého je Bezkontaktná transakcia realizovaná. Pri
Bezkontaktných transakciách presahujúcich hodnotu 20 EUR je Klient spravidla vyzvaný na
zadanie PIN-kódu.“
2.16. V článku 10. bod 10.12. znie druhá veta nasledovne: „Túto zmenu Banka oznámi Klientovi
v podmienkach určených Zverejnením.“
2.17. V článku 11. bod 11.8. sa vypúšťa druhá veta a tretej vete sa slovo „oznámení“ nahrádza slovami
„podmienkach určených Zverejním“.
2.18. V článku 12. bod 12.1. znie nasledovne:
„12.1. Banka môže POP zmeniť; pre Zmluvy uzatvorené na dobu určitú môže Banka zmeniť POP len
z Vážnych objektívnych dôvodov.“
2.19. V článku 12. sa dopĺňa nový bod 12.2., ktorý znie nasledovne:
„12.2. Banka informuje o zmene:
a) POP,
b) úrokovej sadzby na Účte, Účte sporenia, Vkladovom účte a Vkladnej knižke,
c) čísla Účtu, Účtu sporenia a Vkladového účtu,
d) Maximálneho Limitu používania Platobnej karty, alebo
e) Depozitného produktu, ktorého poskytovanie sa ukončuje, na iný Depozitný produkt, ktorý
umožňuje Klientovi využívanie rovnakých alebo obdobných služieb
Oznámením najneskôr 2 kalendárne mesiace vopred. Ak Klient so zmenou v časti týkajúcej sa
jemu poskytovaného Bankového produktu nesúhlasí, môže Zmluvu o tomto Bankovom
produkte pred nadobudnutím účinnosti zmeny s okamžitou účinnosťou bezplatne vypovedať. Ak
na strane Klienta vystupuje viacero účastníkov, môže nesúhlas so zmenou vyjadriť ktorýkoľvek
z nich s účinkami pre všetkých. Zmena nadobudne účinnosť v deň uvedený v zmenenom
dokumente, ak Klient Zmluvu nevypovie.“
2.20. V článku 12. sa doterajší bod 12.2. označuje ako bod 12.3.
2.21. V článku 12 sa vypúšťajú doterajšie body 12.3. a 12.4.
2.22. V článku 12 sa doterajšie body 12.5. a 12.6. označujú ako body 12.4. a 12.5.

3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1

Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť 1. 1. 2019.
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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
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