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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. 4.

2.

OBSAH DODATKU

2.1.

V časti Definície pojmov sa mení definícia pojmu Autentifikačný údaj, pričom nová definícia pojmu
Autentifikačný údaj znie:
„Autentifikačný údaj
dohodnutý údaj na autentifikáciu Klienta a autorizáciu Pokynov cez
Elektronickú službu.“.

2.2.

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.“.

2.3.

V časti Definície pojmov sa vypúšťa pojem Mikroplatba a Platba na mobil.

2.4.

V časti Definície pojmov sa za definíciu pojmu Limit 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 Silná autentifikácia 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.
2.8.
2.9.

V článku 5., v bode 5.1., prvá veta znie nasledovne:
„Banka môže úrokové sadzby zmeniť.“.
V článku 7. znie bod 7.9. nasledovne:
„7.9. Banka môže úrokové sadzby zmeniť.“.
Do článku 9., bodu 9.14. sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie nasledovne:
„Banka môže jednostranne zmeniť Limity používania Platobnej karty, ako aj Maximálny Limit
používania Platobnej karty.“.
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2.10. V článku 10. znie bod 10.7. nasledovne:
„10.7. Klient môže určiť oprávnenú osobu na používanie Elektronických služieb k Bankovým
produktom poskytovaným Klientovi v EB zmluve alebo prostredníctvom Elektronickej služby.
Klient oprávnenú osobu splnomocňuje:
a) aby samostatne používala Elektronické služby k jednotlivým Bankovým produktom,
b) aby sa oboznamovala s informáciami o Bankovom produkte,
c) aby nakladala s peňažnými prostriedkami na Bankovom produkte v rozsahu limitov
určených Klientom a
d) aby samostatne udelila súhlas na prístup k Účtu cez Vyhradené rozhranie
Poskytovateľovi platobných služieb, čím Poskytovateľovi platobných služieb umožní
poskytovať tejto oprávnenej osobe informácie o Účte, na pokyn oprávnenej osoby
iniciovať Platobné príkazy z Účtu a získavať od Banky potvrdenie o dostupnosti
peňažných prostriedkov na Účte potrebných na vykonanie platobnej operácie, za
podmienok uvedených vo Zverejnení,
e) aby samostatne udelila súhlas Banke odpovedať na jednotlivé žiadosti Poskytovateľa
platobných služieb (vydavateľa platobných prostriedkov viazaných na platobnú kartu)
doručené Banke cez Vyhradené rozhranie o potvrdenie dostupnosti peňažných
prostriedkov na Účte potrebných na vykonanie platobnej operácie viazanej na Platobnú
kartu, za podmienok uvedených vo Zverejnení.“.
2.11. V článku 10., v bode 10.13., druhá veta znie nasledovne:
„Po tomto oznámení Klienta Banka zamedzí prístup k Elektronickej službe pomocou Bezpečnostného
predmetu a tým aj prístup k Účtu cez Vyhradené rozhranie.“.
2.12. V článku 10., v bode 10.14., prvá časť prvej vety znie nasledovne:
„Klient znáša stratu, ktorá vznikla v dôsledku neautorizovaného Príkazu alebo neautorizovaného
Platobného príkazu 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:“.
2.13. V článku 10., v bode 10.14, písm. f) znie nasledovne:
„f) strata bola spôsobená z dôvodu, že Banka pri vykonávaní Príkazu Klienta alebo Platobného
príkazu Klienta doručeného Poskytovateľom platobných služieb Banke cez Vyhradené rozhranie
nevyžadovala Silnú autentifikáciu a nejde o podvodné konanie Klienta.“.
2.14. V článku 10. znie bod 10.15. nasledovne:
„10.15. Banka v plnom rozsahu znáša stratu, ktorá vznikla po podaní žiadosti o zablokovanie
Bezpečnostného predmetu v Banke v dôsledku neautorizovaného Príkazu alebo
neautorizovaného Platobného príkazu doručeného Poskytovateľom platobných služieb Banke
cez Vyhradené rozhranie, a ktorú spôsobilo použitie strateného alebo odcudzeného
Bezpečnostného predmetu, alebo zneužitie Bezpečnostného predmetu alebo Elektronickej
služby neoprávnenou osobou, ak Klient nekonal podvodne.“.
2.15. V článku 10. znie bod 10.16. vrátane jeho nadpisu nasledovne:
„Blokácia Elektronickej služby, Vyhradeného rozhrania alebo Bezpečnostného predmetu
10.16. 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.“.
2.16. V článku 10. znie bod 10.17. vrátane jeho nadpisu nasledovne:
10.17. O zablokovaní a následnom odblokovaní Elektronickej služby, Vyhradeného rozhrania alebo
Bezpečnostného predmetu Banka Klienta informuje.“.
2.17.

V článku 10. znie bod 10.18. vrátane jeho nadpisu nasledovne:
„Vykonávanie Pokynov
10.18. 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,
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dodrží Limit a
autorizuje vykonanie Pokynu Certifikačným údajom alebo udelí súhlas s vykonaním
Pokynu potvrdením tohto Pokynu, čím ho Klient autorizuje.“.
2.18. V článku 10. znie bod 10.19. nasledovne:
„10.19. 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.“.
c)
d)

2.19. V článku 10. sa dopĺňa nový bod 10.29., ktorý vrátane jeho nadpisu znie nasledovne:
„Sprístupnenie Účtu Bankou Klientovi a Poskytovateľovi platobných služieb cez Vyhradené
rozhranie
10.29. 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.“.
2.20. V článku 10. sa dopĺňa nový bod 10.30., ktorý znie nasledovne:
„10.30. 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.“.

3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1

Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť 14. 9. 2019.
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Slovenská sporiteľňa, a. s.
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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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