
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODATOK Č. 2  
 

K PRODUKTOVÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM  
PRE INVESTIČNÉ SLUŽBY 

 
SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatok č. 2 k POP        Zverejnený   1. 8. 2020 

Účinný  1. 10. 2020 



 

 
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1.1. Produktové obchodné podmienky pre investičné služby Slovenskej sporiteľne, a. s. sa menia 

a dopĺňajú v rozsahu uvedenom v tomto dodatku č. 2. 
 

 
 

2. OBSAH DODATKU 

 
2.1. V článku 2. znie bod 2.2. nasledovne: 

„2.2. Klient podáva Pokyn na Službu písomne na príslušnom tlačive Banky na Obchodnom mieste 
v Obchodný deň, elektronicky prostredníctvom Elektronickej služby alebo telefonicky podľa 
podmienok určených Zverejnením.“  

 
2.2. V článku 3. sa v bode 3.9. nahrádza slovné spojenie „deň sporenia“ slovným spojením „deň 

pravidelnej investície“. 
 
2.3. V článku 3. sa v bode 3.10. nahrádza slovné spojenie „deň sporenia“ slovným spojením „deň 

pravidelnej investície“. 
 

2.4. V článku 3. sa v bode 3.11. nahrádza slovné spojenie „deň sporenia“ slovným spojením „deň 
pravidelnej investície“. 

 
2.5. V článku 3. sa v bode 3.13. nahrádza slovné spojenie „deň sporenia“ slovným spojením „deň 

pravidelnej investície“. 
 

2.6. V článku 6. znie bod 6.10. nasledovne: 
„6.10. Spôsob a podmienky prevedenia CP z evidencie Strediska cenných papierov Slovenskej 

republiky, a.s., ako právneho predchodcu Centrálneho depozitára, do evidencie Člena určí 
Banka Zverejnením.“ 

 
2.7. V článku 7. znie bod 7.2. nasledovne: 

„7.2. Klient predkladá žiadosti, ktoré sa týkajú Účtu majiteľa CP formou a spôsobom určeným 
Bankou Zverejnením, a priloží doklady o oprávnenosti svojej požiadavky.“ 

 
2.8. V článku 8. znie bod 8.1. nasledovne: 

„8.1. Klient vyhlasuje, že on ani osoba, pre ktorú drží CP alebo iné finančné nástroje, nie sú 
rezidentmi štátov určených Bankou Zverejnením. O zmene Klient Banku bezodkladne 
informuje.“ 

 
2.9. V článku 8. sa v bode 8.5. dopĺňa na konci veta, ktorá znie nasledovne: 

„Zmluva o poskytovaní Služieb zanikne v okamihu, keď Klient nemá na Majetkovom účte evidované 
údaje o žiadnych CP a iných aktívach a Banka mu už neposkytuje žiadne ďalšie Bankové produkty.“ 
 

2.10. V článku 9. znejú body 9.1. až 9.4. nasledovne: 
„9.1. Banka môže jednostranne zmeniť POP vo vzťahu ku Klientom, ktorí nie sú fyzickými 

osobami – nepodnikateľmi, z dôvodu: 
a) zmeny právnych predpisov; 
b) vývoja na bankovom alebo finančnom trhu, ktorý je objektívne spôsobilý ovplyvniť 

poskytovanie Bankových produktov alebo podmienky ich poskytovania; 
c) zmeny technických možností poskytovania Bankových produktov; 
d) zabezpečenia bezpečného fungovania bankového systému, alebo 
e) zabezpečenia obozretného podnikania Banky a bankovej stability. 
Banka informuje Zverejnením o zmene POP najneskôr 15 kalendárnych dní vopred. 
 

 9.2. Banka môže zmeniť POP vo vzťahu ku Klientom, ktorí sú fyzickými osobami – 
nepodnikateľmi; pre Zmluvy o poskytovaní Služieb uzatvorené na dobu určitú môže Banka 
zmeniť POP len z Vážnych objektívnych dôvodov. 

 



 

 9.3. Banka informuje Klienta, ktorý je fyzickou osobou – nepodnikateľom, o zmene POP 
Oznámením najneskôr 2 kalendárne mesiace vopred. Ak Klient, ktorý je fyzickou osobou – 
nepodnikateľom, so zmenou v časti týkajúcej sa jemu poskytovaného Bankového produktu 
nesúhlasí, môže Zmluvu o poskytovaní Služieb pred nadobudnutím účinnosti zmeny s 
okamžitou účinnosťou bezplatne vypovedať. Ak na strane Klienta, ktorý je fyzickou osobou – 
nepodnikateľom, 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, ktorý je fyzickou osobou – nepodnikateľom, Zmluvu 
nevypovie. 

 
9.4. Banka môže doplniť POP z dôvodu rozšírenia bankových služieb. Banka informuje 

Zverejnením o doplnení POP najneskôr 1 kalendárny deň vopred.“ 
 

2.11. V článku 9.sa dopĺňa nový bod 9.5., ktorý znie nasledovne: 
„9.5. Zmena POP nadobudne účinnosť v deň uvedený v POP.“ 
 

2.12. V článku 9. sa doterajšie body 9.5. a 9.6. označujú ako body 9.6. a 9.7. 

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 
3.1. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť 1. 10. 2020.  

 



 

 

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