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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1.1. Produktové obchodné podmienky pre kreditné karty a povolené prečerpania Slovenskej sporiteľne, a. s. 

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

 
 

2. OBSAH DODATKU 
 
2.1. V článku 2 bod 2.19. znie nasledovne: 

„2.19.  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. 
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.“ 

2.2.  V článku 2 bod 2.20. znie nasledovne: 
„2.20. 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.“ 

2.3.V článku 2 bod 2.30. znie nasledovne: 
„2.30. Časť Úveru vyčerpanú Kreditnou kartou Banka úročí tak, že každú sumu Transakcie úročí 

odo dňa jej zúčtovania do dňa jej splatenia. Banka neúročí sumu Transakcie bezhotovostnou 
platbou, ktorá bola do Dňa splatnosti úplne splatená. Za Transakciu bezhotovostnou platbou 
sa považuje využitie Služby Vyplatenie inej kreditnej karty. Za Transakciu bezhotovostnou 
platbou sa nepovažuje využitie Služby Rýchle čerpanie výplatou v hotovosti a výplatou na 
účet, realizovanie platby za hazardné hry, lotérie a stávkovanie, platby za nákup cudzej 
meny, elektronické preňažné prevody, platby za finančné služby a obchodovanie a finančné 
platby v prospech iných inštitúcií, platby za nákup cestovných šekov a Transakcií výberom 
hotovosti. Banka neúročí Transakcie, ktorými sa uhrádzajú úroky, úroky z omeškania 
a Poplatky.“ 

2.4.V článku 3 bod 3.8. znie nasledovne: 
„3.8. Ak Banka zastaví alebo zníži Povolené prečerpanie, Klient vyrovná dlžnú čiastku v lehote 

určenej Bankou. Ak Klient dlžnú čiastku nevyrovná, nevyrovnaná čiastka je Nepovolené 
prečerpanie. Nepovolené prečerpanie Klient okamžite splatí.“ 

 

 
 
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
3.1 Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť 15.1. 2018.  



  

 

 
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 

 

www.slsp.sk 

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

Sporotel: 0850 111 888 
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