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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. 3.

2.

OBSAH DODATKU

2.1.

V časti Definície pojmov sa mení definícia Deň splatnosti, pričom nová definícia pojmu Deň splatnosti
znie:
„Deň splatnosti
pri Kreditnej karte deň uvedený v podmienkach určených Zverejnením, do ktorého
Držiteľ Hlavnej karty uhradí splátku Pohľadávky Banky, a to najmenej vo výške
Minimálnej splátky.“

2.2.

V časti Definície pojmov sa mení definícia Limitu, pričom nová definícia pojmu Limit znie:
„Limit
maximálna suma peňažných prostriedkov, s ktorou je Klient oprávnený realizovať
platobné operácie Kreditnou kartou ako platobným prostriedkom.“

2.3.

V časti Definície pojmov sa mení definícia Minimálna splátka, pričom nová definícia pojmu Minimálna
splátka znie:
„Minimálna splátka
pri Kreditnej karte najnižšia suma peňažných prostriedkov, ktorou Klient spláca
Pohľadávku Banky; spôsob jej výpočtu a splatnosť určí Banka v podmienkach
určených Zverejnením a jej konkrétnu výšku vo výpise Transakcií.“

2.4.

V časti Definície pojmov sa mení adresa sídla Prevádzkovateľa spoločného registra bankových
informácií, pričom pôvodná adresa „Malý trh 2/A“ sa nahrádza novou adresou „Mlynské nivy 14“.

2.5.

V časti Definície pojmov sa mení adresa sídla Prevádzkovateľa nebankového registra klientských
informácií, pričom pôvodná adresa „Cintorínska 21“ sa nahrádza novou adresou „Mlynské nivy 14“.

2.6.

V článku 2 sa mení text bodu 2.5. pričom nový bod 2.5 znie nasledovne: „Držiteľ karty môže využívať
doplnkové služby ku Kreditnej karte uvedené v podmienkach určených Zverejnením.“

2.7.

V článku 2 sa mení text bodu 2.6 pričom nový bod 2.6 znie nasledovne: „Limit sa uvádza
v podmienkach určených Zverejnením. Klient môže Banku požiadať o nižší Limit. Banka môže určiť
rôzne Limity pre jednotlivé typy platobných operácií.“

2.8.

V článku 2 sa mení text bodu 2.11, pričom nový bod 2.11 znie nasledovne: „Pri používaní Kreditnej
karty Klient dodržiava zásady bezpečnosti uvedené v podmienkach určených Zverejnením a vykonáva
opatrenia, ktoré bránia zneužitiu Kreditnej karty. Porušenie týchto zásad sa považuje za hrubú
nedbanlivosť a závažné porušenie Zmluvy o Kreditnej karte.“

2.9.

V článku 2 sa mení text bodu 2.12, pričom nový bod 2.12 znie nasledovne: „Klient môže Kreditnou
kartou realizovať platobné operácie uvedené v podmienkach určených Zverejnením.“

2.10. V článku 2. bod 2.14 sa nahrádza slovné spojenie „používa Kreditnú kartu“ slovným spojením „je
oprávnený používať Kreditnú kartu“.
2.11. V článku 2. sa mení text bodu 2.17. pričom nový bod 2.17 znie nasledovne: „Platobnú operáciu
Kreditnou 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 Kreditnej karty, čím zároveň preukáže svoju totožnosť. Suma Bezkontaktnej transakcie, pri
ktorej nie je požadované zadanie PIN-kódu sa môže líšiť v závislosti od krajiny, v ktorej je Kreditná
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karta použitá, ako aj od nastavenia limitu u konkrétneho obchodníka, u ktorého je Bezkontaktná
transakcia realizovaná. Pri bezkontaktných transakciách presahujúcich hodnotu 20 EUR je Klient
spravidla vyzvaný na zadanie PIN-kódu.“
2.12. V článku 2 sa mení text bodu 2.29, pričom nový bod 2.29 znie nasledovne: „Pri Kreditnej karte Banka
úročí vyčerpanú časť Úveru úrokovou sadzbou, ktorej typ a aktuálna výška sa uvádza v podmienkach
určených Zverejnením. V podmienkach určených Zverejnením sa uvádza aj aktuálna výška úrokovej
sadzby pre úrok z omeškania. Úroky a úroky z omeškania sú splatné v posledný deň kalendárneho
mesiaca.“
2.13. V článku 2 sa mení text bodu 2.31, pričom nový bod 2.31 znie nasledovne: „Pri Štedrej karte úročí
Banka vyčerpanú časť Úveru úrokom vyjadreným ako Poplatok za komfort vo výške uvedenej v
podmienkach určených Zverejnením. Poplatok za komfort je splatný v Deň splatnosti, úroky
z omeškania sú splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca.“
2.14. V článku 2 bod 2.43. sa vypúšťa posledná veta „Zmena nadobúda účinnosť v lehote 2 mesiacov odo
dňa informovania o zmene Zverejnením.“
2.15. V článku 3. sa mení znenie bodu 3.13. a jeho nové znenie je nasledovné:
„3. 13. Banka môže výšku úrokovej sadzby zmeniť v závislosti od zmeny rizikovosti Úverového vzťahu
alebo z Vážnych objektívnych dôvodov. Odo dňa zmeny výšky úrokovej sadzby bude Banka Povolené
prečerpanie úročiť zmenenou úrokovou sadzbou. Banka v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom
médiu , ktoré je dostupné Dlžníkovi, oznámi Dlžníkovi najmenej 2 mesiace pred nadobudnutím
účinnosti tejto zmeny zmenenú výšku úrokovej sadzby, deň účinnosti zmeny a tiež aj novú výšku
splátky, počet splátok alebo frekvenciu splátok pokiaľ zmena úrokovej sadzby má za následok zmenu
výšky splátok, ich počet alebo frekvenciu.“
2.16. V článku 3 sa mení znenie bodu 3.20. a jeho nové znenie je nasledovné:
„3.20. Pohľadávka Banky bude splácaná formou započítania Pohľadávky Banky voči pohľadávke
Klienta z účtu, ku ktorému je Povolené prečerpanie poskytované. Započítanie Banka vykoná
v okamihu vzniku pohľadávky Klienta z účtu, ku ktorému je poskytované Povolené prečerpanie a
v rozsahu, v ktorom sa pohľadávky kryjú. To neplatí, ak na účte, na ktorom je poskytnuté Povolené
prečerpanie je vedený výkon rozhodnutia alebo exekúcia, a to v rozsahu pohľadávky Klienta z účtu do
výšky prijatých platieb na tento účet, ktoré Banka blokuje alebo uhrádza v prospech výkonu
rozhodnutia alebo exekúcie. Úroky, úroky z omeškania a Poplatky sa môžu uhrádzať aj z Povoleného
prečerpania.“
2.17. V článku 3. bod 3.26 sa vypúšťa slovné spojenie „bázu úročenia“ a taktiež sa vypúšťa posledná veta
„Zmena nadobúda účinnosť v lehote dvoch mesiacov odo dňa informovania o zmene Zverejnením.“
2.18. V článku 6 sa mení text bodu 6.1. pričom nový bod 6.1. znie nasledovne: „Banka môže POP zmeniť;
pre Zmluvy uzatvorené na dobu určitú môže Banka zmeniť POP len z Vážnych objektívnych dôvodov.“
2.19. V článku 6 sa za bod 6.1. sa dopĺňa nový bod, ktorý sa čísluje ako bod 6.2.; doterajší bod 6.2. sa
čísluje ako bod 6.3.; a zároveň doterajší bod 6.3. sa vypúšťa. Znenie nového bodu 6.2. je nasledovné:
„6.2.Banka informuje o zmene:
a) POP,
b) pri Kreditnej karte:
ba) type úrokovej sadzby,
bb) výške úrokovej sadzby,
bc) termínoch splatnosti úrokov,
bd) spôsobe splácania Pohľadávky Banky,
be) výške alebo splatnosti úrokov z omeškania,
bf) Účtu na splácanie, alebo
bg) Limitov,
c) Pri Povolenom prečerpaní:
ca) type úrokovej sadzby,
cb) výške úrokovej sadzby,
cc) termíne splatnosti úrokov,
cd) spôsobe splácania Pohľadávky Banky, alebo
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ce) výške alebo splatnosti úrokov z omeškania
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.“
3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1

Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť 1. 1. 2019

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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www.slsp.sk
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