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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. 6.

2.

OBSAH DODATKU

2.1.

V časti Definície pojmov sa zavádza definícia pojmu Silná autentifikácia, pričom tá znie:
„Silná autentifikácia
overenie totožnosti Klienta pri používaní Elektronickej služby, pri diaľkovej
komunikácii Klienta s Bankou alebo pri používaní platobnej služby
poskytovanej Poskytovateľom platobných služieb, a to na základe použitia
dvoch alebo viacerých rozličných charakteristických prvkov Klienta,
charakterizovaných ako vedomosť, vlastníctvo alebo inherencia. Medzi
takéto charakteristické prvky Klienta patria napríklad Bezpečnostné
predmety, dohodnuté heslo, odtlačok prsta, SMS kód, rozpoznanie tváre
a iné.“

2.2.

V článku 2. sa dopĺňa nový bod označený ako bod 2.16., ktorého text znie nasledovne: „Platobnú
operáciu Kreditnou kartou bez jej fyzického predloženia, pre ktorú zákon o platobných službách
vyžaduje uplatňovanie silnej autentifikácie používateľa platobných služieb a svoju totožnosť Klient
potvrdí vykonaním Silnej autentifikácie.“

2.3.

V článku 2. sa mení znenie bodu 2.17. a nový text znie nasledovne: „Platobnú operáciu bez fyzického
predloženia Kreditnej karty, pre ktorú zákon o platobných službách nevyžaduje uplatňovanie silnej
autentifikácie, alebo pri ktorej Banka uplatňuje výnimku z použitia silnej autentifikácie v zmysle
osobitného predpisu a svoju totožnosť Klient potvrdí:
a) uvedením čísla a dátumu platnosti Kreditnej karty a CVV2 kódu, alebo
b) iným spôsobom dohodnutým medzi Bankou a Obchodníkom.“

2.4.

V článku 2. bod 2.18. sa slovné spojenie „nízkej hodnoty“ mení na „do 50 EUR“.

2.5.

V článku 2. sa dopĺňa nový bod označený ako bod 2.20., ktorého text znie nasledovne: „Platobné
operácie Kreditnou kartou vykonávané na diaľku bez jej fyzického predloženia do výšky 30 EUR, ak
kumulatívna suma takýchto platobných operácií na diaľku od posledného uplatnenia Silnej
autentifikácie nepresiahla 100 EUR a svoju totožnosť môže Klient potvrdiť spravidla iba uvedením
čísla a dátumu platnosti Kreditnej karty a CVV2 / CVC2 kódu. Uplatnenie uvedeného pravidla je
závislé od nastavenia konkrétneho Obchodníka.“

2.6.

V článku 2. sa bod 2.16. až 2.18. prečíslovávajú na body 2.17. a 2.19. a body 2.19. až 2.49. na body
2.21. až 2.51.

3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1

Dodatok č. 6 nadobúda účinnosť 1. 1. 2021
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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

KONTAKTNÉ ÚDAJE

www.slsp.sk
e-mail: info@slsp.sk; ombudsman@slsp.sk
Klientske centrum: 0850 111 888

ORGÁN DOHĽADU

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
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