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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. 7. 

 

 
 

2. OBSAH DODATKU 

 
 

2.1. Do článku 2. sa vkladá nový bod 2.1. s podnadpisom „Podmienky pre poskytnutie Úveru“, ktorého text 
znie nasledovne: 

„Podmienky pre poskytnutie Úveru 
2.1. Podmienky pre poskytnutie Úveru ako aj pre každé opätovné poskytnutie Úveru sú: 

a) Klient predložil doklady požadované Bankou, najmä doklady o Bonite (napr. potvrdenie 
zamestnávateľa o výške príjmu, daňové priznanie, výkaz o majetku a záväzkoch) 
a doklady, ktoré preukazujú existenciu a hodnotu predmetu Zabezpečenia,  

b) Klient preukázal splnenie ďalších podmienok pre poskytnutie Úveru uvedených v Zmluve 
o Kreditnej karte,  

c) nie je ohrozený vznik Zabezpečenia, najmä neprebieha súdne, správne alebo iné konanie 
v súvislosti so Zabezpečením, 

d) nie je podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Klienta alebo Garanta, návrh na 
povolenie reštrukturalizácie Klienta alebo Garanta, alebo návrh na začatie súdneho výkonu 
rozhodnutia alebo exekučného konania alebo dobrovoľnej dražby na majetok Klienta alebo 
Garanta, alebo Klient alebo Garant nevstúpil do likvidácie 

e) Klient nie je v omeškaní so splácaním inej pohľadávky Banky, 
f) nepreukázalo sa, že vyhlásenie Klienta alebo Garanta v súvislosti s Úverom je neúplné 

alebo nepravdivé, 
g) žiadna zo zmluvných strán Zmluvu o Kreditnej karte nevypovedala ani od nej neodstúpila, 

a 
h) nenastal alebo netrvá Prípad porušenia. 
Banka môže poskytnúť Úver aj bez splnenia podmienok pre poskytnutie Úveru.“ 

 
2.2. V článku 2. sa body 2.1. až 2.5. prečíslovávajú na body 2.2. až 2.6.. 
 
2.3. V článku 2 sa bod 2.6. prečíslováva na bod 2.7. a zároveň v tomto bode sa mení znenie druhej vety a 

to nasledovne: „Klient môže Banku požiadať o zmenu Limitov.“ 
 
2.4. V článku 2. body 2.7. až 2.45. sa prečíslovávajú na body 2.8. až 2.46..  
 
2.5. V článku 2. sa bod 2.46. prečíslováva na bod 2.47. a zároveň v tomto bode sa znenie písmen b), c), d) 

a e) sa nahrádza novým nasledovným znením: 
 

„b) podstatné alebo opakované porušenie povinnosti Klienta zo Zmluvy o Kreditnej karte alebo 
Garanta zo Zabezpečovacej zmluvy, 

c) nie je splácaný záväzok Klienta voči Banke alebo iným veriteľom, ktorý je zabezpečený rovnakým 
Zabezpečením ako Pohľadávka Banky, 

d) nedoplnenie dostatočného Zabezpečenia v určenej lehote, ak došlo k zhoršeniu, zániku 
Zabezpečenia alebo Zabezpečenie nevzniklo, pričom za zhoršenie Zabezpečenia sa na tieto účely 
považuje stav ak aktuálna výška ukazovateľa hodnoty Zabezpečenia je o 25 % vyššia ako by mala 
byť v prípade ak by k zhoršeniu Zabezpečenia nedošlo. Pre porovnanie výšky ukazovateľa hodnoty 
Zabezpečenia sa porovnáva podiel medzi aktuálnou výškou Pohľadávky Banky a aktuálnej 
hodnoty Zabezpečenia voči podielu aktuálnej výšky Pohľadávky Banky a hodnoty Zabezpečenia 
použitej pre výpočet ukazovateľa hodnoty Zabezpečenia v čase uzatvorenia Úverovej zmluvy, 

e) Banka sa hodnoverným spôsobom dozvie  o vyhlásení konkurzu na majetok Klienta alebo Garanta,   
alebo“ 
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2.6. V článku 2. sa v bode s doterajším číslom 2.46. (nové číslo po prečíslovaní 2.47.) vypúšťajú písmená 
g), i) a j), ďalej doterajšie písmeno h) mení označenia na písmeno f), za ktorým na konci sa na miesto 
čiarky uvádza bodka. 
 

2.7. V článku 2. sa bod 2.47. prečíslováva na bod 2.48., zároveň sa za bod 2.48. dopĺňajú nové body 2.49. 
a 2.50. s nasledovným znením: 

 
„2.49. Za Prípad porušenia sa ďalej považuje: 

a) porušenie povinnosti Klienta zo Zmluvy o Kreditnej karte alebo Garanta zo Zabezpečovacej 
zmluvy, ktoré nie je napriek výzve Banky odstránené v určenej lehote, pričom táto lehota 
nesmie byť kratšia ako 15 Obchodných dní,  

b) vyhlásenie Klienta alebo Garanta v súvislosti s Úverom sa preukáže ako neúplné, alebo 
nepravdivé.  

Ak nastane akýkoľvek Prípad porušenia podľa tohto alebo predchádzajúceho bodu, môže 
Banka zvýšiť Úrokovú sadzbu, a to aj fixnú, o 2 % p.a.. 

2.50. Banka môže uplatňovať zvýšenú výšku Úrokovej sadzby len pokiaľ trvá Prípad porušenia.“ 
 
2.8. V článku 2. sa doterajšie body 2.48. až 2.51. sa prečíslovávajú na body 2.51. až 2.54.. 
 
2.9. V článku 3. sa v bode 3.3. znenie prvej vety nahrádza nasledovným znením: 

 
„Podmienky pre poskytnutie Povoleného prečerpania ako aj pre každé opätovné poskytnutie 
Povoleného prečerpania sú:“ 
 

2.10. V článku 3. sa v bode 3.3. na konci znenia písmena b) uvádza na miesto bodky čiarka, zároveň sa 
bod 3.3. dopĺňa o nové písmená c), d), e), f) a g) a záverečnú vetu, a to v nasledovnom znení: 

 
“c) nie je ohrozený vznik Zabezpečenia, najmä neprebieha súdne, správne alebo iné konanie 

v súvislosti so Zabezpečením, 
d) nie je podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Klienta alebo Garanta, návrh na povolenie 

reštrukturalizácie Klienta alebo Garanta, alebo návrh na začatie súdneho výkonu rozhodnutia alebo 
exekučného konania alebo dobrovoľnej dražby na majetok Klienta alebo Garanta, alebo Klient 
alebo Garant nevstúpil do likvidácie,  

e) Klient nie je v omeškaní so splácaním inej pohľadávky Banky,  
f) Klient preukázal splnenie ďalších podmienok pre poskytnutie Úveru uvedených v Zmluve 

o Povolenom Prečerpaní, a 
g) nepreukázalo sa, že vyhlásenie Klienta alebo Garanta v súvislosti s Úverom je neúplné alebo 

nepravdivé. 
Banka môže poskytnúť Povolené prečerpanie aj bez splnenia podmienok pre poskytnutie Povoleného 
prečerpania.“ 
 

2.11. V článku 3. v celom bode 3.13. sa slovo „Dlžníkovi“ nahrádza slovom „Klientovi“. 
 

2.12. V článku 3. v bode 3.27. sa znenie písmen b), c), d) a e) nahrádza nasledovným znením: 
 
„b) nie je splácaný záväzok Klienta voči Banke alebo iným veriteľom, ktorý je zabezpečený rovnakým 

Zabezpečením ako Pohľadávka Banky,  
c) podstatné alebo opakované porušenie povinnosti Klienta zo Zmluvy o Povolenom prečerpaní alebo 

Garanta zo Zabezpečovacej zmluvy, 
d) nedoplnenie dostatočného Zabezpečenia v určenej lehote, ak došlo k zhoršeniu, zániku 

Zabezpečenia alebo Zabezpečenie nevzniklo, pričom za zhoršenie Zabezpečenia sa na tieto účely 
považuje stav ak aktuálna výška ukazovateľa hodnoty Zabezpečenia je o 25 % vyššia ako by mala 
byť v prípade ak by k zhoršeniu Zabezpečenia nedošlo. Pre porovnanie výšky ukazovateľa hodnoty 
Zabezpečenia sa porovnáva podiel medzi aktuálnou výškou Pohľadávky Banky a aktuálnej 
hodnoty Zabezpečenia voči podielu aktuálnej výšky Pohľadávky Banky a hodnoty Zabezpečenia 
použitej pre výpočet ukazovateľa hodnoty Zabezpečenia v čase uzatvorenia Zmluvy o Povolenom 
prečerpaní, alebo 

e) Banka sa hodnoverným spôsobom dozvie vyhlásení konkurzu na majetok Klienta.“ 
 
2.13. V článku 3. v bode 3.27. sa vypúšťajú písmená f), g), h), i) a j). 
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2.14. V článku 3. sa za bod 3.28. dopĺňajú nové body 3.29. a 3.30. s nasledovným znením: 
 
„3.29. Za Prípad porušenia sa ďalej považuje:  

a) porušenie povinnosti Klienta zo Zmluvy o Povolenom prečerpaní alebo Garanta zo 
Zabezpečovacej zmluvy, ktoré nie je napriek výzve Banky odstránené v určenej lehote, 
pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako 15 Obchodných dní,  

b) vyhlásenie Klienta alebo Garanta v súvislosti s Úverom sa preukáže ako neúplné, alebo 
nepravdivé,  

Ak nastane akýkoľvek Prípad porušenia podľa tohto alebo predchádzajúceho bodu, môže 
Banka zvýšiť Úrokovú sadzbu, a to aj fixnú, o 2 % p.a.. 

3.30. Banka môže uplatňovať zvýšenú výšku Úrokovej sadzby len pokiaľ trvá Prípad porušenia.“ 
 

2.15. V článku 5. sa za bod 5.6. dopĺňa nový bod 5.7. s nasledovným znením: 
 
„5.7. Pokiaľ má Klient s Bankou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní Elektronickej služby 
Internetbanking, verzia George, Banka doručuje Klientovi písomnosti aj prostredníctvom tejto služby.“ 

 

 
 
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
3.1 Dodatok č. 7 nadobúda účinnosť 1. 5. 2021  

 
  



  

 

 
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 
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Klientske centrum: 0850 111 888 
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