
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATOK Č. 2  
 

K VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM  
 

SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. 
 

s účinnosťou od 1.1.2015 
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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1.1. Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s. sa menia a dopĺňajú v rozsahu uvedenom 

v tomto dodatku č. 2. 

 

 
 

2. OBSAH DODATKU 

 
2.1. V časti DEFINÍCIE POJMOV  

 
2.1.1. Pôvodná definícia pojmu „Autentifikačné číslo “ sa nahrádza novou definíciou v nasledovnom 

znení: 
 
 

Autentifikačné 
číslo 

 dohodnutý údaj na identifikáciu Klienta pri diaľkovej komunikácii; ak 
Zmluva neustanovuje inak, je to číslo účtu Klienta, diskrétny údaj 
k platobnej karte Klienta, posledné štvorčíslie platobnej karty osoby, 
ktorá koná za Klienta, číslo Bankového produktu poskytovaného 
Klientovi, číslo návrhu alebo žiadosti o Bankový produkt určenej 
Klientovi alebo akýkoľvek údaj o Bankovom produkte dohodnutý v 
Zmluve. 

   
 
  

2.1.2. Pôvodná definícia pojmu „Bankový produkt“ sa nahrádza novou definíciou v nasledovnom 
znení: 

 
 

Bankový produkt  produkt alebo služba poskytovaná Klientovi Bankou za dohodnutých 
podmienok. 

 
 

2.1.3. Pôvodná definícia pojmu „Identifikačné číslo“ sa nahrádza novou definíciou v nasledovnom 
znení: 
 

Identifikačné číslo  pridelený údaj na identifikáciu Klienta pri diaľkovej komunikácii; ak 
Zmluva neustanovuje inak, sú to údaje o Klientovi, a to meno, 
priezvisko, adresa, dátum narodenia alebo časť rodného čísla Klienta za 
lomkou. 

 
2.1.4. Pôvodná definícia pojmu „Obchodný deň“ sa nahrádza novou definíciou v nasledovnom znení: 

 

Obchodný deň  pracovný deň, keď Banka a inštitúcie platobného styku vykonávajú svoju 
činnosť; Obchodným dňom nie je sobota, nedeľa, deň pracovného 
pokoja v Slovenskej republike a deň, ktorý Banka zo zvlášť závažných 
prevádzkových dôvodov vyhlási za neobchodný Zverejnením. 

 
2.1.5. Vypúšťajú sa pojmy „Rokovací poriadok“ a „Rozhodcovský súd“ a „Štatút“.  

 
2.1.6. Pôvodná definícia pojmu „Zverejnenie“ sa nahrádza novou definíciou v nasledovnom znení 

 

Zverejnenie  sprístupnenie dokumentu Banky alebo informácie zo strany Banky na 
Obchodnom mieste, na www.slsp.sk, alebo iným spôsobom, ktorý 
umožní Klientovi oboznámiť sa s nimi. 
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2.2. V časti ZÁKLADNÉ USTANOVENIA  
 

2.2.1. V bode 1.5. sa na konci dopĺňa nasledovná veta: 
 

„Podmienky určené Zverejnením majú pre účely určenia poradia súčastí Zmluvy rovnaké poradie ako 
produktové obchodné podmienky.“ 

 
 

2.3. V časti DORUČOVANIE 
 

2.3.1. V bode 6.10 sa na konci dopĺňajú slová: 
 
„v listinnej podobe.“  

 
2.3.2. Za bod 6.10 sa dopĺňa nový bod 6.11, ktorý znie: 

  
„Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté inak, Klient nie je oprávnený používať na komunikáciu 
s Bankou formát krátkej textovej správy (SMS).“  

 
2.4. V časti DÔVERNÉ INFORMÁCIE 

 
2.4.1. Pôvodný bod 7.5 sa nahrádza novým bodom 7.5, ktorý znie: 

 
„7.5 Klient-dlžník súhlasí, že Banka môže poskytnúť Dôverné informácie osobe, ktorá sa 

podieľa na plnení, zabezpečení pohľadávky Banky, poistení pohľadávky Banky alebo 
participuje na riziku Banky súvisiaceho s pohľadávkou Banky alebo prejaví takýto úmysel.“ 

  
 
 

2.5. V časti ZAPOČÍTANIE 
 

2.5.1. Pôvodný bod 11.4 sa nahrádza novým bodom 11.4, ktorý znie: 
 

11.4. Klient nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči Banke alebo 
právnemu nástupcovi Banky, vrátane pohľadávky z účtu Klienta, proti akýmkoľvek 
pohľadávkam Banky alebo pohľadávkam právneho nástupcu Banky voči Klientovi. 
Uvedené platí aj počas celej doby, keď je pohľadávka Banky poskytnutá Bankou ako 
zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému. 

 
2.6. V časti RIEŠENIE SPOROV PRED ROZHODCOVNSKÝM SÚDOM – ROZHODCOVSKÁ DOLOŹKA 

 
2.6.1.    Pôvodný článok „RIEŠENIE SPOROV PRED ROZHODCOVNSKÝM SÚDOM – 

ROZHODCOVSKÁ DOLOŹKA“,  sa nahrádza novým článok 13, ktorý znie: 
 
13.  RIEŠENIE SPOROV  

 
13.1. Príslušnými na prejednanie a rozhodovanie sporov medzi Bankou a Klientom sú všeobecné 

súdy Slovenskej republiky. 
13.2. Banka týmto Klienta informuje, že: 

a) ak dôjde medzi Klientom a Bankou v súvislosti so Zmluvou k uzatvoreniu rozhodcovskej 
zmluvy, môžu byť prípadné spory, ktoré vzniknú alebo vznikli z bankových obchodov 
riešené okrem reklamačného konania a súdneho konania aj prostredníctvom 
rozhodcovského konania podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní; 

b) ak dôjde medzi zmluvnými stranami v súvislosti so Zmluvou k uzavretiu dohody o 
riešení sporu mediáciou, bude možné riešiť spor mimosúdne tiež mediáciou na základe 
zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii; 

c) rozhodcovské zmluvy, ktoré boli uzatvorené na riešenie sporov pred Stálym 
rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie a na základe ktorých sa 



4 
 

Dodatok č. 2 k VOP – FO podnikateľ, právnická osoba,   Zverejnený:  30. 4. 2020  
Verejný a neziskový sektor       Účinný                16. 5. 2020 
 

nezačalo rozhodcovské konanie na Stálom rozhodcovskom súde Slovenskej bankovej 
asociácie stratili platnosť dňa 2.1.2019. 

 
 

13.3. V časti RÔZNE 
 

Pôvodné body 14.17. až 14.19. sa nahrádzajú novými bodmi 14.17. až 14.20., ktoré znejú: 
 

14.17 V súvislosti s implementáciou automatickej výmeny informácii o cezhraničných opatreniach, 
ktoré sú v zmysle zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v platnom 
znení s ohľadom na splnenie charakteristických znakov považované za opatrenia 
vykonávané za účelom vyhýbania sa daňovým povinnostiam alebo získania daňovej výhody, 
t.j. opatrenia podliehajúce oznamovaniu: 
a) Banka vyhlasuje, že nenavrhuje, neponúka, neorganizuje, nesprístupňuje a nezavádza 

na trh opatrenia podliehajúce oznamovaniu a Banka taktiež neposkytuje priamo alebo 
prostredníctvom inej osoby pomoc, podporu alebo poradenstvo v súvislosti 
s navrhovaním, ponúkaním na trh, organizovaním, sprístupňovaním na zavedenie alebo 
s riadením zavedenia opatrenia podliehajúce oznamovaniu; 

b) ak sa Banka dozvie, že Klient zamýšľa vykonať, vykonáva alebo vykonal bankový 
obchod, ktorý s ohľadom na účel jeho vykonania je alebo môže byť považovaný za 
opatrenie podliehajúce oznamovaniu, Banka podá informáciu o vykonávanom 
bankovom obchode príslušnému orgánu v zmysle zákona o medzinárodnej pomoci 
a spolupráci pri správe daní v platnom znení. 

14.18 Ak je Klient povinnou osobou a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o 
slobodnom prístupe k informáciám, platí nasledovné: 
a) má sa za to, že Klient preukáže Banke zverejnenie Zmluvy niektorým z nasledujúcich 

spôsobov: 
aa) Klient doručí Banke písomné potvrdenie Úradu vlády Slovenskej republiky o 

zverejnení Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, 
ab) Klient doručí Banke písomné vyhlásenie Klienta o zverejnení Zmluvy v Centrálnom 

registri zmlúv, 
ac) Klient doručí Banke písomné vyhlásenie Klienta o zverejnení Zmluvy na webovom 

sídle Klienta alebo na webovom sídle zriaďovateľa Klienta, ak Klient nemá webové 
sídlo,  

ad) Klient doručí Banke písomné vyhlásenie Klienta o zverejnení Zmluvy v 
Obchodnom vestníku, alebo 

ae) Banka pre Banku akceptovateľným spôsobom získa informáciu o zverejnení 
Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, na webovom sídle Klienta alebo zriaďovateľa 
Klienta alebo v Obchodnom vestníku; Banka o tejto skutočnosti informuje Klienta.   

b) Klient je povinný zverejniť Zmluvu vrátane všetkých jej príloh a súčastí. 
c) Klient je povinný doručiť Banke dokument preukazujúci zverejnenie Zmluvy na adresu 

Obchodného miesta, ktoré Klientovi poskytlo Bankový produkt na základe povinne 
zverejňovanej Zmluvy, a to najneskôr do 15 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy. 

d) Ak Zmluva nebude zverejnená do troch mesiacov odo dňa jej uzatvorenia, alebo ak 
Klient v tejto lehote nedoručí Banke dokument preukazujúci zverejnenie Zmluvy, 
Zmluva nenadobudne účinnosť a zrušuje sa od počiatku. 

14.19 Ak je dohodnuté počítanie lehôt na bežné mesiace, roky, prípadne iné obdobie, má sa za to, 
že lehota skončí po uplynutí dohodnutého obdobia v deň, ktorý sa svojím číselným 
označením zhoduje s dňom začiatku tejto lehoty.  

14.20 Na právne vzťahy Banky a Klienta sa neuplatní ustanovenie § 6, § 8 ods. 3, § 10, § 12 – 14 
a § 31 – 44, okrem § 44 ods. 2 a 3 zákona o platobných službách. 
 

2.7. V časti Kontaktné údaje sa pôvodný pojem „Sporotel“ nahrádza pojmom „Klientske centrum“ 
 

 
 
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
3.1 Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť 16. 5. 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 

 

 

www.slsp.sk 

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

Klientské centrum: 0850 111 888  

 

 

 

Národná banka Slovenska 

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 

 

 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

 
KONTAKTNÉ ÚDAJE 

 
ORGÁN DOHĽADU 

http://www.slsp.sk/
mailto:info@slsp.sk

