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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. 1.

2.

OBSAH DODATKU

2.1. V DEFINÍCIÁCH POJMOV sa pôvodná definícia pojmu „Autentifikačné číslo “, 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 Klienta,
číslo Bankového produktu poskytovaného Klientovi, číslo návrhu alebo
žiadosti o Bankový produkt určenej Klientovi.“

2.2. V DEFINÍCIÁCH POJMOV sa medzi definície „Osobné údaje“ a „Pokyn“ vkladá nová definícia pojmu
„Oznámenie“, ktorá znie:

„Oznámenie

správa, ktorou Banka Klientovi adresne oznamuje zmeny Zmluvy a
údaje o Bankovom produkte; pri zmene Zmluvy zo strany Banky zaslaná
vopred v lehote určenej právnymi predpismi alebo dohodnutej v
Zmluve.“

2.3. V DEFINÍCIÁCH POJMOV sa pôvodná definícia pojmu „Vážne objektívne dôvody“, nahrádza novou
definíciou v nasledovnom znení:

„Vážne objektívne
dôvody

vecné, nestranné a neosobné dôvody, ktoré vyplývajú z nasledovných
okolností:
a) zmena právnych predpisov,
b) vývoj na bankovom alebo finančnom trhu, ktorý objektívne ovplyvňuje
poskytovanie Bankových produktov alebo podmienky ich
poskytovania, a to najmä:
ba) rast indexu spotrebiteľských cien,
bb) rast nominálnych miezd, alebo
bc) vývoj trhových sadzieb,
c) zmena technických možností poskytovania Bankových produktov
vyvolaná externým faktorom nezávislým od Banky.

2.4. V DEFINÍCIÁCH POJMOV sa pôvodná definícia pojmu „Zverejnenie“, nahrádza novou definíciou
v nasledovnom znení:

„Zverejnenie

sprístupnenie dokumentu Banky, ktoré umožní Klientovi oboznámiť sa
s dokumentom, a to na Obchodnom mieste, na www.slsp.sk alebo
zaslaním Oznámenia.“

2.5. V článku 1 Základné podmienky sa pôvodný bod 1.3. nahrádza novým bodom 1.3., ktorý znie:
„1.3. Banka poskytuje Bankové produkty na zmluvnom základe. Podmienky poskytovania Bankového
produktu sú upravené v produktových obchodných podmienkach pre daný Bankový produkt.
Banka zverejňuje informácie o podmienkach bankových obchodov na www.slsp.sk a na
Obchodnom mieste ako podmienky určené Zverejnením; Banka môže podmienky určené
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Zverejnením zmeniť; pri Zmluvách uzatvorených na dobu určitú môže Banka zmeniť podmienky
určené Zverejnením len z Vážnych objektívnych dôvodov.“
2.6. V článku 2 Konanie Klienta sa na konci bodu 2.3. dopĺňa nasledujúca veta:
„Ak Klient podpísal dokument mimo Obchodného miesta, Banka môže požadovať úradné osvedčenie
podpisu Klienta.“

2.7.

V článku 2 Konanie Klienta sa pôvodný bod 2.11. nahrádza novým bodom 2.11. ktorý znie:
„2.11. Klient predkladá Banke originál dokumentu alebo jeho úradne overenú kópiu; Banka môže
požadovať úradné osvedčenie podpisu osôb, ktoré dokument vystavili. Dokument vystavený
alebo overený v zahraničí Klient predkladá superlegalizovaný alebo s doložkou Apostille podľa
Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
z 5. 10. 1961. Dokument v cudzom jazyku predkladá úradne preložený do slovenského
jazyka.“

2.8.

V článku 5 Poplatky sa v bode 5.1. slovo „Zverejnenia“ nahrádza slovami „podmienok určených
Zverejnením“.

2.9.

V článku 5 Poplatky sa pôvodný bod 5.5. nahrádza novým bodom 5.5., ktorý znie:
„5.5. Banka môže Sadzobník zmeniť; pre Zmluvy uzatvorené na dobu určitú môže Banka zmeniť
Sadzobník len z Vážnych objektívnych dôvodov.“

2.10. V článku 5 Poplatky sa pôvodný bod 5.6. vypúšťa. Pôvodný bod 5.7. sa označuje ako bod 5.6.
2.11. V článku 6 Doručovanie Klientovi sa pôvodný bod 6.3. nahrádza novým bodom 6.3., ktorý znie:

„6.3. Písomnosť doručovaná poštou je doručená tretí deň po jej odoslaní, v cudzine siedmy deň po jej
odoslaní, ak nie je preukázaný iný deň doručenia. Banka zasiela písomnosti spravidla vo forme
obyčajnej listovej zásielky.“
2.12.

V článku 9 Vyhlásenia Klienta sa pôvodný bod 9.3. nahrádza novým bodom 9.3., ktorý znie:
„9.3. Klient berie na vedomie, že je povinný pri uzatvorení, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu,
písomne oznámiť Banke, či má k Banke osobitný vzťah a poskytnúť Banke pravdivé informácie
potrebné na účel preverenia, či má k Banke osobitný vzťah. Ak Klient Banke neposkytol
pravdivé informácie, na základe ktorých mohla Banka uvedené preveriť, a následne sa
preukáže, že Klient k Banke osobitný vzťah má, stáva sa zmluva o záruke, zmluva o bežnom
účte, zmluva o vkladovom účte alebo zmluva o vklade, uzatvorená medzi Bankou a Klientom
neplatnou; poskytnutý úver sa stáva okamžite splatný ku dňu, keď sa Banka dozvedela
o nepravdivosti týchto údajov, vrátane splatnosti úrokov za celú dohodnutú dobu úveru.“

2.13.

V článku 9 Vyhlásenia Klienta sa bod 9.6. vypúšťa.

2.14.

V článku 10 Zodpovednosť sa pôvodný bod 10.3. nahrádza novým bodom 10.3., ktorý znie:
„10.3. Okolnosti, ktoré vylučujú zodpovednosť Banky za škodu:
a) konanie alebo nečinnosť príslušných orgánov,
b) falšovanie alebo pozmenenie Pokynu prípadne iného dokumentu Klientom alebo treťou
osobou odlišnou od Banky,
c) vykonanie Pokynu podľa požiadavky Klienta,
d) odmietnutie prijatia Pokynu v súlade s VOP,
e) rozdiely v peňažnej hotovosti zistené mimo pokladničnej priehradky,
f) nevykonanie alebo odloženie vykonania Pokynu v súlade s VOP,
g) zmena hodnoty meny, alebo
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h) pôsobenie vyššej moci a iné udalosti mimo kontroly Banky, napr. prírodná katastrofa, štrajk,
obmedzenie dodávky energií a služieb.“
2.15.

V článku 12 Rôzne sa za bod 12.5 dopĺňa nový bod 12.6., ktorý znie:
„12.6. Klient súhlasí, aby Banka prijala plnenie jeho záväzku ponúknuté treťou osobou.“

2.16.

V článku 12 Rôzne sa pôvodné body 12.6. až 12.9. označujú ako body 12.7. až 12.10.

2.17.

V článku 12 Rôzne sa bod 12.8. nahrádza novým bodom 12.8., ktorý znie:
„12.8. Ak nie je báza úročenia, z ktorej Banka vychádza pri výpočte úrokov a úrokov z omeškania
dohodnutá v Zmluve, určí ju Banka v podmienkach určených Zverejnením. Banka môže bázu
úročenia zmeniť; pri Zmluvách uzatvorených na dobu určitú môže Banka zmeniť bázu
úročenia len z Vážnych objektívnych dôvodov.“

2.18.

V článku 12 Rôzne sa za bod 12.10. dopĺňa nový bod 12.11., ktorý znie:
„12.11. Na účely plnenia povinností Banky v súvislosti s predpismi o vykonávaní medzinárodných
sankcií Banka odmietne vykonať akýkoľvek Pokyn, ktorého príjemcom alebo platiteľom je
osoba, voči ktorej sa uplatňujú medzinárodné sankcie. Klient sa zaväzuje, že:
a) neposkytne ani neumožní použiť prostriedky poskytnuté Bankou na účel, ktorý priamo
alebo nepriamo súvisí s financovaním činnosti niektorej z osôb, voči ktorým sú
uplatňované medzinárodné sankcie a
b) zabezpečí, že akékoľvek plnenie, ktoré je povinný na základe Zmluvy uhradiť Banke
nebude pochádzať zo zdrojov priamo alebo nepriamo súvisiacich s činnosťou
akejkoľvek osoby, voči ktorej sú uplatňované medzinárodné sankcie.
Podmienky identifikácie osôb, voči ktorým sa uplatňujú medzinárodné sankcie Banka určí
v podmienkach určených Zverejnením.“

2.19.

V článku 13. sa pôvodný bod 13.2. nahrádza novým bodom 13.2., ktorý znie:
„13.2. Ak Zmluvu vypovie Klient, je výpovedná doba 3 dni a začína plynúť dňom nasledujúcim po
dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Ak Zmluvu vypovie Banka, je výpovedná
lehota 2 kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. V Zmluve alebo
produktových obchodných podmienkach môžu byť dohodnuté iné podmienky výpovede. Ak
Banka vypovie Zmluvu z dôvodu podvodného konania Klienta, výpoveď je účinná dňom jej
doručenia.“

2.20.

V článku 14 Záverečné ustanovenia sa pôvodný bod 14.7. nahrádza novým bod 14.7., ktorý znie:
„14. 7 Banka môže VOP zmeniť; pre Zmluvy uzatvorené na dobu určitú môže Banka zmeniť VOP
len z Vážnych objektívnych dôvodov.“

2.21.

V článku 14 Záverečné ustanovenia sa za bod 14.7. vkladá nový bod 14.8.; doterajší bod 14.8. sa
čísluje ako bod 14.9.; a zároveň doterajší bod 14.9. sa vypúšťa. Znenie nového bodu 14.8. je
nasledovné:
„14.8. Banka informuje o zmene:
a) VOP,
b) podmienok určených Zverejnením,
c) Sadzobníka, alebo
d) bázy úročenia
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
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ktorýkoľvek z nich s účinkami pre všetkých. Zmena nadobudne účinnosť v deň uvedený
v zmenenom dokumente, ak Klient Zmluvu nevypovie.“
2.22.

V článku 14 Záverečné ustanovenia sa pôvodný bod 14.10. vypúšťa. Pôvodné body 14.11. a 14.12.
sa označujú ako body 14.10. a 14.11.

14.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1

Dodatok č. 1 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

KONTAKTNÉ ÚDAJE

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

ORGÁN DOHĽADU

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
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