
Účinné od 1. 7. 2016 

 

 

ZVEREJNENIE K BANKOVÉMU PRODUKTU SPACE KARTA JUNIOR 

 
ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA O PLATOBNEJ KARTE Space karta Junior  
 
- medzinárodná Platobná karta určená pre Klientov od 10 do 18 rokov 
- platnosť karty 5 rokov s automatickou obnovou do dovŕšenia 18 rokov veku Držiteľa karty 
- obmedzená funkcionalita Platobnej karty 
 
S účinnosťou od 1. 7. 2016 dochádza k zmene názvu iXtra karta na Space karta Junior, zmene názvu VISA 
Electron Sphere na Space VISA Electron, k zmene názvu Osobný účet Študent na Space účet Študent 
a zmene názvu Osobný účet Mladý na Space účet Mladý. 

 
ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA O ÚČTE, KU KTORÉMU JE PLATOBNÁ KARTA Space karta Junior 
VYDANÁ 
 
- osobitný typ Účtu, ktorý je možné zriadiť výlučne v rámci produktu Space karta Junior 
- obmedzenie nakladania s vkladom na Účte len na nakladanie prostredníctvom Platobnej karty Space karta 
Junior 

 
DOBÍJANIE PLATOBNEJ KARTY Space karta Junior 
 
- bezhotovostným prevodom na Účet, ku ktorému je Platobná karta Space karta Junior vydaná 
- hotovostným vkladom na Účet, ku ktorému je Platobná karta Space karta Junior vydaná  

 
ZMENA PODMIENOK POSKYTOVANIA PRODUKTU Space karta Junior 
 
A) Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli do 1. 9. 2008 

Banka je oprávnená v súlade so Zmluvou vykonať zmenu podmienok poskytovania Bankového 
produktu Space karta Junior nasledovne: 

K 31.12. kalendárneho roka, v ktorom Klient 
dovŕšil 18 rokov veku 

Podmienky poskytovania produktu a podmienky 
nakladania s Účtom a vkladom na Účte sa menia 
na štandardné obchodné podmienky pre produkt 
Space účet Študent alebo Space účet Mladý, 
podľa výberu Klienta;  

Podmienky pre nakladanie s vkladom na Účte 
vykonávané Platobnou kartou Space karta Junior 
zostávajú nezmenené. 

 
B) Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli od 1. 9. 2008 

Banka je oprávnená v súlade so Zmluvou vykonať zmenu podmienok poskytovania Bankového 
produktu Space karta Junior nasledovne: 
 

Na žiadosť Klienta po dovŕšení 15 rokov veku Podmienky poskytovania produktu a podmienky 
nakladania s Účtom a vkladom na Účte sa menia 
na štandardné obchodné podmienky pre produkt 
Space účet Študent alebo Space účet Mladý, 
podľa výberu Klienta;  

Podmienky pre nakladanie s vkladom na Účte 
vykonávané Platobnou kartou Space karta Junior 



zostávajú nezmenené. 

 

 

 
K 31.12. kalendárneho roka, v ktorom Klient 
dovŕšil 18 rokov veku 

 

 

 
Podmienky poskytovania produktu a podmienky 
nakladania s Účtom a vkladom na Účte sa menia 
na štandardné obchodné podmienky pre produkt 
Space účet Študent; 

Podmienky pre nakladanie s vkladom na Účte 
vykonávané Platobnou kartou Space karta Junior 
zostávajú nezmenené. 

 


