Zmluvy obsiahnuté v tejto listine uzatvárajú zmluvné strany: Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,
IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd: Sa, vl. č. 601/B (ďalej len „Banka“) a:
Fyzická osoba (pre prípad nepodnikateľa aj podnikateľa):
Priezvisko, meno, titul: Urbaníková Janka

Rodné číslo/Dátum narodenia: 7060267632

Adresa trvalého pobytu: Horný Vadičov 464

Doklad totožnosti: EB 614867

Fyzická osoba podnikateľ (konajúci ako):
Obchodné meno:

IČO:

Miesto podnikania:
Právnická osoba:
Obchodné meno/Názov:

IČO:

Adresa sídla:
Zastúpený zákonným zástupcom, štatutárnym zástupcom alebo na základe plnej moci:
Priezvisko, meno, titul:

Funkcia:

Rodné číslo/Dátum narodenia:

Doklad totožnosti:

Adresa trvalého pobytu:
Priezvisko, meno, titul:

Funkcia:

Rodné číslo/Dátum narodenia:

Doklad totožnosti:

Adresa trvalého pobytu:
(ďalej len „Klient“)

Webové sídlo:

ČASŤ I. ZMLUVA O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ BEZPEČNOSTNÝCH PREDMETOV
1. Ustanovenia zmluvy obsiahnutej v tejto časti listiny sa budú vzťahovať na zmluvný vzťah Banky a Klienta iba v
takom prípade, ak je Klient fyzickou osobou a súčasne ak je vyplnený aspoň nasledovný údaj, pridelený Bankou
Klientovi najmä pre účely identifikácie Klienta v Elektronických službách,
označovaný ako PRIHLASOVACIE MENO: 9 0 1 7 3 3 5 6 8 7
2. Klient bude pre účely identifikácie, Autorizácie alebo Certifikácie používať Elektronické služby jemu sprístupnené
Bankou prostredníctvom tých Bezpečnostných predmetov a údajov, ktoré sú označené v tabuľke v bode 3 tejto časti
listiny, s výnimkou prípadov, kedy sa určitý Bezpečnostný predmet ruší, pričom pri ich používaní je povinný
dodržiavať všetky povinnosti stanovené v Obchodných podmienkach pre používanie Bezpečnostných predmetov.
Zmluvné strany podpisom tejto listiny potvrdzujú, že Banka Klientovi odovzdala Bezpečnostný predmet GRID karta
alebo EOK, ktorý je označený v tabuľke v bode 3 tejto časti listiny; Bezpečnostný predmet Heslo, ak je označené v
tabuľke v bode 3 tejto časti listiny, Banka Klientovi odovzdá pri podpise tejto listiny, ak Klient v tejto časti tabuľky
neurčil zároveň aj číslo mobilného telefónu. Ak Klient v bode 3. písm. a) určil číslo mobilného telefónu, Klient si
Bezpečnostný predmet Heslo aktivuje pri prvom použití Elektronickej služby Internetbanking alebo Telephonebanking pomocou aktivačného kódu zaslaného Bankou formou SMS správy na toto číslo mobilného telefónu. Klient
zároveň oznamuje Banke ostatné údaje uvedené v tabuľke v bode 3 tejto časti listiny potrebné pre riadne
poskytovanie Elektronických služieb.
3. Bezpečnostné predmety používané Klientom:
a) pre služby Internetbanking alebo Telephonebanking:
GRID karta:

zrušenie:

Heslo:

SMS kľúč:

zrušenie:

Mobil (pre SMS kľúč alebo aktivačný kód): +421908251121

EOK:

zrušenie:

Mobilný operátor: Orange

zrušenie:

b) pre službu Mailbanking:
E-mail: urbanikovaj@post.sk

PGP (po podpise protokolu):

ZIP heslo:

zrušenie:

c) pre služby Mobilbanking alebo SMS banking:
SIM karta (sériové číslo):

zrušenie:

Mobil:

zrušenie:

Mobilný operátor:

zrušenie:

4. Ak pred uzavretím tejto zmluvy uvedenej v tejto časti listiny existovala platná dohoda medzi Bankou a Klientom,
predmetom ktorej bolo odovzdanie alebo prevzatie alebo označenie akéhokoľvek Bezpečnostného predmetu alebo
údaju, prostredníctvom ktorého sa Klient zaviazal používať jemu sprístupnené Elektronické služby s Prihlasovacím
menom podľa bodu 1 tejto časti listiny (ďalej len „Zmluva o BP“), považuje sa táto zmluva
- za zmenu Zmluvy o BP, ktorou sa menia len tie časti Zmluvy o BP, ktoré sú dotknuté ustanoveniami uvedenými v
tejto zmluve, pričom ak je v tejto zmluve označený rovnaký typ Bezpečnostného predmetu alebo údaju, aký bol
dohodnutý aj v Zmluve o BP, po uzavretí tejto zmluvy bude Klient používať tento typ Bezpečnostného predmetu
alebo údaju podľa označenia uvedeného v tejto zmluve alebo
- za ukončenie Zmluvy o BP, ktorou sa ukončujú len tie časti Zmluvy o BP, ktoré sú dotknuté ustanoveniami tejto
zmluvy, pričom ak je v tejto zmluve označené „zrušenie“ rovnakého typu Bezpečnostného predmetu alebo údaju,
aký bol dohodnutý v Zmluve o BP, po uzatvorení tejto zmluvy nebude Banka poskytovať a Klient používať tento
typ Bezpečnostného predmetu alebo údaju označeného v tejto zmluve.
ČASŤ II. ZMLUVA O POSKYTOVANÍ A POUŽÍVANÍ
ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB K BANKOVÝM PRODUKTOM
1. Ustanovenia zmluvy obsiahnutej v tejto časti listiny sa budú vzťahovať na zmluvný vzťah Banky a Klienta iba v
takom prípade, ak Klient v bode 3 tejto časti listiny určí špecifikáciu Elektronických služieb poskytovaných Klientovi
alebo Oprávnenej osobe aspoň k jednému Bankovému produktu.
2. Klient týmto splnomocňuje Oprávnené osoby uvedené v tomto bode, ktorý tvorí Podpisový vzor, aby každá z týchto
Oprávnených osôb samostatne používala Elektronické služby k jednotlivým Bankovým produktom poskytovaným
Bankou Klientovi, a to v rozsahu uvedenom v bode 3 tejto časti listiny, t.j. aby sa každá z týchto Oprávnených osôb
oboznamovala s údajmi o predmetnom Bankovom produkte v rozsahu, ktorý umožňuje daná Elektronická služba a
ak to charakter Elektronickej služby a charakter Bankového produktu umožňujú, aby zároveň nakladala s
prostriedkami na predmetnom Bankovom produkte v rozsahu stanovenom v bode 3 tejto časti listiny, maximálne
však vo výške a druhov Limitov určených Bankou Zverejnením:
Oprávnená osoba v 1. rade:
Priezvisko, meno, titul:
Rodné číslo/Dátum narodenia:

Doklad totožnosti:

Adresa trvalého pobytu:
Oprávnená osoba v 2. rade:
Priezvisko, meno, titul:
Rodné číslo/Dátum narodenia:

Doklad totožnosti:

Adresa trvalého pobytu:
Oprávnená osoba v 3. rade:
Priezvisko, meno, titul:
Rodné číslo/Dátum narodenia:

Doklad totožnosti:

Adresa trvalého pobytu:
3. Špecifikácia Elektronických služieb používaných Klientom alebo Oprávnenou osobou:
Bank. Číslo Bankového
Klient/
pro- produktu/označenie Oprávnená
dukt príslušnej Zmluvy
osoba
BU
VU

Klient

UV
KU

v

VU

IB

T

Mo

S

Mail Výpis

Bezpečnostný
predmet
Heslo

GRID

ZIP
EOK
Zrušenie Elektronických
SIM
služieb k Bankovému produktu PGP
. rade pre označenú osobu
SMS kľúč

Oprávnená
osoba

BU

Typ Elektronickej služby

Klient

Heslo

GRID

ZIP
EOK
Zrušenie Elektronických
SIM
služieb k Bankovému produktu PGP
pre
označenú
osobu
. rade
SMS kľúč

UV

Oprávnená
osoba

KU

v

Denný limit
v EUR

Bank. Číslo Bankového
Klient/
pro- produktu/označenie Oprávnená
dukt príslušnej Zmluvy
osoba
BU
VU

Typ Elektronickej služby
IB

T

Mo

S

Bezpečnostný
predmet

Mail Výpis

Heslo

Klient

Denný limit
v EUR

GRID

ZIP
EOK
Zrušenie Elektronických
SIM
služieb k Bankovému produktu PGP
. rade pre označenú osobu
SMS kľúč

UV

Oprávnená
osoba

KU

v

Vysvetlivky: Typ Bankového produktu: BU – Bežný účet; VU – Vkladový účet; UV – Úver; KU – Kartový účet ku Kreditnej karte;
Typ Elektronickej služby:
IB – Internetbanking; T – Telephonebanking; Mo – Mobilbanking; S – SMSbanking; Mail – Mailbanking;
Typ výpisu pre Mailbanking: D1 – denný (el.); D2 – denný (HB); D3 – denný (ABO); D4 – denný (CC);D5 – denný (MT940);
M1 – mesačný (el.); M2 – mesačný (HB); M3 – mesačný (MT940)

4. Klient je plne zodpovedný za záväzky vyplývajúce z používania Bezpečnostných predmetov, používaných k
Bankovým produktom Klientom alebo Oprávnenou osobou podľa bodu 3 tejto časti listiny.
ČASŤ III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Klient podpisom tejto listiny vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami každej zmluvy obsiahnutej v tejto listine,
ktorými sú Všeobecné obchodné podmienky vydané Bankou s účinnosťou od 1.8.2002 (pre účely tejto listiny „VOP“),
Obchodné podmienky pre poskytovanie a používanie Elektronických služieb a Platobných kariet vydané Bankou s
účinnosťou od 10.9.2002 (pre účely tejto listiny „Obchodné podmienky“), Sadzobník a podmienky určené
Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt podľa tejto listiny poskytuje, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich
dodržiavať. Klient vyhlasuje, že bol Bankou informovaný o skutočnostiach podľa § 37 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z.z.
o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy:
a) ktoré nie sú výslovne upravené zmluvami obsiahnutými v tejto listine sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami
Obchodných podmienok, VOP, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to v uvedenom
poradí;
b) sa budú v súlade s § 262 Obchodného zákonníka riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
3. Ak je Klient povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a ktorákoľvek
Zmluva obsiahnutá v tejto listine je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle tohto zákona, táto Zmluva nadobúda
platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť druhý Obchodný deň nasledujúci po dni doručenia
písomného vyhlásenia Klienta Banke o zverejnení Zmluvy v platnom znení a s jej prílohami a súčasťami v
Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, alebo na webovom sídle Klienta, alebo v
Obchodnom vestníku, v zmysle §47a Občianskeho zákonníka. V prípade, že Klient zverejňuje zmluvu v Centrálnom
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, písomné vyhlásenie Klienta podľa predchádzajúcej vety
môže byť nahradené písomným vyhlásením Centrálneho registra zmlúv o zverejnení Zmluvy. Banka a Klient sa
dohodli, že Klient zverejní Zmluvu a všetky jej prílohy a súčasti a doručí Banke písomné vyhlásenie o zverejnení
Zmluvy v lehote 15 dní odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami, a to tomu Obchodnému miestu Banky, ktoré mu
poskytlo Bankový produkt alebo službu na základe Zmluvy. V prípade, ak Klient nedoručí písomné vyhlásenie v
zmysle predchádzajúcej vety, alebo ak Zmluvu nezverejní, Zmluva nenadobudne účinnosť a zmluvné strany nie sú
Zmluvou viazané. V prípade, ak Klient nezverejní Zmluvu v lehote troch mesiacov odo dňa platnosti Zmluvy platí, že
Zmluva sa zrušuje od počiatku.
Slovenská sporiteľňa, a. s.

Klient

Miesto a dátum:

Miesto a dátum:

Priezvisko, meno, funkcia:

Podpis/Pečiatka Klienta:
Urbaníková Janka

Podpis:

Priezvisko, meno, funkcia:
Podpis:

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE A POUŽÍVANIE ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB A
PLATOBNÝCH KARIET

Strana 1 z 35

OBSAH
A. VŠEOBECNÁ ÈAS•
1.
2.
3.
4.

Základné ustanovenia
Definície
Elektronické bankovníctvo
Platobné karty

B. OSOBITNÁ ÈAS•
5.
6.
7.
8.

Elektronická služba – SporoPay
Elektronické služby – Homebanking a Multicash
Uzatvorenie Zmluvy o KTK prostredníctvom SporoTelu
Charge karta

C. ZÁVEREÈNÁ ÈAS•
9. Poplatky, odmeny, náklady
10. Reklamaèné konanie
11. Rôzne ustanovenia

Strana 2 z 35

A. VŠEOBECNÁ ÈAS•
1.

Základné ustanovenia

1.1. Toto je úplné znenie Obchodných podmienok vydaných Slovenskou sporite¾òou, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka è. 601/B, IÈO:
00151653 s úèinnos•ou od 10. 09. 2002 v znení Dodatku è. 1 úèinného od 31. 12. 2002, Dodatku è. 2
úèinného od 19. 06. 2003, Dodatku è. 3 úèinného od 01. 04. 2004, Dodatku è. 4 úèinného od
04. 09. 2004, Dodatku è. 5 úèinného od 01. 01. 2005, Dodatku è. 6 úèinného od 01. 01. 2006, Dodatku è. 7
úèinného od 01. 08. 2007, Dodatku è. 8 úèinného od 15. 02. 2008, Dodatku è. 9 úèinného od 01. 01. 2009,
Dodatku è. 10 úèinného od 01. 06. 2009, Dodatku è. 11 úèinného od 01. 10. 2009, Dodatku è. 12 úèinného
od 01. 02. 2010, Dodatku è. 13 úèinného od 01. 06. 2010, Dodatku è. 14 úèinného od 01. 05. 2011, Dodatku
è. 15 úèinného od 15. 11. 2011, Dodatku è. 16 úèinného od 15. 04. 2012 a Dodatku è. 17 úèinného
od 20. 11. 2012.
1.2. Tieto Obchodné podmienky upravujú právne vz•ahy medzi Bankou a Klientom vznikajúce pri poskytovaní a
používaní Elektronických služieb a Platobných kariet a v súvislosti s nimi alebo pri uzatváraní Zmlúv alebo
uskutoèòovaní iných právnych úkonov prostredníctvom Elektronických služieb alebo právne vz•ahy
vznikajúce na základe a v súvislosti so Zmluvami, v ktorých si to zmluvné strany písomne dohodli, ako aj
vz•ahy vznikajúce v súvislosti s konaním, ktorého cie¾om je vznik právneho vz•ahu uvedeného v tomto bode.
1.3. Tieto Obchodné podmienky tvoria súèas• akejko¾vek Zmluvy uzatvorenej medzi Bankou a Klientom
v súvislosti s Elektronickou službou alebo Platobnou kartou, ako aj súèas• akejko¾vek Zmluvy uvedenej
v bode 1.2.
1.4. V rozsahu, v akom sa ustanovenia písomnej Zmluvy uzatvorenej medzi Bankou a Klientom uvedenej v bode
1.3 líšia od ustanovení týchto Obchodných podmienok, sú rozhodujúce ustanovenia takejto písomnej Zmluvy.
1.5. Ak tieto Obchodné podmienky obsahujú úpravu odlišnú od VOP, má táto úprava prednos• pred VOP.
Obdobne platí, ak ustanovenia osobitnej èasti Obchodných podmienok týkajúce sa jednotlivých
Elektronických služieb alebo jednotlivých druhov Platobných kariet obsahujú odlišnú úpravu ako všeobecná
alebo závereèná èas• Obchodných podmienok, sú rozhodujúce ustanovenia osobitnej èasti týchto
Obchodných podmienok.
2. Definície
Pojmy, písané ve¾kými zaèiatoènými písmenami, používané v týchto Obchodných podmienkach, ako aj vo VOP,
v Zmluvách a v dokumentácii, ktorá súvisí so Zmluvami, majú význam, ktorý je definovaný v týchto Obchodných
podmienkach alebo vo VOP, ak to v takýchto Zmluvách nie je dohodnuté inak.
Autentifikaèný údaj

èíselná kombinácia jedného z Bezpeènostných predmetov, prostredníctvom ktorého
Banka overí totožnos• Klienta pri uskutoèòovaní dia¾kovej komunikácie s Klientom tak, že
overí, èi uvedený Autentifikaèný údaj je v súlade s Identifikaèným údajom Klienta.
Autorizaèné stredisko pracovisko Banky s nepretržitou prevádzkou, ktoré pôsobí ako koordinaèné centrum pre
Platobné karty, ude¾uje súhlas s vykonaním platobných operácií uskutoèòovaných
prostredníctvom Platobných kariet.
Autorizácia
proces, v ktorom Banka pridelí Klientovi urèité oprávnenia v systéme Banky a ktorý
nasleduje po overení totožnosti Klienta prostredníctvom Identifikaèného a
Autentifikaèného údaju.
Bezkontaktná
transakcia
bezhotovostná transakcia uskutoènená Platobnou kartou s èipovou bezkontaktnou
technológiou PayPass / PayWave realizovaná Držite¾om karty na POS termináli
opatrenom bezkontaktnou èipovou technológiou PayPass / PayWave, a to priložením
Platobnej karty k èítaèke na POS termináli.
Bezpeènostný
predmet
akýko¾vek hmotný alebo nehmotný prvok bezpeènosti, ktorý zaruèuje bezpeènú dia¾kovú
komunikáciu Klienta s Bankou pri poskytovaní a používaní Elektronických služieb a ktorý
Banka odovzdala alebo odovzdá Klientovi alebo na ktorého používaní sa Banka
s Klientom dohodne.
Cashback
služba poskytovaná Bankou umožòujúca Držite¾ovi karty uskutoèòova• prostredníctvom
Platobnej karty hotovostné výbery pri súèasnej realizácii bezhotovostných transakcií
prostredníctvom POS terminálu umiestneného u Obchodníka. Bezhotovostná transakcia
je neoddelite¾nou súèas•ou služby Cashback. Minimálnu výšku bezhotovostnej transakcie,
pri ktorej bude možné uskutoèni• hotovostný výber v rámci služby Cashback urèí Banka
Zverejnením. Maximálnu výšku hotovostného výberu v rámci služby Cashback urèí Banka
Zverejnením.
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Celkový kartový
rámec
Certifikaèný údaj

Certifikácia
Cezhranièný príkaz

CVV2
CVC2
Debetná karta
Dodatková karta
Držite¾ karty
EB zmluva

e-Dokumenty

Elektronická
identifikácia
Elektronický podpis

maximálna výška peòažných prostriedkov dohodnutá medzi Bankou a Klientom, do ktorej
sú Držitelia Charge kariet, ktoré boli vydané k jednému Kartovému úètu, oprávnení
vykonáva• operácie prostredníctvom týchto Charge kariet poèas dohodnutého obdobia.
údaj (kód), ktorý Klient získa použitím jedného z Bezpeènostných predmetov, na ktorého
používaní sa Banka s Klientom dohodla a prostredníctvom ktorého môže Klient
elektronicky podpísa•, resp. certifikova• Pokyn – t. j. potvrdi• svoje autorstvo zadaného
Pokynu, resp. potvrdi• integritu údajov obsiahnutých v Pokyne.
proces zabezpeèenia autorstva Pokynu zadaného Klientom, resp. integrity údajov
potrebných pre zadanie Pokynu Klientom, prostredníctvom Certifikaèného údaju a proces
následného overenia tohto autorstva, resp. integrity údajov Bankou.
Príkaz na vykonanie prevodu v prospech úètu zriadeného poskytovate¾om platobných
služieb, ktorý poskytuje platobné služby mimo územia Slovenskej republiky alebo Príkaz
znejúci na inú ako tuzemskú menu na vykonanie prevodu v prospech úètu zriadeného
iným poskytovate¾om platobných služieb, ktorý poskytuje platobné služby na území
Slovenskej republiky.
bezpeènostný kód uvedený na Platobnej karte prostredníctvom, ktorého je možné
identifikova• Držite¾a karty s logom kartovej spoloènosti Visa Europe Services Inc, P. O.
Box 39662, London W2 6WH, Great Britain.
bezpeènostný kód uvedený na Platobnej karte prostredníctvom, ktorého je možné
identifikova• Držite¾a karty s logom kartovej spoloènosti MasterCard Europe sprl,
Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium.
Platobná karta, ktorou realizované operácie sú po každej ich realizácii zúètované na
•archu Úètu, prípadne Úètov Klienta zriadených v Banke.
Charge karta, ktorá je Bankou vydaná ku Kartovému úètu, popri Hlavnej karte, prièom
èerpanie peòažných prostriedkov Dodatkovou kartou sa realizuje z Celkového kartového
rámca Hlavnej karty.
fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, na ktorej meno je Platobná karta vydaná a
ktorá je oprávnená túto Platobnú kartu používa• na vykonávanie jednotlivých operácií
povolených Bankou.
Zmluva, predmetom ktorej je poskytovanie a používanie Elektronických služieb
k Bankovým produktom alebo Zmluva, predmetom ktorej je iná špecifikácia nevyhnutná
pre riadne poskytovanie Elektronických služieb alebo èas• osobitnej Zmluvy, s takýmto
predmetom. Prièom nie je podmienkou, aby bol predmet tejto Zmluvy výluèný a nie je
prekážkou, ak je Zmluva oznaèená iným názvom. Zmluva uzatvorená medzi Bankou
a Klientom s názvom „Rámcová zmluva o Elektronických službách“ sa považuje za EB
zmluvu.
elektronické
dokumenty
doruèované
Zmluvným
partnerom
a zobrazované
prostredníctvom osobitnej funkcionality takej Elektronickej služby alebo takého
technického zariadenia Banky, ktoré túto funkcionalitu obsahujú a ktoré sa èlenia na:
a) e-Stavy - Klientovi umožnia oboznámi• sa s informáciami o produktoch alebo
finanèných službách, poskytovaných Zmluvným partnerom alebo s informáciami o výške
finanèných záväzkov evidovaných Zmluvným partnerom voèi svojmu klientovi alebo
o výške poh¾adávok klienta Zmluvného partnera a o ich splatnosti alebo s ïalšími
informáciami, ktoré Zmluvný partner o svojom klientovi vo svojom systéme eviduje, ako aj
s informáciami reklamného charakteru adresovanými Klientovi Zmluvným partnerom,
b) e-Faktúry - Klientovi umožnia oboznámi• sa s informáciami uvedenými v písm. a)
vyššie a navyše Klientovi umožnia uhradi• elektronické faktúry doruèené Zmluvným
partnerom.
Banka sprístupní Klientovi e -Dokumenty na základe osobitnej žiadosti doruèenej
prostredníctvom vybraných Elektronických služieb alebo odovzdanej na obchodnom
mieste Zmluvného partnera po akceptácii tejto žiadosti Zmluvným partnerom a Bankou
a poskytuje ich poèas celej doby trvania zmluvného vz•ahu medzi Bankou a Zmluvným
partnerom a Zmluvným partnerom a jeho klientom za predpokladu splnenia všetkých
Bankou a Zmluvným partnerom stanovených podmienok.
proces, v ktorom sa Klient identifikuje pri dia¾kovej komunikácii s Bankou, a to uvedením
svojho Identifikaèného údaju alebo iného údaju prideleného Bankou Klientovi.
re•azec elektronických údajov vyhotovených podpisovate¾om, ktorý je pripojený k inému
re•azcu elektronických údajov a umožòuje overenie totožnosti podpisovate¾a a jeho
vz•ahu k podpísanému re•azcu elektronických údajov, ako aj integrity prenášaných
údajov. Každý Elektronický podpis každého podpisovate¾a je zložený z dvoch èastí
(k¾úèov):
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verejný k¾úè Elektronického podpisu – èas• Elektronického podpisu, ktorú
podpisovate¾ oznamuje tretím osobám, s ktorými komunikuje prostredníctvom
Elektronickej služby, nako¾ko táto èas• slúži na overenie totožnosti podpisovate¾a a
zároveò na šifrovanie údajov doruèovaných tretími osobami tomuto podpisovate¾ovi.
tajný k¾úè Elektronického podpisu – èas• Elektronického podpisu, ktorú je podpisovate¾
povinný utaji• pred akouko¾vek tre•ou osobou a ktorá slúži na dešifrovanie údajov
doruèovaných podpisovate¾ovi tretími osobami, s ktorými komunikuje prostredníctvom
Elektronickej služby a ktoré použili na šifrovanie údajov verejný k¾úè Elektronického
podpisu tohto podpisovate¾a a zároveò slúži na podpisovanie elektronických údajov
podpisovate¾om.
Platobná karta s reliéfne vystúpeným písmom a s reliéfnym záznamom personifikaèných
údajov použite¾ná v elektronickom prostredí ako aj na mechanické snímanie
personifikaèných údajov z Platobnej karty.
osobitná funkcionalita takej Elektronickej služby, ktorá túto funkcionalitu obsahuje a
prostredníctvom ktorej môže Klient doruèi• Banke elektronický súbor Príkazov vyhotovený
v Bankou požadovanej štruktúre, obsahujúci buï nieko¾ko Príkazov na úhradu alebo
nieko¾ko Príkazov na inkaso.
Klient, s ktorým Banka uzavrela Zmluvu o HB, na základe ktorej mu Banka poskytuje
Službu HB k Úètu alebo inému Bankovému produktu.
urèité bezpeènostné obmedzenia, v podobe stanovenia maximálnej výšky finanèných
prostriedkov, ktoré môžu by• použité pri zadávaní alebo vykonávaní Pokynov Klienta
doruèovaných Banke prostredníctvom Služby HB. HB klient v Žiadosti k Zmluve o HB
zvolí tieto HB limity:
denný limit na Úèet - maximálna výška finanèných prostriedkov, ktoré môžu by• použité
pri vykonávaní Pokynov z Úètu Bankou v priebehu jedného dòa a
limit pre skupinu - maximálna výška finanèných prostriedkov, ktoré môže skupina
Oprávnených osôb použi• pri zadávaní jedného Pokynu z Úètu Banke.
Charge karta vydaná Bankou ku Kartovému úètu, ku ktorej je stanovený Celkový kartový
rámec.
Platobná karta, ku ktorej Banka poskytuje Držite¾ovi karty Kartový rámec.
identifikaèné èíslo, ktoré Banka pridelí Klientovi pri uzavretí Zmluvy alebo ktoré oznámi
Banka Klientovi prostredníctvom Elektronickej služby po uzavretí a v zmysle takejto
Zmluvy a na základe ktorého Banka overí identitu Klienta pri uskutoèòovaní dia¾kovej
komunikácie s Klientom prostredníctvom vybraných Elektronických služieb. Za
Identifikaèný údaj sa pri jednotlivých typoch Elektronických služieb považuje aj údaj
oznaèený ako prihlasovacie meno, login, identifikaèné èíslo alebo iné oznaèenie, ak ide o
údaj, ktorý spåòa podmienky uvedené v tejto definícii.
Platobná karta bez reliéfne vystúpeného písma použite¾ná v elektronickom prostredí
(ïalej aj ako „Elektronická karta“).
zmluvný partner Banky, ktorý na svojej internetovej stránke prevádzkuje virtuálny obchod
a má v Banke zriadený Úèet, v prospech ktorého Banka poukazuje úhrady Klientov za
tovar a služby.
maximálna výška peòažných prostriedkov, dohodnutá medzi Bankou a Klientom, do ktorej
je Držite¾ Charge karty oprávnený vykonáva• operácie prostredníctvom Charge karty
poèas dohodnutého obdobia.
úèet, ku ktorému môže by• vydaná Hlavná a Dodatková karta a ku ktorému je dohodnutý
Kartový rámec alebo Celkový kartový rámec.
súbor údajov bezhotovostného platobného styku v elektronickej forme, v predpísanej
štruktúre a s mimoriadnym režimom spracovania.
modul programového vybavenia Služby HB, prostredníctvom ktorého je HB klient
oprávnený komunikova• s Bankou a vymieòa• si s Bankou Kompatibilné súbory.
Platobná karta vydaná Bankou ku kartovému úètu, prostredníctvom ktorej je Klient
oprávnený èerpa• úver poskytnutý Bankou z kartového úètu realizáciou platobných
operácií až do výšky Bankou schváleného celkového úverového rámca.
doklad, na ktorom Obchodník vyznaèí èiastku, ktorú sa zaväzuje vráti• Držite¾ovi karty za
nedodaný alebo reklamovaný tovar, prípadne za neèerpané služby.
urèité bezpeènostné obmedzenia stanovené Bankou Zverejnením, vz•ahujúce sa na
Bezpeènostné predmety, predstavujúce maximálnu výšku finanèných prostriedkov,
ktoré môžu by• použité Klientom pri zadávaní Pokynov z Úètu alebo Bankového
produktu, doruèovaných Banke prostredníctvom Elektronických služieb platné v prípade,
ak sa Banka s Klientom nedohodne inak. Banka s Klientom dohodne Limity, ktoré sa
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budú vz•ahova• buï na konkrétny Bezpeènostný predmet alebo na konkrétnu Oprávnenú
osobu, maximálne však do výšky Limitov stanovených Bankou Zverejnením.
denný limit – Limit, vz•ahujúci sa na konkrétny Bezpeènostný predmet, ktorý predstavuje
maximálnu výšku finanèných prostriedkov, ktoré môže Klient použi• pri zadávaní Pokynov
z Úètu alebo Bankového produktu v priebehu jedného kalendárneho dòa, prièom za
denný limit sa považuje aj denný limit na disponovanie stanovený Klientom, ktorý sa
vz•ahuje na konkrétnu Oprávnenú osobu a ktorý predstavuje maximálnu výšku
finanèných prostriedkov, ktoré môže Oprávnená osoba použi• pri zadávaní Pokynov
z Úètu alebo Bankového produktu v priebehu jedného kalendárneho dòa bez oh¾adu na
Bezpeènostný predmet použitý touto Oprávnenou osobou na Certifikáciu tohto
Pokynu, maximálne však do výšky Limitu vz•ahujúceho sa na použitý Bezpeènostný
predmet, prièom pokia¾ Oprávnená osoba používa viac Bezpeènostných predmetov, tak
maximálne do výšky súètu jednotlivých denných limitov vz•ahujúcich sa na Bezpeènostné
predmety používané touto Oprávnenou osobou.
urèité bezpeènostné obmedzenia, ktoré stanovujú maximálne výšky finanèných
prostriedkov na Úète, s ktorými je Klient oprávnený naklada• prostredníctvom Platobnej
karty. Limity používania Platobnej karty pre jednotlivé typy Platobných kariet sú urèené
Bankou Zverejnením, pokia¾ sa Banka s Klientom nedohodnú na iných Limitoch
používania Platobných kariet.
hotovostný limit - predstavuje maximálnu výšku finanèných prostriedkov, ktoré môže
Klient použi• na realizáciu hotovostných transakcií prostredníctvom Platobnej karty
bezhotovostný limit - predstavuje maximálnu výšku finanèných prostriedkov, ktoré môže
Klient použi• na realizáciu bezhotovostných transakcií prostredníctvom Platobnej karty
limit pre platby na internete a objednávku tovaru– druh bezhotovostného limitu, ktorý
predstavuje maximálnu výšku finanèných prostriedkov, ktoré môže Klient použi• na
realizáciu platieb na internete a objednávky tovaru alebo služieb telefonicky alebo poštou
(MO/TO transakcie) prostredníctvom Platobnej karty
celkový limit - predstavuje maximálnu výšku finanèných prostriedkov, ktoré môže Klient
použi• na realizáciu transakcií prostredníctvom Platobnej karty.

maximálna výška jednotlivých druhov Limitov používania Platobnej karty stanovená
Bankou pre jednotlivé typy Platobných kariet. Limity používania Platobnej karty nesmú
prekroèi• výšku Bankou stanoveného Maximálneho Limitu používania Platobnej karty.
Maximálne Limity používania Platobnej karty urèuje Banka Zverejnením.
Mailbanking
osobitná Elektronická služba poskytovaná Bankou Klientovi, prostredníctvom ktorej
Banka informuje Klienta o stave prostriedkov na Úète a o obratoch na Úète za
požadované obdobie alebo o inom Bankovom produkte, formou elektronického výpisu
doruèovaného na e-mailovú adresu Klienta.
MC klient
Klient, s ktorým Banka uzavrela Zmluvu o MC, na základe ktorej mu Banka poskytuje
Službu MC k Úètu alebo inému Bankovému produktu.
MC limity
urèité bezpeènostné obmedzenia, v podobe stanovenia maximálnej výšky finanèných
prostriedkov, ktoré môžu by• použité pri zadávaní alebo vykonávaní Pokynov Klienta
doruèovaných Banke prostredníctvom Služby MC. MC klient v Žiadosti k Zmluve o MC
zvolí tieto MC limity:
denný limit - maximálna výška finanèných prostriedkov, ktoré môžu by• použité pri
vykonávaní Pokynov MC klienta alebo Oprávnenej osoby z Úètu Bankou v priebehu
jedného dòa a
limit na Elektronický podpis - maximálna výška finanèných prostriedkov, ktoré môže
MC klient alebo Oprávnená osoba použi• pri zadávaní Pokynov z Úètu, obsiahnutých v
jednom elektronickom súbore Príkazov doruèenom Banke.
MO/TO transakcia
platobná operácia uskutoènená Platobnou kartou na základe objednávky Držite¾a karty
uskutoènenej písomnou formou, telefonicky alebo prostredníctvom internetu.
Náhradná karta
Platobná karta vydaná Bankou Držite¾ovi karty v prípade straty, odcudzenia, poškodenia
alebo nedoruèenia pôvodnej Platobnej karty, alebo v prípade požiadavky majite¾a úètu
o zmenu dizajnu Vlastnej karty, s dobou platnosti pôvodnej Platobnej karty.
Obchodné podmienky Obchodné podmienky Banky pre poskytovanie a používanie Elektronických služieb a
Platobných kariet.
Obchodník
právny subjekt, prijímajúci Platobné karty ako platobný prostriedok na vykonanie úhrady
za tovar alebo služby alebo vydávajúci hotovos•, a to na základe predloženia Platobnej
karty Držite¾om karty.
Obnovená karta
Platobná karta vydaná po uplynutí platnosti pôvodnej Platobnej karty s novým dátumom
platnosti.
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bezkontaktná èipová technológia kartovej spoloènosti MasterCard umožòujúca realizáciu
bezhotovostných Bezkontaktných transakcií na POS termináloch s bezkontaktnou
èipovou technológiou oznaèených logom MasterCard PayPass alebo Maestro PayPass
bezkontaktná èipová technológia kartovej spoloènosti Visa umožòujúca realizáciu
bezhotovostných Bezkontaktných transakcií na POS termináloch s bezkontaktnou
èipovou technológiou oznaèených logom Visa payWave
osobné identifikaèné èíslo oznámené výluène Držite¾ovi karty, ktoré umožòuje jeho
identifikáciu pri používaní Platobnej karty v bankomate alebo v elektronickom termináli a
správnym zadaním ktorého Držite¾ karty ude¾uje Banke súhlas na vykonanie platobnej
operácie prostredníctvom Platobnej karty.
platobný prostriedok vydaný Bankou k Úètu/úètu/kartovému úètu, prípadne
Úètom/úètom/kartovým úètom umožòujúci Držite¾ovi karty vykonáva• rôzne, Bankou
povolené platobné operácie. Pod pojmom Platobná karta sa rozumie aj Debetná karta,
Kreditná karta a Charge karta.
doklad, na ktorom Držite¾ karty svojím podpisom potvrdzuje realizáciu nákupu tovaru
alebo služieb u Obchodníka prostredníctvom Platobnej karty a ude¾uje súhlas na
vykonanie platobnej operácie prostredníctvom Platobnej karty.
právne subjekty, ktoré poskytujú verejnosti komunikaèné služby, napr. poskytovatelia
internetových služieb, prevádzkovatelia verejnej telefónnej siete alebo prevádzkovatelia
mobilnej siete GSM.
Prevod s konverziou doruèený Banke Klientom prostredníctvom Elektronických služieb.

Príkaz s konverziou
Rozsah Elektronickej
služby
maximálny rozsah Elektronických služieb, v akom ich Banka vo vz•ahu k jednotlivým
Bankovým produktom poskytuje, prièom obsahuje najmä:
- rozsah sprístupòovaných Elektronických služieb vo vz•ahu k jednotlivým Bankovým
produktom,
- rozsah Bezpeènostných predmetov používaných v Elektronických službách a maximálnu
výšku a druhy ich Limitov
- rozsah operácií, ktoré jednotlivá Elektronická služba umožòuje Klientovi:
pasívne operácie - umožòujúce Klientovi získa• informácie o stave a pohybe
finanèných prostriedkov na Úète alebo inom Bankovom produkte
alebo inej skutoènosti, a
aktívne operácie - umožòujúce Klientovi, okrem získania informácií o stave a
pohybe finanèných prostriedkov na Úète alebo inom Bankovom
produkte, aj nakladanie s prostriedkami na tomto Úète alebo inom
Bankovom produkte, t. j. doruèova• Banke rôzne Príkazy za súèasného
dodržania Limitov a ïalších podmienok stanovených Bankou pre
vykonávanie Príkazov.
Služba HB
osobitná Elektronická služba s názvom Homebanking, umožòujúca HB klientovi, ktorý
vlastní potrebné technické vybavenie, na dia¾ku komunikova• s Bankou, doruèova• Banke
Príkazy alebo vymieòa• si s Bankou Kompatibilné súbory.
Služba MC
osobitná Elektronická služba s názvom Multicash, umožòujúca MC klientovi, ktorý vlastní
potrebné technické vybavenie, na dia¾ku komunikova• s Bankou a doruèova• Banke
Príkazy.
Služba PIN cez SMS Služba PIN cez SMS je alternatívny spôsob doruèovania PIN kódu pri novovydanej
Platobnej karte ako aj pri vydaní Náhradnej karty v prípade straty, odcudzenia, ktorý si
Klient môže dohodnú• s Bankou priamo v zmluve o vydaní a používaní Platobnej karty
alebo formou žiadosti o vykonanie zmeny pri vydaní Náhradnej karty.
SporoPay
osobitná Elektronická služba poskytovaná Bankou Internetovému obchodníkovi na
zmluvnom základe, ktorá umožòuje Klientovi doruèova• Banke prostredníctvom osobitnej
Elektronickej služby Príkaz na vykonanie prevodu finanèných prostriedkov
v bezhotovostnej forme za objednaný tovar a služby, poskytované Internetovým
obchodníkom.
SporoTel
osobitná Elektronická služba poskytovaná Bankou Klientovi prostredníctvom operátorov
call centra Banky, ktorá Klientovi umožòuje pri dia¾kovej komunikácii s Bankou najmä
získava• informácie o Bankových produktoch a zadáva• Banke Pokyny.
Trieda podpisu
vymedzenie spôsobu nakladania s finanènými prostriedkami na Úète Oprávnenou osobou
prostredníctvom Služby MC, urèené MC klientom v Žiadosti k Zmluve o MC. MC klient je
oprávnený urèi• Oprávnenej osobe niektorú z týchto Tried podpisu:
Trieda podpisu A: v takomto prípade je Oprávnená osoba oprávnená naklada•
s finanènými prostriedkami na Úète vždy iba spoloène s inou Oprávnenou osobou, ktorej
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MC klient urèil buï Triedu podpisu A alebo Triedu podpisu B alebo Triedu podpisu E
alebo Triedu podpisu H alebo Triedu podpisu I ,
Trieda podpisu B: v takomto prípade je Oprávnená osoba oprávnená naklada•
s finanènými prostriedkami na Úète vždy iba spoloène s inou Oprávnenou osobou, ktorej
MC klient urèil buï Triedu podpisu A alebo Triedu podpisu E alebo Triedu podpisu H až
do výšky Limitu stanoveného pre túto Oprávnenú osobu alebo Triedu podpisu I ,
Trieda podpisu E: v takomto prípade je Oprávnená osoba oprávnená naklada•
s finanènými prostriedkami na Úète samostatne,
Trieda podpisu F: v takom prípade je Oprávnená osoba oprávnená naklada•
s finanènými prostriedkami na Úète vždy iba spoloène s inou Oprávnenou osobou, ktorej
MC klient urèil Triedu podpisu G,
Trieda podpisu G: v takom prípade je Oprávnená osoba oprávnená naklada•
s finanènými prostriedkami na Úète vždy iba spoloène s inou Oprávnenou osobou, ktorej
MC klient urèil Triedu podpisu F,
Trieda podpisu N: v takomto prípade nie je Oprávnená osoba oprávnená naklada•
s finanènými prostriedkami na Úète, ale je oprávnená komunikova• s Bankou
prostredníctvom Služby MC a oboznamova• sa s informáciami týkajúcimi sa MC klienta a
Úètov alebo iných Bankových produktov urèených MC klientom v Žiadosti k Zmluve o MC,
Trieda podpisu T: v takom prípade je Oprávnená osoba oprávnená pripravi•
a elektronicky podpísa• Pokyn z Úètu a doruèi• ho do Banky prostredníctvom Služby MC
na vykonanie, prièom na to, aby Banka tento Pokyn vykonala je potrebné, aby ho
podpísala Elektronickým podpisom Oprávnená osoba, ktorej MC Klient urèil Triedu
podpisu A alebo Triedu podpisu B alebo Triedu podpisu E alebo Triedu podpisu F alebo
Triedu podpisu G alebo Triedu podpisu H alebo Triedu podpisu I,
Trieda podpisu H: -v takom prípade je Oprávnená osoba do výšky Limitu stanoveného
pre túto Oprávnenú osobu oprávnená naklada• s finanènými prostriedkami na Úète vždy
iba spoloène s inou Oprávnenou osobou, ktorej MC klient urèil Triedu podpisu E alebo
Triedu podpisu A alebo Triedu podpisu B alebo Triedu podpisu H alebo Triedu podpisu I;
pokia¾ chce Oprávnená osoba naklada• s finanènými prostriedkami na Úète vo výške
prevyšujúcej výšku Limitu tejto Oprávnenej osoby, je oprávnená s týmito prostriedkami
naklada• vždy iba spoloène s inou Oprávnenou osobou, ktorej MC klient urèil Triedu
podpisu A alebo Triedu podpisu E alebo Triedu podpisu H až do výšky Limitu
stanoveného pre túto Oprávnenú osobu alebo Triedu podpisu I,
Trieda podpisu I: v takom prípade je Oprávnená osoba do výšky Limitu stanoveného pre
túto Oprávnenú osobu oprávnená naklada• s finanènými prostriedkami na Úète
samostatne; pokia¾ chce Oprávnená osoba naklada• s finanènými prostriedkami na Úète
vo výške prevyšujúcej výšku Limitu tejto Oprávnenej osoby, je oprávnená s týmito
prostriedkami naklada• vždy iba spoloène s inou Oprávnenou osobou, ktorej MC klient
urèil Triedu podpisu E alebo Triedu podpisu A alebo Triedu podpisu B alebo Triedu
podpisu H alebo Triedu podpisu I.

Univerzálny štandard
Elektronických
služieb
Pokyn Klienta na sprístupnenie Elektronických služieb ku každému:
a) Úètu alebo Vkladovému úètu, vedenému Bankou pre Klienta ako jediného majite¾a
tohto Úètu alebo Vkladového úètu,
b) Úveru poskytovanému Bankou Klientovi ako dlžníkovi na základe zmluvy uzavretej
medzi Bankou a Klientom,
c) Kartovému úètu, vedenému Bankou na základe zmluvy o Kreditnej karte uzavretej
medzi Bankou a Majite¾om úètu ako Držite¾om Hlavnej karty,
ktoré nemá Klient sprístupnené v Elektronických službách v rozsahu a za podmienok
stanovených v EB zmluve pre Univerzálny štandard Elektronických služieb
Vlastná karta
Vlastná karta je Platobná karta vydaná Bankou, pri ktorej má Klient možnos• podie¾a• sa
na výslednej podobe Platobnej karty, a to výberom obrázku, ktorý bude na Platobnej karte
zobrazený.
Zákaz na
Bezpeènostný
predmet
zamedzenie prístupu k Elektronickým službám pomocou urèitého typu Bezpeènostného
predmetu a zároveò znemožnenie ich použitia, ktorý zrealizuje Banka na základe žiadosti
alebo oznámenia Klienta.
Zákaz
na Platobnú kartu
zamedzenie možnosti Držite¾ovi karty vykonáva• s Platobnou kartou Bankou povolené
platobné operácie.
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Základný modul HB
Zmluva o HB
Zmluva o KTK

Zmluva o MC
Zmluvný partner
Urgentný príkaz
Žiados•
k Zmluve o HB
Žiados•
k Zmluve o MC

modul programového vybavenia Služby HB, prostredníctvom ktorého je HB klient
oprávnený naklada• s finanènými prostriedkami na Úète, t.j. doruèova• Banke rôzne
Príkazy, prièom jeho súèas•ou je aj Komunikaèný modul HB.
Zmluva, predmetom ktorej je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zriadení a
využívaní služby Homebanking, uzatvorená medzi HB klientom a Bankou.
Zmluva, na základe ktorej Banka, v súlade s ustanoveniami Obchodných podmienok,
poskytne Klientovi, ktorému sú Bankou poskytované Elektronické služby, kontokorentný
úver a Klient sa zaväzuje poskytnuté peòažné prostriedky vráti• a zaplati• Banke
dohodnuté úroky.
Zmluva, predmetom ktorej je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zriadení a
využívaní služby Multicash, uzatvorená medzi MC klientom a Bankou.
zmluvný partner Banky, s ktorým má Banka uzatvorenú osobitnú zmluvu a ktorý zasiela
Klientovi prostredníctvom Banky e-Dokumenty.
Urgentný prevod oznaèený Klientom ako „urgentný“ alebo pri Službe HB ako „zrýchlený“,
doruèený Banke prostredníctvom Elektronických služieb.
Žiados• o zavedenie/zmenu kontaktných osôb, úètov HB klienta, skupín Oprávnených
osôb a definovanie podmienok.
Žiados• o zavedenie/zmenu kontaktných osôb, úètov MC klienta, Oprávnených osôb,
Tried podpisu a definovanie podmienok.

3. Elektronické bankovníctvo
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

Banka poskytuje Klientovi Elektronické služby k Úètu alebo k inému Bankovému produktu na základe EB
zmluvy, za predpokladu, že Klient spåòa urèité technické predpoklady, prípadne ïalšie osobitné podmienky,
ktoré Banka urèuje Zverejnením a ktoré je Banka oprávnená meni• z dôvodov uvedených v bode 11.7 písm.
a) až f) Obchodných podmienok.
Ak sa EB zmluva uzatvára medzi prítomnými, je táto zmluva uzatvorená okamihom jej podpisu poslednou
zmluvnou stranou. Pokia¾ sa EB zmluva neuzatvára medzi prítomnými, Klient predkladá Banke návrh na
uzavretie takejto zmluvy, najmä v podobe riadne vyplnenej a podpísanej žiadosti o poskytnutie
Elektronických služieb. Ak Banka tento návrh Klienta akceptuje, tak moment, keï akceptácia návrhu Klienta
Bankou dôjde Klientovi, sa považuje za deò uzavretia EB zmluvy. Klient nemá právny nárok, aby Banka jeho
návrh na uzavretie EB zmluvy akceptovala.
V EB zmluve je Klient povinný správne a úplne uvies• všetky svoje identifikaèné údaje, ktoré sú nevyhnutné
pre funkèné aktivovanie a riadne poskytovanie Elektronických služieb Bankou, a ak je to Bankou
požadované aj prvotnú špecifikáciu Elektronických služieb, prièom základným predpokladom riadneho
používania Elektronických služieb Klientom je uzatvorenie dohody medzi Bankou a Klientom o používaní
Bezpeènostných predmetov.
Ak nie je v EB zmluve dohodnuté inak, sprístupní Banka Elektronické služby Klientovi v primeranej lehote,
v súlade s jej obchodnou praxou.
Klient je oprávnený splnomocni• tretie osoby na nakladanie s finanènými prostriedkami na Úète alebo na
inom Bankovom produkte, na doruèovanie rôznych Pokynov Banke, alebo na uskutoèòovanie iných
právnych úkonov voèi Banke prostredníctvom Elektronických služieb, a to prostredníctvom takej
Elektronickej služby, ktorá mu udelenie tohto splnomocnenia umožòuje, alebo aj tak, že vyplní èas• EB
zmluvy, v ktorej je oprávnený urèi• aj spôsob, akým sú tieto osoby oprávnené kona•. Ak tieto Oprávnené
osoby, ktoré nie sú zmluvnou stranou takejto EB zmluvy, vyjadria výslovný písomný nesúhlas
s poskytovaním Elektronických služieb, ktoré sú týmto Oprávneným osobám poskytované na základe
splnomocnenia Klienta udeleného v EB zmluve, Banka je oprávnená takejto žiadosti Oprávnenej osoby
vyhovie•. Splnomocnenie v zmysle tohto bodu udelené Klientom prostredníctvom takej Elektronickej služby,
ktorá mu to umožòuje je platné okamihom, keï Oprávnená osoba, ktorej je udelené, toto splnomocnenie
príjme v plnom rozsahu prostredníctvom takej Elektronickej služby, ktorá jej uskutoènenie tohto právneho
úkonu umožòuje, prièom úèinnos• nadobúda okamihom akceptácie prijatia tohto splnomocnenia Oprávnenou
osobou Klientom prostredníctvom Elektronickej služby, ktorá Klientovi uskutoènenie tohto právneho úkonu
umožòuje. Klient je oprávnený meni• alebo zruši• splnomocnenie v zmysle tohto bodu aj bez súhlasu
Oprávnenej osoby, a to prostredníctvom takej Elektronickej služby, ktorá mu uskutoènenie tohto právneho
úkonu umožòuje, alebo aj tak, že vyplní èas• EB zmluvy, v ktorej urèí spôsob, akým sú tieto osoby
oprávnené kona•.
Ak je to Bankou požadované, Klient v EB zmluve urèí špecifikáciu Elektronických služieb, to znamená:
(a) zvolí Úèty, na ktorých bude naklada• s finanènými prostriedkami prostredníctvom Elektronických
služieb, resp. na ktorých povolí Oprávneným osobám nakladanie s finanènými prostriedkami alebo
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3.7

3.8

3.9

3.10

zvolí iné Bankové produkty, ku ktorým bude pristupova• prostredníctvom Elektronických služieb Klient
alebo Oprávnená osoba,
(b) zvolí Elektronické služby, ktoré bude Banka poskytova• Klientovi alebo Oprávneným osobám,
(c) zvolí Bezpeènostné predmety, ktoré budú Klient alebo Oprávnené osoby používa•, resp. ich prípadnú
kombináciu,
(d) zvolí výšku Limitu, ktorú sú Klient a Oprávnené osoby povinné pri používaní Elektronických služieb
dodržiava•,
(e) zvolí ïalšie podmienky používania Elektronickej služby Klientom alebo Oprávnenou osobou
požadované Bankou, ktorých urèenie je potrebné na to, aby mohla Banka poskytova• danú
Elektronickú službu Klientovi alebo Oprávnenej osobe.
Ak Banka nepožaduje, aby Klient v EB zmluve urèil špecifikáciu Elektronických služieb v zmysle tohto bodu,
Klient si v EB zmluve zvolí Bezpeènostné predmety, ktoré je oprávnený používa•, resp. ich prípadnú
kombináciu, prièom špecifikáciu Elektronických služieb je Klient oprávnený urèi• prostredníctvom takej
Elektronickej služby, ktorá mu to umožòuje, to znamená:
a) zvoli• Úèty, na ktorých bude naklada• s finanènými prostriedkami prostredníctvom Elektronických
služieb, resp. na ktorých povolí Oprávneným osobám nakladanie s finanènými prostriedkami alebo
zvoli• iné Bankové produkty, ku ktorým bude pristupova• prostredníctvom Elektronických služieb Klient
alebo Oprávnená osoba,
b) zvoli• Elektronické služby, ktoré bude Banka poskytova• Klientovi alebo Oprávneným osobám,
c) zvoli• výšku Limitu, ktorú sú Klient a Oprávnené osoby povinné pri používaní Elektronických služieb
dodržiava•,
d) zvoli• ïalšie podmienky používania Elektronickej služby Klientom alebo Oprávnenou osobou
požadované Bankou, ktorých urèenie je potrebné na to, aby mohla Banka poskytova• danú
Elektronickú službu Klientovi alebo Oprávnenej osobe.
Banka poskytuje Klientovi Elektronické služby v zmysle Klientom urèenej špecifikácie Elektronických služieb,
maximálne však v Rozsahu Elektronických služieb. Banka nie je povinná poskytova• Klientovi službu, ktorú
v zmysle Rozsahu Elektronických služieb neposkytuje alebo ktorej špecifikáciou prekroèil Rozsah
Elektronických služieb. Banka je oprávnená z dôvodov uvedených v bode 11.7 písm. a) až f) meni• Rozsah
Elektronických služieb a tieto zmeny urèuje Zverejnením.
Špecifikáciu Elektronických služieb urèenú Klientom môže v priebehu trvania zmluvného vz•ahu založeného
EB zmluvou Klient meni•, avšak len v takom Rozsahu Elektronickej služby, v akom Banka tieto služby
poskytuje, a to aj prostredníctvom Pokynov zadaných Banke osobne alebo takou Elektronickou službou,
ktorá mu to umožòuje.
Prièom platí, že ak pred uzatvorením EB zmluvy vznikla medzi Bankou a Klientom iná EB zmluva, považuje
sa nová EB zmluva za zmenu predchádzajúcej EB zmluvy, ktorou sa menia len tie jej èasti, ktoré sú
dotknuté ustanoveniami novej EB zmluvy, a to nasledovne:
(a) ak Klient v novej EB zmluve urèil rozsah poskytovania toho istého typu Elektronickej služby pre urèitú
osobu vo vz•ahu k urèitému Bankovému produktu, ako bolo dohodnuté aj v predchádzajúcej EB
zmluve, po uzatvorení novej EB zmluvy bude plati• rozsah poskytovania tejto konkrétnej Elektronickej
služby používanej touto osobou k tomuto Bankovému produktu pod¾a novej EB zmluvy,
(b) ak bol v predchádzajúcej EB zmluve dohodnutý rozsah poskytovania niektorého typu Elektronickej
služby pre urèitú osobu vo vz•ahu k urèitému Bankovému produktu a ak v novej EB zmluve Klient
neurèil pre túto osobu a tento istý Bankový produkt žiadny rozsah poskytovania tohto istého typu
Elektronickej služby, platí naïalej rozsah dohodnutý v predchádzajúcej EB zmluve,
(c) ak bola v predchádzajúcej EB zmluve vo vz•ahu k urèitému Bankovému produktu dohodnutá
špecifikácia Elektronických služieb poskytovaných urèitej osobe a v zmysle novej EB zmluvy Klient vo
vz•ahu k tomu istému Bankovému produktu a pre tú istú osobu neurèil žiadnu špecifikáciu
Elektronických služieb, platí aj naïalej takto urèená špecifikácia dohodnutá v predchádzajúcej EB
zmluve.
Vo vz•ahu k Bankovému produktu má Klientom zvolená a urèená špecifikácia Elektronických služieb v EB
zmluve prednos• pred špecifikáciou Elektronických služieb urèenou Univerzálnym štandardom
Elektronických služieb, ak je Klientovi poskytovaný.
Klient berie na vedomie, že v prípade sprístupòovania niektorého Bankového produktu v rozsahu pasívnych
operácií Elektronickej služby budú ma• údaje sprístupòované o takomto Bankovom produkte len informatívny
charakter a nebudú použite¾né na právne úkony.
Banka je oprávnená zablokova• Elektronickú službu poskytovanú k niektorému Bankovému produktu alebo
Bezpeènostný predmet a to až do èasu, pokým nepominie dôvod, pre ktorý Banka Elektronickú službu alebo
Bezpeènostný predmet zablokovala:
a) z dôvodov týkajúcich sa bezpeènosti poskytovaných Elektronických služieb alebo Bezpeènostných
predmetov, najmä ak existuje dôvodné podozrenie zo zneužitia Elektronických služieb alebo
Bezpeènostných predmetov;
b) z dôvodov podozrenia z neautorizovaného alebo podvodného použitia Elektronických služieb alebo
Bezpeènostných predmetov;
c) ak takáto povinnos• vyplýva Banke so všeobecne záväzného právneho predpisu.
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3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

O zablokovaní alebo následnom odblokovaní Elektronickej služby alebo Bezpeènostného predmetu
informuje Banka Klienta spôsobom urèeným v èlánku 10. VOP s prihliadnutím na charakter takejto
skutoènosti, ak osobitný predpis neurèuje inak.
Pri stanovení Limitov je Klient povinný dodržiava• maximálnu výšku a druhy týchto Limitov urèených Bankou
v Rozsahu Elektronických služieb, ktorý urèuje Zverejnením. Ak Klient neurèí výšku urèitého druhu Limitu
alebo ju oznaèí slovom „maximálny“, je výška tohto Limitu zhodná s maximálnou výškou stanovenou
Zverejnením.
Klient je pri akejko¾vek zmene jednotlivých identifikaèných údajov, uvedených v EB zmluve, povinný túto
zmenu bez zbytoèného odkladu oznámi• Banke, a to buï osobne alebo cestou takej Elektronickej služby,
ktorá mu to umožòuje. Nesplnenie tejto povinnosti Klienta môže ovplyvni• funkènos• jednotlivých
Elektronických služieb a Banka nenesie v tomto prípade zodpovednos• za vady poskytovania Elektronických
služieb; Klient zodpovedá za škody, ktoré vzniknú z dôvodu nesplnenia tejto povinnosti Klienta.
Klient komunikuje s Bankou prostredníctvom jednotlivých Elektronických služieb a je oprávnený týmto
spôsobom doruèova• Banke rôzne Pokyny za predpokladu, že mu to zvolený Rozsah Elektronickej služby
umožní. Klient je povinný venova• náležitú pozornos• všetkým správam, ktoré mu Banka doruèuje
prostredníctvom Elektronických služieb alebo Bezpeènostných predmetov, najmä však tým, ktoré obsahujú
informáciu o tom, èi Banka riadne vykonala Pokyn Klienta doruèený prostredníctvom Elektronických služieb
alebo na základe ktorého vykoná Pokyn Klienta (napr. SMS správa pri Bezpeènostnom predmete SMS k¾úè).
Vzh¾adom na dôležitos• zachovávania týchto povinností, ktorými Klient prispieva k bezpeènosti
Elektronických služieb a Bezpeènostných predmetov, sa ich porušenie považuje za hrubú nedbanlivos•
Klienta. Banka vykoná Pokyny Klienta za predpokladu, že Klient preukáže spôsobom nevzbudzujúcim
žiadne pochybnosti svoju totožnos•, a to uvedením svojho Identifikaèného údaju a Autentifikaèného údaju,
ktorý mu v kombinácii s Identifikaèným údajom umožní autorizovaný prístup k jednotlivým Elektronickým
službám, prípadne sa identifikuje prostredníctvom iných Bezpeènostných predmetov. Banka v zmysle
platných právnych predpisov Klientovi Identifikaèný údaj pride¾uje. Banka je oprávnená z dôvodov
uvedených v bode 11.7 a) – f) prideli• Klientovi iný Identifikaèný údaj alebo vyzva• Klienta na jeho zmenu.
Takúto zmenu Banka oznámi Klientovi Zverejnením.
Klient zodpovedá za to, že Pokyny doruèené Banke prostredníctvom Elektronických služieb sú riadne, úplné,
pravdivé, v súlade so skutoènos•ou, v súlade s ustanoveniami Zmluvy, týchto Obchodných podmienok, VOP,
v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s obchodnými zvyklos•ami. Banka
nie je povinná overova• úplnos•, správnos•, pravdivos• údajov obsiahnutých v Pokyne doruèenom
prostredníctvom Elektronických služieb Banke na vykonanie, s výnimkou údajov stanovených osobitných
predpisom a za dôsledky vykonania takéhoto Pokynu zodpovedá Klient.
Banka a Klient sa dohodli, že prostredníctvom Elektronických služieb môžu uzavrie•, zmeni•, prípadne
ukonèi• Zmluvu, ak to neodporuje ustanoveniam Zmluvy, Obchodných podmienok, VOP alebo všeobecne
záväzných právnych predpisov a ak to umožòuje technický charakter príslušnej Elektronickej služby. Banka
je oprávnená umožni• Klientovi aj uskutoènenie iného právneho úkonu prostredníctvom Elektronickej služby.
Klient je povinný pri uskutoèòovaní právnych úkonov preukáza• Banke svoju totožnos•, a to v súlade
s bodom 3.13 Obchodných podmienok alebo ak to technický charakter Elektronickej služby umožòuje,
považuje sa pre tieto prípady za Identifikaèný údaj aj iný údaj identifikujúci Klienta, ktorý Banka Klientovi
pridelila a ktorého uvedenie pri uskutoèòovaní daného právneho úkonu Banka od Klienta požaduje (napr.
èíslo Platobnej karty) a za Autentifikaèný údaj aj iný údaj, ktorý Banka s Klientom dohodla v Zmluve
a ktorého uvedenie pri uskutoèòovaní daného právneho úkonu Banka od Klienta požaduje (napr. diskrétny
údaj dohodnutý v Zmluve, na základe ktorej bola Klientovi vydaná Platobná karta).
Banka vykoná Príkazy Klienta za predpokladu dodržania Limitov, za predpokladu Certifikácie Príkazu, ako aj
splnenia ïalších, Bankou stanovených podmienok pre poskytovanie platobných služieb, uvedených najmä
v bode 5. – Platobné služby VOP. Príkaz musí by• autorizovaný. Súhlas na vykonanie Príkazu Klient ude¾uje
formou Certifikácie Príkazu a to zadaním Certifikaèného údaju. Klient je oprávnený uvies• dátum splatnosti
Príkazu doruèeného prostredníctvom Elektronických služieb maximálne do 60 kalendárnych dní odo dòa
doruèenia Príkazu Banke. Pokia¾ na Úète, z ktorého má Banka vykona• Príkaz Klienta nie je v èase
splatnosti tohto Príkazu dostatok prostriedkov na jeho vykonanie, je Banka oprávnená takýto Príkaz vykona•
a následne za•aži• Úèet sumou uvedenou v tomto Príkaze a evidova• na tomto Úète nepovolený debetný
zostatok. Ustanovenia bodu 5. – Platobné služby VOP sa pre prijímanie a vykonávanie Príkazov Klienta
Bankou a na používanie výmenných kurzov použijú primerane.
Klient je oprávnený doruèova• Banke prostredníctvom Elektronických služieb, za predpokladu, že mu to
zvolený Rozsah Elektronickej služby umožní, Urgentné príkazy, Príkazy s konverziou a Cezhranièné príkazy.
Klient je oprávnený uvies• budúci dátum splatnosti Urgentného príkazu, Príkazu s konverziou a
Cezhranièného príkazu maximálne do 60 kalendárnych dní odo dòa jeho doruèenia Banke, avšak tento
dátum splatnosti nesmie by• dòom pracovného pokoja alebo vo¾na. Klient je povinný pri doruèovaní
Urgentných príkazov, Príkazov s konverziou alebo Cezhranièných príkazov Banke dodržiava• lehoty urèené
Bankou Zverejnením, prièom Banka tieto platobné príkazy vykoná spôsobom uvedeným v bode 5. –
Platobné služby VOP a v lehotách urèených Bankou Zverejnením.
Banka vykoná Príkaz s konverziou v súlade s aktuálnym kurzovým lístkom Banky platným v èase vykonania
tohto Príkazu s konverziou Bankou, ktorý Banka urèuje Zverejnením za predpokladu, že suma prevodu
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3.20

3.21

3.22

znejúca na tuzemskú menu alebo prepoèítaná na tuzemskú menu pod¾a tohto aktuálneho kurzového lístka
nepresahuje maximálnu výšku Príkazu s konverziou alebo maximálnu výšku Príkazov s konverziou
doruèených Banke v priebehu jedného dòa, urèenú Bankou Zverejnením. Ak táto suma prevodu takéhoto
Príkazu s konverziou presiahne maximálnu výšku Príkazu s konverziou, Banka prepoèíta túto sumu prevodu
výmenným kurzom dohodnutým medzi Bankou a Klientom alebo, ak táto dohoda medzi Bankou a Klientom
nebola uzatvorená, tak výmenným kurzom urèeným Bankou pre tento prípad spôsobom obvyklým
v bankovej praxi. Ak táto suma prevodu takéhoto Príkazu s konverziou, ktorá nepresahuje maximálnu výšku
Príkazu s konverziou urèenú Bankou Zverejnením, presiahne maximálnu výšku Príkazov s konverziou
doruèených Banke v priebehu jedného dòa, urèenú Bankou Zverejnením, Banka takýto Príkaz s konverziou
nevykoná. Ak táto suma prevodu takéhoto Príkazu s konverziou presiahne maximálnu výšku Príkazu
s konverziou urèenú Bankou Zverejnením alebo Príkaz bude Banke doruèený po uplynutí lehoty urèenej
Bankou Zverejnením, Banka takýto Príkaz s konverziou nevykoná. Banka je oprávnená tieto maximálne
výšky Príkazov s konverziou meni• z dôvodov uvedených v bode 11.7 písm. a) až f) týchto Obchodných
podmienok a túto zmenu urèuje Zverejnením.
Klient alebo žiadate¾ je oprávnený prostredníctvom Elektronickej služby, ktorá mu to umožòuje alebo na
obchodnom mieste Zmluvného partnera, na ktorom to Zmluvný partner umožòuje, požiada• Zmluvného
partnera o zasielanie e-Dokumentu, prièom v tejto žiadosti je povinný uvies• èíslo Úètu alebo iného
Bankového produktu, ku ktorému požaduje zasielanie e-Dokumentov, ako aj existujúce a platné èíslo, ktoré
Zmluvný partner pridelil svojmu klientovi a ktoré slúži na jednoznaènú identifikáciu tohto klienta v systéme
Zmluvného partnera, v opaènom prípade je Zmluvný partner alebo Banka oprávnená túto žiados•
neakceptova•. Klient je oprávnený v tejto žiadosti doruèenej prostredníctvom vybraných Elektronických
služieb požiada• Banku o pravidelné doruèovanie informácií o e-Faktúrach doruèených Zmluvným partnerom
a o ich splatnosti, a to buï prostredníctvom e-mailovej správy alebo SMS správy doruèenej Bankou na
posledný Banke známy kontaktný údaj Klienta, za predpokladu, že Banka už Klientovi poskytuje vybrané
Elektronické služby, umožòujúce doruèovanie týchto správ. Klient je ïalej v tejto žiadosti doruèenej
prostredníctvom vybraných Elektronických služieb oprávnený zvoli• si z Bankou ponúknutých možností deò,
v ktorom vykoná úhradu e-Faktúry prostredníctvom SMS správy odoslanej ako odpoveï na SMS správu
Banky o doruèenej e-Faktúre.
Banka sprístupní e-Dokument Klientovi ako aj všetkým Oprávneným osobám k Úètu alebo k Bankovému
produktu, ku ktorému sa žiados• uvedená v bode 3.19 vz•ahuje, a to bez zbytoèného odkladu po akceptácii
tejto žiadosti Bankou a po tom, èo Zmluvný partner oznámi Klientovi akceptáciu tejto žiadosti alebo doruèí
Klientovi e-Dokument, najneskôr však nasledujúci Obchodný deò po doruèení akceptácie žiadosti Zmluvným
partnerom alebo po doruèení e-Dokumentu Banke. Za okamih akceptácie Klientovej žiadosti Zmluvným
partnerom a Bankou sa považuje doruèenie akceptácie Zmluvného partnera Klientovi alebo doruèenie eDokumentu Klientovi a ich sprístupnenie Bankou. Po sprístupnení e-Dokumentu prostredníctvom vybraných
Elektronických služieb môže ktoráko¾vek Oprávnená osoba prostredníctvom týchto Elektronických služieb
požiada• Banku o pravidelné doruèovanie informácií o e-Faktúrach doruèených Zmluvným partnerom a o
ich splatnosti, a to buï prostredníctvom e-mailovej správy alebo SMS správy doruèenej Bankou na posledný
Banke známy kontaktný údaj Oprávnenej osoby, za predpokladu, že Banka už Oprávnenej osobe poskytuje
vybrané Elektronické služby, umožòujúce doruèovanie týchto správ. Oprávnená osoba je ïalej oprávnená
zvoli• si z Bankou ponúknutých možností deò, v ktorom vykoná úhradu e-Faktúry prostredníctvom SMS
správy odoslanej ako odpoveï na sms správu Banky o doruèenej e-Faktúre.
Banka nezodpovedá za neakceptovanie žiadosti uvedenej v bode 3.19 Zmluvným partnerom, za obsah,
správnos•, pravdivos• a úplnos• e-Stavov alebo e-Faktúr doruèených Zmluvným partnerom, za nedoruèenie
alebo oneskorené doruèenie e-Stavu alebo e-Faktúry Zmluvným partnerom, za oprávnenos• nárokov
Zmluvného partnera na úhradu e-Faktúr uplatnených voèi svojmu klientovi, ani za akéko¾vek škody, ktoré
Klientovi alebo tretej osobe vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s technickou poruchou na strane
Zmluvného partnera, s akýmko¾vek porušením alebo riadnym alebo vèasným neplnením alebo opomenutím
povinností Zmluvného partnera voèi svojmu klientovi alebo so zmenou alebo ukonèením právnych vz•ahov
medzi Zmluvným partnerom a svojim klientom. Banka zodpovedá za súlad medzi informáciami o e-Stavoch
alebo e-Faktúrami doruèenými Zmluvným partnerom a informáciami o e-Stavoch alebo e-Faktúrami
sprístupnenými Klientovi prostredníctvom e-Dokumentov.
Klient doruèením elektronického súboru Príkazov prostredníctvom File Transfer dáva Banke Pokyn na
vykonanie všetkých Príkazov obsiahnutých v doruèenom elektronickom súbore. Poèet Príkazov, ktoré je
Klient oprávnený takýmto spôsobom doruèi• Banke v jednom elektronickom súbore, je obmedzený a tento
maximálny poèet je urèený Bankou Zverejnením, prièom Banka je oprávnená ju meni• z dôvodov zmien
technických možností príslušnej Elektronickej služby. Banka vykoná Príkazy obsiahnuté v elektronickom
súbore Príkazov doruèenom Klientom prostredníctvom File Transfer iba za predpokladu Certifikácie celého
elektronického súboru Príkazov a v prípade, ak budú súèasne splnené všetky podmienky pre vykonávanie
Príkazov pod¾a bodov 3.16 až 3.18 pre každý jednotlivý Príkaz obsiahnutý v takomto súbore, s výnimkou
potreby Certifikácie každého jednotlivého Príkazu obsiahnutého v takomto súbore. Banka nevykoná Príkazy
Klienta obsiahnuté v elektronickom súbore doruèenom Banke prostredníctvom File Transfer v prípade, ak
bude v takomto súbore zahrnutý akýko¾vek Príkaz s konverziou, Cezhranièný príkaz alebo Urgentný príkaz
alebo v prípade, ak Klient nedodržal lehotu na predloženie Príkazu stanovenú Bankou Zverejnením.
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3.23 Banka má právo v odôvodnených prípadoch odmietnu• realizáciu Klientovho Pokynu, alebo si od Klienta

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

vyžiada• písomné potvrdenie doruèeného Pokynu, alebo žiada• dodatoèný spôsob identifikácie, Autorizácie,
príp. Certifikácie.
Klient je pre úèely identifikácie, Autorizácie a Certifikácie oprávnený používa• Elektronické služby jemu
sprístupnené Bankou len prostredníctvom tých Bezpeènostných predmetov, ktoré mu Banka odovzdala a
prostredníctvom tých Bezpeènostných predmetov a údajov, na používaní ktorých sa Banka s Klientom
dohodla a ktoré oznaèili a to v Zmluve o odovzdaní a prevzatí Bezpeènostných predmetov, alebo v osobitnej
Zmluve. Klient je pri ich používaní povinný dodržiava• všetky povinnosti stanovené Bankou pre používanie
Bezpeènostných predmetov a používa• Bezpeènostné predmety pod¾a podmienok stanovených pre ich
používanie. Klient je ïalej povinný po získaní alebo prevzatí Bezpeènostného predmetu vykona• všetky
primerané úkony na zabezpeèenie ochrany personalizovaných bezpeènostných prvkov. Bezpeènostné
predmety sú neprenosné a Klient nie je oprávnený sprístupni• Bezpeènostné predmety žiadnej osobe. Klient
je povinný zabezpeèi• utajenie Bezpeènostných predmetov, nenecháva• Bezpeènostné predmety na mieste
prístupnom iným osobám, chráni• ich pred stratou, odcudzením, zneužitím, je povinný urobi• všetky potrebné
opatrenia, aby zabránil ich strate, odcudzeniu alebo zneužitiu neoprávnenou osobou a je povinný
neuchováva• Identifikaèný údaj ani Autentifikaèný údaj spolu s ïalšími Bezpeènostnými predmetmi.
Vzh¾adom na potrebu zachovávania bezpeènostných zásad pri používaní Bezpeènostných predmetov sa
porušenie týchto povinností považuje za hrubú nedbanlivos• a závažné porušenie týchto Obchodných
podmienok. Ak Klient niektorú z týchto povinností poruší, Klient zodpovedá za následky, ktoré vzniknú
v dôsledku porušenia týchto povinností, najmä ak následkom bude získanie informácií o Úète Klienta alebo
o inom Bankovom produkte, zneužitie takto získaných informácií neoprávnenou osobou, ako aj za ïalšie
škody, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia niektorej z týchto povinností Klienta, ak osobitný predpis neurèí
inak.
Klient je povinný okamžite oznámi• Banke stratu, odcudzenie, zneužitie alebo neautorizované použitie
Bezpeènostného predmetu alebo inú skutoènos•, ktorá môže ohrozi• bezpeènos• poskytovaných
Elektronických služieb alebo používaných Bezpeènostných predmetov, najmä ak sa Klient domnieva, že
jeho Bezpeènostné predmety môžu by• zneužité, a to na ktoromko¾vek Obchodnom mieste Banky alebo
nepretržite na telefónnom èísle SporoTelu urèené Bankou Zverejnením. Po prijatí takéhoto oznámenia
Banka zabezpeèí Zákaz na Bezpeènostný predmet, o èom Klienta informuje spôsobom dohodnutým v bode
10. VOP. Porušenie tejto povinnosti vzh¾adom na jej dôležitos• je považované za hrubú nedbanlivos• Klienta
a Klient v takomto prípade zodpovedá za zneužitie Bezpeènostného predmetu, za odèerpanie peòažných
prostriedkov spôsobené neoprávneným použitím tohto Bezpeènostného predmetu, ako aj za všetky ostatné
škody, ktoré vzniknú ktorejko¾vek zmluvnej strane v súvislosti s porušením niektorej z týchto povinností
Klientom.
Banka zrealizuje Zákaz na Bezpeènostný predmet za predpokladu, že nemá pochybnos• o Klientovej
totožnosti. Za týmto úèelom je od Klienta oprávnená žiada• uvedenie jeho identifikaèných údajov,
diskrétneho údaju, ak je dohodnutý s Bankou, Identifikaèného údaju Klienta, Autentifikaèného údaju Klienta
alebo ïalších identifikaèných údajov Klienta. Z bezpeènostných dôvodov, vo výnimoèných prípadoch je
Banka oprávnená zrealizova• Zákaz na Bezpeènostný predmet aj na základe podnetu tretej osoby (napr.
orgánov èinných v trestnom konaní) za predpokladu, že táto osoba splní požiadavku Banky na preukázanie
vierohodnosti takto vznesenej požiadavky.
Ak je Klient na základe konkrétnych okolností presvedèený, že zneužitie jeho Bezpeènostného predmetu
nehrozí, môže požiada• Banku o zrušenie vykonaného Zákazu na daný Bezpeènostný predmet, ak je to
vzh¾adom na povahu Bezpeènostného predmetu možné, a to osobne na ktoromko¾vek Obchodnom mieste
alebo nepretržite na telefónnom èísle SporoTelu. Banka zabezpeèí zrušenie Zákazu na Bezpeènostný
predmet najneskôr v lehote troch Obchodných dní odo dòa podania žiadosti Klientom. Z bezpeènostných
dôvodov nie je Banka povinná tejto žiadosti Klienta vyhovie•, a to ak sa Banka domnieva, že stále trvá dôvod,
pre ktorý bol Zákaz na Bezpeènostný predmet vykonaný alebo hrozí jeho zneužitie. Po zrealizovaní Zákazu
na Bezpeènostný predmet z iných dôvodov ako je na žiados• Klienta, najmä v prípadoch vymedzených
v bode 3.10 Obchodných podmienok, je Banka oprávnená zruši• Zákaz na Bezpeènostný predmet, ak
pominuli dôvody, pre ktoré bol Zákaz na Bezpeènostný predmet zrealizovaný.
Banka v zmysle ustanovenia § 617 Obèianskeho zákonníka Zverejnením oboznamuje Klienta s návodom na
použitie jednotlivých Elektronických služieb a Bezpeènostných predmetov, a to najmä formou príruèky,
formou inštrukcií a bezpeènostných pravidiel zverejnených na internetovej stránke Banky alebo priamo
v aplikácii príslušnej Elektronickej služby alebo na Obchodných miestach Banky alebo oznámených Klientovi
prostredníctvom operátora SporoTelu. Klient týmto prehlasuje, že je oboznámený s návodom na použitie
jednotlivých Elektronických služieb a Bezpeènostných predmetov a zaväzuje sa postupova• v súlade s týmto
návodom. Klient sa zároveò zaväzuje sledova• všetky oznámenia o pravidlách bezpeèného používania
Elektronických služieb a Bezpeènostných predmetov, ktoré Banka oznamuje Zverejnením a postupova•
v súlade s týmito pravidlami. Za škody spôsobené Klientovi jeho neodbornou manipuláciou s Elektronickými
službami a Bezpeènostnými predmetmi alebo jeho postupom v rozpore s týmto návodom alebo s týmito
pravidlami je v rozsahu stanovenom osobitným predpisom zodpovedný Klient a takéto konanie Klienta je
považované za jeho hrubú nedbanlivos•. Návod na použitie jednotlivých Elektronických služieb
a Bezpeènostných predmetov, ako aj pravidlá ich bezpeèného používania je Banka oprávnená meni•
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Zverejnením, a to z dôvodov zmien technických možností príslušných Elektronických služieb
a Bezpeènostných predmetov a v záujme ich bezpeèného fungovania.
Klient berie na vedomie, že komunikácia s Bankou prebiehajúca prostredníctvom Elektronických služieb sa
uskutoèòuje sprostredkovane, a to prostredníctvom Prevádzkovate¾ov komunikaèných technológií. Za škodu
spôsobenú v dôsledku technických porúch na strane Prevádzkovate¾a komunikaèných technológií, alebo
v dôsledku zmien èi ukonèenia právnych vz•ahov medzi Klientom a Prevádzkovate¾om komunikaèných
technológií, príp. porušenia povinností vyplývajúcich z týchto právnych vz•ahov, zodpovedá výluène subjekt,
ktorý porušil svoju povinnos• so záväzkového vz•ahu a týmto porušením spôsobil predmetnú škodu.
Klient je povinný skontrolova• súlad medzi informáciou doruèenou Bankou Klientovi prostredníctvom
Elektronickej služby a informáciou, ktorá sa Klientovi zobrazí prostredníctvom vlastného technického
zariadenia Klienta ako informácia doruèená Bankou a takisto je povinný overova•, èi informácia doruèená
Klientovi Bankou prostredníctvom Elektronickej služby je v súlade so skutoèným stavom na strane Klienta.
Klient je takisto povinný skontrolova• údaje uvedené v správe doruèenej prostredníctvom Bezpeènostného
predmetu (napr. SMS správa pri Bezpeènostnom predmete SMS k¾úè) a pred Certifikovaním Pokynu Klienta
overi• správnos• a súlad údajov obsiahnutých v správe doruèenej pri Bezpeènostnom predmete a
zadávaným Pokynom. Ak Klient zistí nesúlad medzi údajmi obsiahnutými v takejto správe a zadávaným
Pokynom, musí Klient okamžite ukonèi• zadávanie Pokynu a túto skutoènos• oznámi• Banke, vzh¾adom na
možnos•, že ide o prípad phishingu alebo pharmingu. Klient je povinný sledova• stav svojich finanèných
prostriedkov na svojom Úète alebo inom Bankovom produkte a v prípade podozrivých skutoèností (napr.
odpísanie finanèných prostriedkov, na ktoré Klient ani Oprávnená osoba nedali Pokyn), vykona• kroky
potrebné na zaistenie bezpeènosti Klientových Bankových produktov. Banka nikdy neiniciuje komunikáciu
s Klientom za úèelom vyžiadania jeho Identifikaèných, Autentifikaèných alebo Certifikaèných údajov, ktoré
používa v Elektronických službách. Klient je povinný chráni• svoje Bezpeènostné predmety pred ich
vyzradením a to aj formou zadania údajov z Bezpeènostných predmetov (najmä jednotlivých pozícií z GRID
karty) neoprávneným osobám ich oznámením prostredníctvom e-mailovej správy, internetovej stránky, ktorá
nie je internetovou stránkou Banky alebo telefonického rozhovoru s inou osobou ako pracovníkom
SporoTelu, resp. Banky. Vzh¾adom na dôležitos• týchto bezpeènostných zásad, sa ich porušenie považuje
za hrubú nedbanlivos• Klienta.
Ak Klient pri plnení svojej povinnosti uvedenej v bode 3.30 týchto Obchodných podmienok zistí akýko¾vek
nesúlad, je povinný o tejto skutoènosti okamžite informova• Banku a ak je ohrozená bezpeènos•
Elektronických služieb alebo Bezpeènostných predmetov tak zároveò požiada• Banku aj o vystavenie
Zákazu na Bezpeènostný predmet v súlade s ustanovením bodu 3.25 týchto Obchodných podmienok.
Banka má právo prostredníctvom Elektronických služieb informova• Klienta najmä o nových Bankových
produktoch, o zmenách Obchodných podmienok, VOP, o Poh¾adávkach Banky voèi Klientovi a o iných
skutoènostiach, a Klient s týmto spôsobom informovania súhlasí.
Komunikácia medzi Bankou a Klientom prostredníctvom Elektronických služieb prebieha nepretržite,
s výnimkou prípadov nevyhnutnej systémovej údržby na strane Banky, o ktorých bude Banka Klienta
informova• a taktiež s výnimkou prípadov vopred nepredvídate¾ných a neodvrátite¾ných technických porúch,
ktoré sa vyskytnú na strane Banky alebo technických porúch na strane Prevádzkovate¾a komunikaèných
technológií.
Ak sa Banka dozvie, že Klient uviedol v EB zmluve nesprávne alebo neúplné identifikaèné údaje, alebo
neoznámil Banke zmenu identifikaèných údajov v zmysle bodu 3.12 týchto Obchodných podmienok a ak
porušenie týchto povinností Klienta môže ma• za následok nefunkènos• niektorej z Elektronických služieb
alebo sprístupnenie informácií o Klientovi prostredníctvom niektorej z Elektronických služieb neoprávnenej
osobe (napr. pri nesprávnej mailovej adrese pri Elektronickej službe Mailbanking), je Banka oprávnená
z dôvodu ochrany oprávnených záujmov zmluvných strán zruši• poskytovanie takejto Elektronickej služby
Klientovi. Zmluvné strany sa dohodli, že vzh¾adom k tomu, že z dôvodu porušenia tejto zmluvnej povinnosti
Klienta nemá Banka k dispozícii správne alebo úplné identifikaèné údaje Klienta, vynaloží primerané úsilie
na to, aby túto skutoènos• Klientovi oznámila, nezodpovedá však za následky neoznámenia. Ak Klient
dodatoène oznámi Banke správne alebo úplné identifikaèné údaje alebo zmenu identifikaèných údajov, je
oprávnený písomne požiada• Banku o obnovenie poskytovania zrušenej Elektronickej služby, prièom Banka
nie je povinná tejto žiadosti Klienta vyhovie•.
Zrušený s úèinnos•ou od 01.02.2010.
Klient znáša stratu až do výšky 100 eur, ktorá súvisí so všetkými neautorizovanými Príkazmi a ktorá je
spôsobená použitím strateného alebo odcudzeného Bezpeènostného predmetu alebo zneužitím
Bezpeènostného predmetu neoprávnenou osobou v dôsledku nedbanlivosti Klienta pri zabezpeèovaní
personalizovaných bezpeènostných prvkov v zmysle osobitného predpisu, pokia¾ nie je v týchto Obchodných
podmienkach uvedené inak. Klient zodpovedá za všetku škodu a znáša všetky straty súvisiace
s odèerpaním finanèných prostriedkov neoprávnenou osobou, ak boli zapríèinené jeho podvodným konaním,
úmyselným nesplnením povinností stanovených pre používanie Elektronických služieb a Bezpeènostných
predmetov, ktorými sú najmä povinnosti stanovené v bodoch 3.24 a 3.25 alebo nesplnením týchto povinností
v dôsledku hrubej nedbanlivosti. Banka a Klient, ktorý nie je spotrebite¾om v zmysle zákona o platobných
službách, sa dohodli, že ustanovenie § 12 zákona o platobných službách sa v celom rozsahu neuplatní.
V prípade, ak Klient úmyselne, vedome alebo nevedome v dôsledku nedbanlivosti neoprávnene zasiahol do
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niektorej z aplikácií Elektronických služieb alebo pozmenil obvyklé fungovanie niektorej z aplikácií
Elektronických služieb následkom èoho uviedol Banku alebo tretiu osobu, v mene ktorej Banka koná, pri
vykonávaní jednotlivých právnych úkonov prostredníctvom týchto Elektronických služieb do omylu, považuje
sa takýto právny úkon Banky alebo tretej osoby alebo zmluva uzatvorená na základe takéhoto právneho
úkonu Banky alebo tretej osoby za neplatnú, a to okamihom doruèenia dovolania sa neplatnosti tohto
právneho úkonu alebo zmluvy Bankou alebo tre•ou osobou Klientovi prostredníctvom takej Elektronickej
služby, ktorá to umožòuje. Zároveò sa takéto konanie Klienta považuje za zásadné porušenie zmluvnej
povinnosti Klienta.
3.37 Zmluvný vz•ah medzi Bankou a Klientom, založený EB zmluvou alebo zmluvný vz•ah založený Zmluvou
o odovzdaní a prevzatí Bezpeènostných predmetov, alebo osobitnou zmluvou, predmetom ktorej je
odovzdanie, prevzatie alebo oznaèenie Bezpeènostných predmetov, možno okrem spôsobov dohodnutých
v príslušnej Zmluve, ukonèi• ktorýmko¾vek z nasledovných spôsobov, ak nie je v príslušnej Zmluve
dohodnuté inak:
(a) písomnou výpoveïou Klienta bez uvedenia dôvodu, s výpovednou lehotou 3 pracovné dni, ktorá
zaèína plynú• dòom nasledujúcim po dni doruèenia písomnej výpovede Banke,
(b) písomnou výpoveïou Banky bez uvedenia dôvodu, s výpovednou lehotou:
- dva mesiace, ktorá zaèína plynú• dòom nasledujúcim po dni doruèenia písomnej výpovede
Klientovi, ktorý je spotrebite¾om v zmysle zákona o platobných službách,
- tri pracovné dni, ktorá zaèína plynú• dòom nasledujúcim po dni doruèenia písomnej výpovede
Klientovi, ktorý nie je spotrebite¾om v zmysle zákona o platobných službách,
(c)
písomnou výpoveïou Banky s úèinnos•ou dòom doruèenia výpovede Klientovi, ak je jej dôvodom
podvodné konanie Klienta alebo porušenie zmluvnej alebo zákonnej povinnosti Klienta,
(d)
písomnou dohodou zmluvných strán.
Keïže EB zmluva alebo Zmluva o odovzdaní a prevzatí Bezpeènostných predmetov spravidla upravuje
používanie alebo poskytovanie viacerých Elektronických služieb alebo Bezpeènostných predmetov, je
Banka oprávnená ukonèi• poskytovanie konkrétnej Elektronickej služby alebo Bezpeènostného predmetu aj
bez ukonèenia danej Zmluvy ako celku a to zaslaním oznámenia Klientovi o ukonèení poskytovania danej
Elektronickej služby alebo Bezpeènostného predmetu v lehotách uvedených v bode 3.37 písm. b) alebo c)
týchto Obchodných podmienok. Klient je oprávnený zruši• konkrétnu Elektronickú službu zmenou
špecifikácie Elektronických služieb v zmysle bodu 3.8 týchto Obchodných podmienok a Bezpeènostného
predmetu zmenou príslušnej Zmluvy. Banka je oprávnená akceptova• aj inú žiados• Klienta o ukonèenie
príslušnej Elektronickej služby alebo Bezpeènostného predmetu, pokia¾ takýto právny úkon Klienta je
dostatoène jasný, zrozumite¾ný, urèitý, je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a inými
podmienkami stanovenými Bankou pre vykonávanie Pokynov.
Banka a Klient, ktorý nie je spotrebite¾om v zmysle zákona o platobných službách sa dohodli, že
ustanovenie § 33 sa v celom rozsahu neuplatní.
3.38 K ukonèeniu ktoréhoko¾vek zo zmluvných vz•ahov medzi Bankou a Klientom, špecifikovaných v bode 3.37,
výluène v èasti týkajúcej sa urèitého Úètu alebo iného Bankového produktu, dôjde:
(a) uplynutím výpovednej lehoty po doruèení písomnej výpovede Klienta, ktorou vypovedal Zmluvu
o bežnom úète, na základe ktorej Banka viedla pre Klienta predmetný Úèet,
(b) dòom ukonèenia zmluvného vz•ahu medzi Bankou a Klientom založeného Zmluvou o bežnom úète,
na základe ktorej Banka viedla pre Klienta predmetný Úèet, iným spôsobom ako pod¾a písm. a)
tohto bodu,
(c)
dòom ukonèenia zmluvného vz•ahu medzi Bankou a Klientom, v zmysle ktorého Banka poskytovala
Klientovi predmetný Bankový produkt.
3.39 Osobitné ustanovenia k Elektronickým službám:
3.39.1 Pokia¾ urèitá aplikácia Elektronickej služby umožòuje Klientovi priradi• Klientom vytvorený alebo získaný
obrázok k údajom o Úète, Bankovom produkte alebo inom produkte banky a Klient túto funkcionalitu tejto
aplikácie Elektronickej služby využije, Klient týmto prehlasuje že:
a)
je v súlade so zákonom è. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským
právom (Autorský zákon) autorom alebo oprávneným nosite¾om autorských práv, najmä
osobnostných a majetkových, k obrázku, a akýchko¾vek iných práv obdobných autorskému právu
alebo je oprávnený použi• obrázok pre úèely tejto aplikácie Elektronickej služby a týmto použitím
neporušuje práva patriace tretím osobám,
b)
obrázok je v súlade so zákonom è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník a neoprávnene nezasahuje
do práva na ochranu osobnosti na fotografii zobrazenej fyzickej osoby,
c)
v súlade so zákonom è. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov nezasahuje do práva na
ochranu osobných údajov na obrázku zobrazenej fyzickej osoby bez jej výslovného súhlasu,
d)
neporušuje žiadne práva a oprávnené záujmy tretích osôb vyplývajúce z právnych predpisov
upravujúcich ochranné známky najmä zákona è. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach,
e)
žiadnym spôsobom neporušuje práva a oprávnené záujmy tretích osôb a svojim konaním
nenapåòa znaky žiadnej z foriem nekalej sú•aže pod¾a zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník
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3.39.2 Pokia¾ Klient použije takú funkcionalitu aplikácie Elektronickej služby, ktorá Klientovi umožòuje priradi•
Klientom vytvorený alebo získaný obrázok k údajom o Úète, Bankovom produkte alebo inom produkte
banky, Klient týmto použitím zároveò ude¾uje Banke a osobám spolupracujúcim s Bankou súhlas:
a)
na použitie tohto obrázku na úèely poskytovania informácií o stave spracovania Príkazu zadaného
Klientom, o detailoch Klientom zadaného Príkazu a o vykonaní tohto Príkazu alebo platobných
príkazov uskutoènených na •archu alebo v prospech Úètu alebo Bankového produktu, Bankou
Klientovi v súlade so zákonom è. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ïalej „zákon o platobných službách“)
prostredníctvom tejto aplikácie Elektronickej služby,
b)
na archiváciou tohto obrázku na úèely preukázania splnenia si informaèných povinností Banky
v zmysle písm. a) tohto bodu.
Pokia¾ Klient prostredníctvom aplikácie Elektronickej služby uvedenej v tomto bode prejaví svoj súhlas
s použitím tohto obrázku aj v iných aplikáciách Elektronických služieb poskytovaných tomuto Klientovi,
Klient berie na vedomie, že Banka je oprávnená tento obrázok použi• na úèely uvedené v písm. a) a b)
tohto bodu aj v iných aplikáciách Elektronických služieb poskytovaných tomuto Klientovi.
3.39.3 V prípade zásahu do práv a právom chránených záujmov osôb pod¾a bodu 3.39.1, Klient prehlasuje, že :
- je oprávnený použi• motív na obrázok a je oprávnený obrázok poskytnú• ïalej na použitie Banke a
osobám spolupracujúcim s Bankou na úèely uvedené v bode 3.39.2,
- že má súhlas dotknutých osôb na použitie motívu alebo obrázku v aplikácii Elektronickej služby a na
požiadanie Banky písomný súhlas dotknutých osôb Banke preukáže,
- v prípade odvolania súhlasu dotknutých osôb, alebo zániku oprávnenia na použitie motívu na obrázku
tieto skutoènosti Banke oznámi a tento obrázok nebude ïalej v aplikácii Elektronickej služby používa•.
3.39.4. Klient je zodpovedný za akúko¾vek ujmu alebo škodu spôsobenú Banke alebo tretej osobe v súvislosti so
skutoènos•ou, že vyššie uvedené prehlásenia Klienta sú nepravdivé, neúplné alebo nepresné, a Klient sa
zaväzuje túto ujmu alebo škodu Banke v plnom rozsahu nahradi•.
3.39.5. Klient je oprávnený prostredníctvom takej Elektronickej služby, ktorá mu to umožòuje, požiada• Banku
o zrušenie výpisov k vybraným Bankovým produktom v papierovej forme, prièom ak Klient o zrušenie
týchto papierových výpisov požiada, Banka a Klient sa dohodli, že Banka najmenej raz mesaène
bezplatne Klientovi sprístupní alebo poskytne takýto výpis v elektronickej forme, prièom ho Klientovi
sprístupní alebo doruèí prostredníctvom takej Elektronickej služby jemu poskytovanej na základe EB
zmluvy, ktorá toto sprístupnenie alebo doruèenie umožòuje, pokia¾ sa Banka a Klient nedohodnú inak.
Pokia¾ Klientovi takáto Elektronická služba už nie je poskytovaná, alebo pokia¾ Klient už nemá prístup
k tomuto elektronickému výpisu k Bankovému produktu a zároveò pokia¾ si Klient s Bankou nedohodol iný
typ výpisu k tomuto Bankovému produktu, Banka a Klient sa týmto dohodli, že Banka poskytne Klientovi
výpis k tomuto Bankovému produktu kedyko¾vek na základe žiadosti Klienta podanej na Obchodnom
mieste, prièom spôsob doruèenia tohto výpisu ako aj obdobie, za ktoré Banka tento výpis vyhotoví, si urèí
Klient v tejto žiadosti. Banka a Klient sa zároveò dohodli, že ustanovenia tohto bodu o povinnosti Banky
bezplatne poskytnú• Klientovi výpis za podmienok definovaných v tomto ustanovení neplatia v prípade, ak
Klient nie je spotrebite¾ v zmysle zákona o platobných službách.
4. Platobné karty
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

Banka vydáva rôzne Platobné karty, ktoré, v závislosti od príslušného typu Platobnej karty, umožòujú najmä
výber hotovosti v bankomatoch, výber hotovosti v iných bankách a v zmenáròach, bezhotovostné úhrady za
tovar a služby u Obchodníkov, ktorí Platobné karty prijímajú, hotovostné výbery v rámci služby Cashback
u Obchodníkov, ktorí túto službu poskytujú prípadne aj iné, Bankou povolené operácie. Platobné karty
umožòujú tieto uvedené operácie v tuzemsku a/alebo v zahranièí v závislosti od typu Platobnej karty.
Na Platobnej karte je uvedené èíslo Platobnej karty, jej platnos• a meno Držite¾a karty, príp. obchodné meno
majite¾a úètu. Platobná karta je zabezpeèená niektorými z nasledujúcich ochranných prvkov: hologram a
logo kartovej spoloènosti, magnetický prúžok, èip, CVV2 kód, CVC2 kód, podpisový prúžok s podpisom
Držite¾a karty. Na Platobnej karte sú uvedené identifikaèné údaje, ktoré umožòujú vizuálnu, mechanickú a
Elektronickú identifikáciu Banky a Držite¾a karty. Platobná karta môže obsahova• i iné náležitosti v závislosti
od typu Platobnej karty. Platobná karta s bezkontaktnou èipovou technológiou je oznaèená logom PayPass /
payWave alebo symbolom bezkontaktnej platby .
Platobná karta je vo vlastníctve Banky, je neprenosná a Držite¾ karty nemá právo udeli• súhlas, aby Platobnú
kartu používali iné osoby.
Pokyn daný Banke prostredníctvom Platobnej karty je neodvolate¾ný. Banka neskúma oprávnenos• Pokynov
uskutoènených prostredníctvom Platobnej karty. Na vykonávanie Pokynov doruèených Banke Držite¾om
karty použitím Platobnej karty sa primerane použijú ustanovenia bodu 5. – Platobné služby VOP.
Klient je povinný dodržiava• svoje povinnosti uvedené v osobitných zmluvách o vydaní a používaní
Platobných kariet, v týchto Obchodných podmienkach, vo VOP, ako aj vo všeobecne záväzných právnych
predpisoch.
Klient zodpovedá za to, že všetky operácie uskutoènené Platobnou kartou sú v súlade s devízovými a
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, alebo všeobecne záväznými
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4.7

4.8

4.9
4.10

4.11

4.12

4.13
4.14

právnymi predpismi platnými na území štátu uskutoènenia transakcie. Držite¾ karty nie je oprávnený použi•
Platobnú kartu na uskutoènenie transakcie, ktorá by bola v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, platnými na území Slovenskej republiky, najmä nie je oprávnený uskutoèni• bezhotovostnú
úhradu za tovar alebo služby u Obchodníkov, ak by vykonaním tejto transakcie došlo k porušeniu všeobecne
záväzného právneho predpisu platného na území Slovenskej republiky alebo všeobecne záväzného
právneho predpisu platného na území iného štátu, kde sa transakcia Platobnou kartou uskutoèòuje.
Povolené operácie vykonávané Platobnou kartou urèuje Banka pre jednotlivé typy Platobných kariet
Zverejnením, pokia¾ sa Banka s Klientom nedohodnú na inom rozsahu povolených operácií.
Prostredníctvom Platobných kariet s bezkontaktnou èipovou technológiou PayPass a payWave je Klient
oprávnený realizova• Bezkontaktné transakcie.
Majite¾ úètu alebo Držite¾ karty je oprávnený Banku požiada• o zablokovanie, ako aj následné odblokovanie
bezkontaktnej funkcionality PayPass a payWave na Platobnej karte. Zablokovanie ako aj následné
odblokovanie bezkontaktnej funkcionality PayPass a payWave na Platobnej karte je spoplatnené v zmysle
platného Sadzobníka.
Banka je oprávnená z bezpeènostných dôvodov alebo z dôvodu špekulatívneho správania Klienta, ako aj
v prípade opakovaných reklamácií Klienta z dôvodu zneužitia Platobnej karty na realizáciu Bezkontaktných
transakcií, bezkontaktnú funkcionalitu PayPass a payWave na Platobnej karte doèasne alebo natrvalo
zablokova•, ako aj zrealizova• Zákaz na Platobnú kartu. Banka je oprávnená zablokova• bezkontaktnú
funkcionalitu PayPass a payWave na Platobnej karte aj z technických dôvodov,
Ak je Klient oprávnený uskutoèòova• pomocou Platobnej karty MO/TO transakcie, je Klient povinný potvrdi•
obsah a výšku MO/TO transakcie uskutoènenej Platobnou kartou uvedením personifikaèných údajov
z Platobnej karty, celého èísla Platobnej karty, CVC2 alebo CVV2 kódu z Platobnej karty alebo doby
platnosti Platobnej karty, a to v rozsahu uvedenom v bode 4.23 týchto Obchodných podmienok. Správnym
uvedením týchto údajov Klient ude¾uje svoj súhlas na vykonanie platobnej operácie. Klient berie na vedomie,
že v prípade MO/TO transakcie nie je Platobná karty fyzicky predložená Obchodníkovi, ktorý realizuje
transakciu a vzh¾adom na postup pri vykonávaní MO/TO transakcie, najmä prostredníctvom internetu hrozí
riziko zneužitia údajov zadaných Klientom pri vykonávaní MO/TO transakcie. Klient sa zaväzuje zabezpeèi•
utajenie všetkých údajov, ktoré môžu by• použité na uskutoènenie MO/TO transakcie, prièom v prípade
podozrenia, že sa tretia osoba mohla dozvedie• údaje potrebné na uskutoènenie MO/TO transakcie je Klient
povinný okamžite požiada• Banku o zrealizovanie Zákazu na Platobnú kartu. Vzh¾adom na potrebu
zachovávania bezpeènostných zásad pri používaní Platobnej karty sa porušenie tejto povinnosti považuje za
hrubú nedbanlivos• a závažné porušenie týchto Obchodných podmienok. Vzh¾adom na zvýšené riziko
možnosti zneužitia Platobnej karty pri MO/TO transakciách je Banka oprávnená z bezpeènostných dôvodov
zruši• oprávnenie Držite¾a karty uskutoèòova• Platobnou kartou MO/TO transakcie.
Z bezpeènostných dôvodov v súvislosti so zabezpeèením ochrany peòažných prostriedkov Klienta pred
zneužitím môže Banka pozastavi•, zmeni• alebo zruši• jednotlivé oprávnenia na uskutoèòovanie povolených
operácií prostredníctvom Platobnej karty. Banka má takisto právo vylúèi• niektoré druhy operácií
uskutoèòovaných Platobnou kartou a toto svoje rozhodnutie je Banka oprávnená oznámi• Obchodníkom,
iným bankám a Klientom, alebo toto rozhodnutie oznámi• Zverejnením.
Zrušený s úèinnos•ou k 01.02.2010.
Klient predloží Banke návrh na uzavretie zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty, pri niektorých typoch
Platobných kariet Klient predloží návrh v podobe riadne vyplnenej žiadosti o vydanie Platobnej karty. Ak
Banka tento návrh Klienta akceptuje, tak okamih, keï akceptácia návrhu Klienta Bankou dôjde Klientovi, sa
považuje za deò uzavretia zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty. Klient nemá právny nárok, aby
Banka jeho návrh na uzavretie zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty akceptovala.
Klient je povinný v návrhu alebo v žiadosti o vydanie Platobnej karty uvies• správne, pravdivo a úplne
všetky Bankou požadované údaje. V návrhu alebo žiadosti, môže Klient uvies• i inú osobu/resp. osoby, pre
ktoré žiada o vydanie Platobnej karty alebo Dodatkovej karty, èím zároveò tieto osoby splnomocòuje
naklada• s prostriedkami na Úète prostredníctvom Platobnej karty, alebo prostredníctvom platobných
operácií vykonaných Platobnými kartami èerpa• úver z Kartového úètu maximálne do výšky povoleného
Kartového rámca, resp. Celkového kartového rámca.
Banka vyhovie Klientovej žiadosti o vydanie Platobnej karty za predpokladu, že Klient splní ïalšie Bankou
stanovené podmienky, napr. zabezpeèí poh¾adávky Banky, ak to vyžadujú ustanovenia osobitnej èasti týchto
Obchodných podmienok alebo ustanovenia zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty.
Banka je oprávnená poèas trvania zmluvného vz•ahu založeného zmluvou o vydaní a používaní Platobnej
karty požadova• od Klienta preukázanie splnenia jednotlivých podmienok na vydanie Platobnej karty.
Klient je povinný dodržiava• Limity používania Platobnej karty, v opaènom prípade zodpovedá za škodu,
ktorá v súvislosti s porušením tejto povinnosti vznikla. Limity používania Platobnej karty nesmú prekroèi•
výšku Bankou stanoveného Maximálneho Limitu používania Platobnej karty pre jednotlivé typy Platobných
kariet. Banka nie je povinná umožni• používanie Platobnej karty nad rozsah Maximálneho Limitu používania
Platobnej karty. Banka je oprávnená z bezpeènostných dôvodov v záujme ochrany Klienta pred zneužitím
Platobnej karty vydanej Klientovi a z dôvodov uvedených v bode 11.7 písm. a) až f) jednostranne zmeni•
Maximálny Limit používania Platobnej karty. Túto zmenu Banka urèuje a oznamuje Zverejnením. Výšku
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Limitu používania Platobnej karty je Banka oprávnená jednostranne meni• v rozsahu, v akom prekraèuje
Maximálny Limit používania Platobnej karty. Banka o tejto zmene informuje Klienta Zverejnením.
V prípade nepovoleného preèerpania Úètu, a v prípade prekroèenia disponibilného zostatku na Úète, ku
ktorému je Platobná karta vydaná, je Banka oprávnená doèasne zablokova• bezkontaktnú funkcionalitu
PayPass a payWave na Platobnej karte. Bezkontaktná funkcionalita bude Bankou automaticky odblokovaná
po súèasnom splnení nasledujúcich podmienok:
a) Poh¾adávka, ktorá vznikla nepovoleným preèerpaním resp. prekroèením disponibilného zostatku na
Úète bude vyrovnaná a
b) disponibilný zostatok na Úète, ku ktorému je vydaná Platobná karta bude minimálne 60 Eur a
c) Platobnou kartou bude po splnení podmienok uvedených v bode a) a b) uskutoènená transakcia, pri
ktorej dôjde k autorizovaniu transakcie naèítaním èipu alebo magnetického prúžku z Platobnej karty a
zadaním PIN-kódu alebo podpisom na Predajnom doklade zhodným s podpisom uvedeným na zadnej
strane Platobnej karty.
4.15 Banka vydá Klientovi Platobnú kartu po uzavretí zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty a Klient je
povinný túto Platobnú kartu prevzia• najneskôr do 90 kalendárnych dní od jej vyrobenia v opaènom prípade
Banka túto Platobnú kartu znehodnotí a tým znemožní jej prípadné ïalšie používanie.
4.16 Banka odovzdá Držite¾ovi karty Platobnú kartu a PIN-kód na Obchodnom mieste, urèenom Klientom, alebo
Platobnú kartu a PIN kód doruèí Držite¾ovi karty poštou, alebo prostredníctvom kuriérskej služby, a to na
adresu, ktorú uviedol Držite¾ karty v zmluve o vydaní a používaní Platobnej karty, alebo v inej Zmluve, alebo
ktorú oznámil Banke iným preukázate¾ným spôsobom ako svoju korešpondenènú adresu. Z bezpeènostných
a technických dôvodov Banka nie je povinná doruèi• Platobnú kartu a PIN kód do zahranièia. Ak sa Banka
s Držite¾om karty nedohodne na spôsobe doruèenia Platobnej karty a PIN-kódu, tieto budú Držite¾ovi karty
doruèené spôsobom urèeným Bankou pre konkrétny typ Platobnej karty Zverejnením. Zmluvné strany sa
dohodli, že v prípade, že bude ma• Banka pochybnos• o bezpeènosti doruèovania Platobnej karty a obálky
obsahujúcej PIN kód poštou, alebo prostredníctvom kuriérskej služby odmietne doruèenie Platobnej karty
alebo tiež obálky obsahujúcej PIN kód poštou alebo prostredníctvom kuriérskej služby. Držite¾ karty je pri
preberaní zásielky povinný skontrolova• jej neporušenos•. Ak zásielka javí známky poškodenia, je Držite¾
karty povinný si od doruèovate¾a vyžiada• potvrdenie o poškodení zásielky a ihneï o tejto skutoènosti
informuje Banku. Banka je v tomto prípade, oprávnená zasla• na adresu Držite¾a karty Náhradnú kartu
alebo obálku s novo vytlaèeným PIN-kódom. Z bezpeènostných dôvodov Banka odovzdá Platobnú kartu a
PIN-kód len Držite¾ovi karty, vo výnimoèných prípadoch je Banka oprávnená, nie však povinná odovzda•
Platobnú kartu alebo tiež obálku obsahujúcu PIN-kód osobe splnomocnenej Držite¾om karty na prevzatie
Platobnej karty, alebo tiež obálky obsahujúcej PIN-kód. V prípade podozrenia z porušenia bezpeènostných
zásad, alebo možnosti zneužitia Platobnej karty je Banka oprávnená odmietnu• odovzdanie Platobnej karty a
PIN-kódu osobe splnomocnenej Držite¾om karty. Banka a Držite¾ karty sa týmto dohodli, že v prípade, že
bude Platobná karta, alebo tiež obálka obsahujúca PIN-kód odovzdaná splnomocnencovi Držite¾a karty
v súlade s predchádzajúcou vetou, Držite¾ karty zodpovedá za všetky transakcie vykonané Platobnou kartou
od okamihu prevzatia Platobnej karty, alebo obálky obsahujúcej PIN-kód splnomocnencom Držite¾a karty,
zodpovedá tiež za zneužitie Platobnej karty tre•ou osobou, za škodu, ktorá vznikne následkom zneužitia
Platobnej karty a Držite¾ karty týmto výslovne vyhlasuje, že nahradí Banke škodu, ktorá jej vznikne
následkom, alebo v súvislosti s odovzdaním Platobnej karty, alebo obálky obsahujúcej PIN-kód
splnomocnencovi Držite¾a karty v súlade s predchádzajúcou vetou.
Klient je oprávnený požiada• Banku o doruèenie PIN-kódu prostredníctvom Služby PIN cez SMS.
Z bezpeènostných dôvodov, ako aj v iných odôvodnených prípadoch, Banka nie je povinná tejto žiadosti
Klienta vyhovie•. Klient pri výbere spôsobu doruèenia PIN-kódu prostredníctvom Služby PIN cez SMS uvedie
v zmluve o vydaní a používaní Platobnej karty alebo v žiadosti svoje èíslo mobilného telefónu na doruèenie
PIN-kódu. Klient výberom Služby PIN cez SMS a uvedením telefónneho èísla na zaslanie sms súhlasí
s doruèením PIN kódu na ním uvedené telefónne èíslo. Klientovi, ktorý požiada o Službu PIN cez SMS bude
doruèená zásielka s Platobnou kartou na špeciálnom nosièi s uvedeným jedineèným identifikaèným èíslom
pre získanie PIN-kódu a s tabu¾kou na identifikáciu PIN-kódu. Klient pod¾a pokynov uvedených na nosièi
karty zašle z telefónneho èísla, ktoré uviedol v zmluvnej dokumentácii ako èíslo pre doruèenie PIN-kódu sms
obsahujúcu jedineèné identifikaèné èíslo pre získanie PIN-kódu a rok svojho narodenia na telefónne èíslo
uvedené na nosièi karty. Táto sms správa je spoplatnená pod¾a taríf mobilných operátorov. Pri správnom
zadaní a zaslaní údajov bude Klientovi zaslaná sms správa so 16 - miestnym kódom. Za túto sms správu
Klient neplatí. Kód je potrebné vpísa• do tabu¾ky na identifikáciu PIN-kódu umiestnenej na nosièi karty. PINkód tvorí štvorèíslie uvedené v bielych poliach tabu¾ky. PIN-kód je potrebné si zapamäta•. V prípade ak sa
Klient pri zasielaní sms pomýli alebo uvedie nesprávne údaje, bude mu doruèená sms správa
s upozornením na chybu. Po získaní PIN-kódu je Klient povinný tabu¾ku aj sms správu z bezpeènostných
dôvodov zlikvidova•. Vzh¾adom na potrebu zachovávania bezpeènostných zásad pri používaní Platobnej
karty sa porušenie povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete považuje za hrubú nedbanlivos• a závažné
porušenie týchto Obchodných podmienok.
4.17 Držite¾ karty nesmie svoj PIN-kód oznámi• žiadnej inej osobe a ihneï po prevzatí zásielky obsahujúcej PINkód a po oboznámení sa s ním (PIN-kódom), je povinný túto zásielku znièi•. Držite¾ karty je povinný
zabezpeèi• utajenie PIN-kódu, zabráni• jeho prezradeniu tretej osobe, nezaznamenáva• PIN-kód v žiadnej
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4.18

4.19

4.20

4.21

forme ani ho v žiadnej forme neuchováva•, najmä ho neuchováva• spolu s Platobnou kartou. Pri zadávaní
PIN-kódu alebo iných údajov pri realizácií platobných operácií prostredníctvom Platobnej karty je Držite¾
karty povinný postupova• obozretne a chráni• PIN-kód a iné údaje používané pri autorizácii platobných
operácií pred ich odpozorovaním tre•ou osobou. Vzh¾adom na potrebu zachovávania bezpeènostných zásad
pri používaní Platobnej karty sa porušenie povinností uvedených v tomto bode považuje za hrubú
nedbanlivos• a závažné porušenie týchto Obchodných podmienok. Držite¾ karty je oprávnený zmeni• si PINkód vydaný k Platobnej karte, a to prostredníctvom bankomatu Banky alebo inej banky, pokia¾ poskytnutie
tejto služby daný bankomat umožòuje.
V prípade, že Držite¾ karty nedostane zásielku obsahujúcu PIN-kód alebo zásielku obsahujúcu Platobnú
kartu, prípadne dostane tieto zásielky v porušenom stave, je povinný o tejto skutoènosti bez zbytoèného
odkladu Banku informova•. V takomto prípade je Banka oprávnená vyda• Držite¾ovi karty Náhradnú kartu.
Platobná karta je Držite¾ovi karty doruèená v neaktívnej podobe, t.j. Držite¾ karty nie je oprávnený takúto
Platobnú kartu používa• pred jej aktiváciou. Aktiváciu Platobnej karty je oprávnený vykona• Držite¾ karty
prostredníctvom služby SporoTel uvedením èísla Platobnej karty a diskrétneho údaju dohodnutého v zmluve
o vydaní a používaní Platobnej karty alebo osobne na Obchodnom mieste Banky. V prípade Obnovenej
karty môže Držite¾ karty aktiváciu Obnovenej karty vykona• prostredníctvom služby SporoTel uvedením èísla
Platobnej karty a diskrétneho údaju dohodnutého v zmluve o vydaní a používaní Platobnej karty, alebo
osobne na Obchodnom mieste Banky, ako aj prvým správnym zadaním PIN-kódu pri použití Obnovenej
karty u Obchodníka alebo v bankomate. Aktiváciu Obnovenej karty, ktorá je Kreditnou kartou, môže vykona•
Držite¾ karty prostredníctvom služby SporoTel uvedením èísla Platobnej karty a diskrétneho údaju
dohodnutého v zmluve o vydaní a používaní Platobnej karty alebo vo výnimoèných prípadoch osobne na
Obchodnom mieste Banky. Diskrétny údaj k Debetnej karte a Charge karte dohodnutý v neskôr uzatvorenej
zmluve o vydaní a používaní Platobnej karty nahrádza všetky predchádzajúce skôr dohodnuté diskrétne
údaje k Debetným kartám a Charge kartám vydaným Bankou Držite¾ovi karty. Pokia¾ zanikne zmluva,
v ktorej bol diskrétny údaj k Debetnej karte a k Charge karte dohodnutý ako posledný, diskrétny údaj
zostáva v tejto èasti platný pre ostatné Debetné karty skôr vydané Bankou Držite¾ovi karty. Banka je
oprávnená v odôvodnených prípadoch akceptova• aj diskrétny údaj k Debetnej karte, ktorý nebol s Držite¾om
karty dohodnutý ako posledný. Na Platobnej karte sú uvedené personifikaèné údaje Klienta. Držite¾ karty je
povinný Platobnú kartu vlastnoruène podpísa• ihneï po jej prevzatí na podpisovom prúžku na zadnej strane
Platobnej karty. Tento vlastnoruèný podpis Držite¾a karty slúži ako podpisový vzor a zároveò ako prostriedok
na autorizáciu operácie vykonanej Platobnou kartou. Vzh¾adom na potrebu zachovávania bezpeènostných
zásad pri používaní Platobnej karty sa porušenie tejto povinnosti sa považuje za hrubú nedbanlivos• a
závažné porušenie týchto Obchodných podmienok.
Po uplynutí doby platnosti pôvodnej Platobnej karty Banka automaticky vydá Klientovi Obnovenú kartu,
pokia¾ sa Banka s Klientom nedohodnú inak. Banka pri vydaní Obnovenej karty postupuje v súlade s bodom
4.21 týchto Obchodných podmienok. Banka vydá Klientovi Obnovenú kartu s rovnakým èíslom karty, aké
bolo uvedené na pôvodnej Platobnej karte, prièom PIN-kód k pôvodnej Platobnej karte ostáva v platnosti aj
pre Obnovenú kartu.
Držite¾ karty je oprávnený používa• Platobnú kartu poèas doby jej platnosti, ktorá je vyznaèená na Platobnej
karte. Platnos• karty konèí uplynutím posledného dòa mesiaca v roku vyznaèeného na Platobnej karte.
Banka poèas lehoty osem týždòov pred skonèením platnosti Platobnej karty vydá Obnovenú kartu
s platnos•ou na ïalšie obdobie. Banka automaticky nevydá Obnovenú kartu, ak Klient Banke najneskôr
osem týždòov pred ukonèením platnosti Platobnej karty oznámi, že si neželá, aby Obnovená karta bola
vydaná. Klient berie na vedomie, že z technických dôvodov nie je možné v období osem týždòov pred
ukonèením platnosti Platobnej karty až do ukonèenia platnosti Platobnej karty uskutoèòova• na Platobnej
karte niektoré zmeny a meni• podmienky jej použitia. Z dôvodov hodných osobitného zrete¾a je Banka
oprávnená odmietnu• vydanie Obnovenej karty Držite¾ovi karty. Pri vydaní Obnovenej karty Banka Držite¾ovi
karty automaticky nedoruèí obálku obsahujúcu PIN-kód k tejto Obnovenej karte, prièom PIN-kód k pôvodnej
Platobnej karte ostáva v platnosti aj pre Obnovenú kartu. V prípade, keï dôjde v období osem týždòov pred
ukonèením platnosti pôvodnej Platobnej karty až do ukonèenia platnosti tejto Platobnej karty zo strany
Držite¾a karty k zmene PIN-kódu prostredníctvom bankomatu na tejto Platobnej karte, PIN-kód bude
zmenený len na tejto pôvodnej Platobnej karte, avšak nie na Obnovenej karte. V prípade, keï dôjde
v období osem týždòov pred ukonèením platnosti pôvodnej Platobnej karty až do ukonèenia platnosti tejto
Platobnej karty zo strany Držite¾a karty k zmene PIN-kódu prostredníctvom bankomatu na Obnovenej karte,
PIN-kód bude zmenený len na Obnovenej karte, prièom PIN-kód k pôvodnej Platobnej karte sa nezmení.
Banka nie je povinná v období osem týždòov pred ukonèením platnosti pôvodnej Platobnej karty až do
ukonèenia platnosti tejto Platobnej karty povoli• Držite¾ovi karty zmenu PIN-kódu prostredníctvom bankomatu
na tejto Platobnej karte. Z bezpeènostných alebo technických dôvodov je Banka oprávnená pri vydaní
Obnovenej karty zmeni• èíslo Platobnej karty a ak je to z bezpeènostných alebo technických dôvodov
potrebné, je Banka oprávnená zmeni• aj PIN- kód, prièom Banka doruèí Držite¾ovi karty obálku obsahujúcu
zmenený PIN- kód v súlade s ustanoveniami týchto Obchodných podmienok. Banka nie je povinná vyda•
Držite¾ovi karty po uplynutí platnosti Platobnej karty Obnovenú kartu v prípade ukonèenia poskytovania
daného typu Platobnej karty Bankou jej Klientom. O tejto skutoènosti Banka Držite¾a karty vopred informuje
Zverejnením alebo inou vhodnou formou.
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Z dôvodu ukonèenia poskytovania urèitého typu Platobnej karty Bankou, je Banka oprávnená v záujme
ochrany záujmov Držite¾a karty, vyda• Držite¾ovi karty po ukonèení platnosti Platobnej karty, ktorej typ Banka
prestala poskytova•, Obnovenú kartu iného typu, ktorý je svojou funkcionalitou a použitím najbližšie podobný
zrušenému typu Platobnej karty. Banka v takomto prípade Klienta o tejto skutoènosti informuje písomným
oznámením alebo inou vhodnou formou s primeraným predstihom, prièom Klient je oprávnený vydanie
Obnovenej karty nového typu odmietnu• v lehote a spôsobom urèenej Bankou v takomto oznámení. Pokia¾
Klient odmietne vydanie Obnovenej karty iného typu, Banka Klientovi nevydá Obnovenú kartu a zmluva o
vydaní a používaní Platobnej karty, na základe ktorej bola vydaná Platobná karta zaniká v súlade s bodom
4.44 týchto Obchodných podmienok.
4.22 Klient berie na vedomie, že pri používaní Platobnej karty je potrebné dodržiava• zásady bezpeènosti pri jej
používaní. Držite¾ karty je povinný dodržiava• všetky opatrenia potrebné na zabránenie zneužitia Platobnej
karty, a to uklada• Platobnú kartu na bezpeènom mieste mimo nekontrolovaného dosahu tretích osôb, najmä
oddelene od osobných dokladov, dokladov totožnosti a chráni• ju pred stratou a zneužitím. Po prevzatí
Platobného prostriedku je Držite¾ karty povinný vykona• všetky primerané úkony na zabezpeèenie ochrany
personalizovaných bezpeènostných prvkov Platobnej karty. Držite¾ karty nie je oprávnený Platobnú kartu
odovzda• na použitie tretej osobe, alebo umožni• jej použitie tretej osobe. Pri použití Platobnej karty na
platbu u Obchodníka Držite¾ karty nie je oprávnený pri realizácií platobnej operácie spúš•a• Platobnú kartu
zo svojho doh¾adu a umožni• Obchodníkovi vzdiali• sa s Platobnou kartou mimo doh¾adu Držite¾a karty.
Držite¾ karty nie je oprávnený používa• Platobnú kartu vydanú na základe zmluvy o vydaní a používaní
Platobnej karty, ktorá zanikla, zrušenú Platobnú kartu, Platobnú kartu po jej exspirácii ani Platobnú kartu na
ktorej bol zriadený Zákaz na Platobnú kartu. Pri používaní Platobnej karty na platby cez internet je Držite¾
karty povinný dba• na bezpeènos• používania Platobnej karty v internetovom prostredí, najmä nepoužíva•
Platobnú kartu na platby na neoverených internetových stránkach u nedôveryhodných internetových
Obchodníkov, Porušenie povinností uvedených vyššie v tomto bode 4.22 sa považuje za hrubú nedbanlivos•
a závažné porušenie týchto Obchodných podmienok. Držite¾ karty je povinný chráni• Platobnú kartu pred
poškodením a magnetickým po¾om. V prípade, že dôjde k poškodeniu Platobnej karty, je Držite¾ karty alebo
majite¾ úètu povinný túto skutoènos• oznámi• Banke a túto poškodenú Platobnú kartu Banke vráti•. Banka je
z bezpeènostných dôvodov oprávnená poškodenú Platobnú kartu kedyko¾vek zadrža•. Banka je oprávnená
automaticky vyda• Klientovi Náhradnú kartu. Banka vydá Náhradnú kartu aj na základe písomnej, alebo
telefonickej žiadosti, ktorú však musí majite¾ úètu alebo Držite¾ karty najneskôr do 3 dní od jej uskutoènenia
doloži• aj písomne, alebo na základe Pokynu doruèeného Banke prostredníctvom nepretržitej služby
SporoTel. Banka je v odôvodnených prípadoch oprávnená odmietnu• vydanie Náhradnej karty. Pri vydaní
Náhradnej karty je Banka z bezpeènostných alebo technických dôvodov oprávnená zmeni• èíslo Platobnej
karty a ak je to z bezpeènostných alebo technických dôvodov potrebné, je Banka oprávnená zmeni• aj PINkód, prièom Banka doruèí Držite¾ovi karty obálku obsahujúcu zmenený PIN- kód v súlade s ustanoveniami
týchto Obchodných podmienok. Klient berie na vedomie, že riziko zneužitia Embosovanej karty, je vyššie
ako v prípade Indentovaných kariet. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak sa s Bankou dohodne na
vydaní Platobnej karty, pomocou ktorej je možné uskutoèni• transakciu aj bez zadania PIN kódu aj na
zneužitie takejto Platobnej karty sa v plnom rozsahu použije ustanovenie bodu 4.31 týchto Obchodných
podmienok.
4.23 Pri použití Platobnej karty na výber hotovosti v bankomatoch prípadne obdobných technických zariadeniach,
alebo cez POS terminál alebo imprinter u Obchodníka, ktorý je oprávnený takúto službu poskytova•, alebo
na výber hotovosti v Banke alebo inej banke, je Držite¾ karty povinný zada• bezchybne svoj PIN - kód v
správnej podobe alebo potvrdi• transakciu svojim podpisom na Predajnom doklade v prípade ak je
transakcia uskutoènená Platobnou kartou, ktorá umožòuje potvrdenie transakcie podpisom Držite¾a karty a
na požiadanie je Držite¾ karty povinný predloži• svoj platný doklad totožnosti. V prípade, ak Držite¾ karty
nedodrží povinnosti uvedené v predchádzajúcej vete, môže mu by• predložená Platobná karta zadržaná.
Banka je oprávnená zadrža• zablokovanú, zrušenú, neplatnú Platobnú kartu, Platobnú kartu na ktorej je
Zákaz na Platobnú kartu, prípadne Platobnú kartu o ktorej pravosti má Banka pochybnos•. Bezchybným
zadaním PIN-kódu v správnej podobe alebo podpisom na Predajnom doklade zhodným s podpisom na
zadnej strane Platobnej karty Držite¾ karty ude¾uje súhlas na vykonanie platobnej operácie. Pri použití
Platobnej karty pri bezhotovostnej platbe za tovar alebo služby u Obchodníka je Držite¾ karty povinný
identifikova• sa a udeli• súhlas na vykonanie platobnej operácie zadaním bezchybného PIN - kódu v
správnej podobe, prípadne svojim podpisom na Predajnom doklade zhodným s podpisom uvedeným na
zadnej strane Platobnej karty. Pri platbe za tovar a služby bez fyzického predloženia Platobnej karty sa
Držite¾ karty identifikuje a svoj súhlas na vykonanie platobnej operácie ude¾uje:
a) pri transakcii uskutoènenej prostredníctvom internetu uvedením èísla Platobnej karty, dátumom
platnosti Platobnej karty a kódom CVV2, resp. CVC2; pri niektorých typoch Platobných kariet urèených
Bankou Zverejnením sa Držite¾ karty identifikuje a svoj súhlas na vykonanie platobnej operácie ude¾uje
pri transakcii uskutoènenej prostredníctvom internetu uvedením èísla Platobnej karty a dátumom
platnosti Platobnej karty.
b) pri transakcii uskutoènenej poštou alebo telefonicky uvedením mena a adresy Držite¾a karty, mena a
korešpondenènej adresy na doruèenie tovaru, èísla Platobnej karty, bezpeènostným kódom CVV2, resp.
CVC2 a dátumom platnosti Platobnej karty, alebo iným spôsobom dohodnutým s Bankou a
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4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

Obchodníkom. Pri niektorých typoch Platobných kariet urèených Bankou Zverejnením sa Držite¾ karty
identifikuje a svoj súhlas na vykonanie platobnej operácie ude¾uje pri transakcii uskutoènenej poštou
alebo telefonicky uvedením mena a adresy Držite¾a karty, mena a korešpondenènej adresy na
doruèenie tovaru, èísla Platobnej karty a dátumom platnosti Platobnej karty.
Pri použití Platobnej karty na špeciálnych typoch samoobslužných terminálov poskytujúcich tovar alebo
služby nízkej hodnoty sa Držite¾ karty identifikuje samotným použitím Platobnej karty.
Pri realizácii Bezkontaktných transakcií nízkej hodnoty vo výške do 20 eur Platobnou kartou
s bezkontaktnou èipovou technológiou PayPass / payWave sa platobná operácia uskutoèní priložením
Platobnej karty k èítaèke na POS termináli opatrenom bezkontaktnou èipovou technológiou PayPass /
payWave bez potreby zadávania PIN-kódu alebo iného dodatoèného overenia totožnosti Držite¾a karty.
Držite¾ karty sa identifikuje a súhlas s transakciou ude¾uje samotným použitím Platobnej karty.
Pri realizácii Bezkontaktných transakcií nad 20 eur Držite¾ karty sa identifikuje a súhlas na vykonanie
transakcie ude¾uje zadaním bezchybného PIN - kódu v správnej podobe, prípadne svojim podpisom na
Predajnom doklade zhodným s podpisom uvedeným na zadnej strane Platobnej karty.
Z bezpeènostných dôvodov môže by• Držite¾ karty aj pri realizácii Bezkontaktných transakcií nízkej hodnoty
bez oh¾adu na limit transakcie kedyko¾vek vyzvaný na svoju identifikáciu a udelenie súhlasu na vykonanie
Bezkontaktnej transakcie zadaním bezchybného PIN - kódu v správnej podobe, prípadne svojim podpisom
na Predajnom doklade zhodným s podpisom uvedeným na zadnej strane Platobnej karty. Držite¾ karty je
povinný takejto výzve vyhovie•.
Držite¾ karty je povinný na požiadanie Obchodníka alebo inej osoby, ktorý prijíma Platobné karty pri
bezhotovostných úhradách za tovar a služby alebo pri výbere hotovosti alebo pri výbere hotovosti v rámci
služby Cashback, predloži• platný preukaz totožnosti za úèelom jeho identifikácie. Obchodník alebo iná
osoba je oprávnený zadrža• zablokovanú, zrušenú, neplatnú Platobnú kartu, Platobnú kartu na ktorej je
Zákaz na Platobnú kartu, prípadne Platobnú kartu o ktorej pravosti má Obchodník alebo iná osoba
pochybnos•. Prijatie Platobnej karty zo strany Obchodníka alebo inej osoby za úèelom výberu hotovosti
alebo bezhotovostnej úhrady za tovar alebo služby alebo za úèelom hotovostného výberu v rámci služby
Cashback je vz•ahom medzi Obchodníkom alebo inou osobou a daným Klientom, Banka do tohoto vz•ahu
vstupuje len ako vykonávajúca inštitúcia v súvislosti s vykonávaním platobného styku, a to len ak sa
Obchodník alebo iná osoba rozhodol prija• Platobnú kartu za úèelom uskutoènenia transakcie.
Držite¾ karty svojím podpisom na Predajnom doklade alebo zadaním PIN- kódu pri použití Platobnej karty
alebo uvedením èísla Platobnej karty a CVC2 alebo CVV2 kódu, alebo iným spôsobom uvedeným v bode
4.23 týchto Obchodných podmienok, potvrdzuje obsah a výšku platobnej operácie uskutoènenej Platobnou
kartou okrem prípadov ak pod¾a platných všeobecne záväzných právnych predpisov Banka nie je povinná
overova• totožnos•. Banka a Klient sa dohodli, že ak to charakter technického zariadenia umožòuje, Klient
preukazuje svoju totožnos• Banke v prípade komunikácie medzi Bankou a Klientom prostredníctvom tohto
technického zariadenia, použitím Platobnej karty a zadaním PIN- kódu.
Držite¾ karty je oprávnený naklada• s prostriedkami na Úète, prípadne Úètoch a èerpa• úver z Kartového úètu
prostredníctvom Platobnej karty takto:
(a) pri Debetnej karte, len do výšky povolených Limitov používania Platobnej karty, avšak maximálne do
výšky disponibilného zostatku na Úète, prípadne Úètoch,
(b) pri Charge karte, len do výšky disponibilného Kartového rámca alebo Celkového kartového rámca,
v súlade s Bankou povolenými limitmi používania Charge karty a Dodatkových kariet.
Všetky platobné operácie uskutoènené prostredníctvom Platobnej karty Banka zúètuje na •archu Úètu,
prípadne Úètov, ku ktorým bola vydaná, a to bezodkladne najneskôr nasledujúci Obchodný deò po získaní
príslušných informácií alebo podkladov potrebných na takéto zúètovanie platobných operácií. Banka je
oprávnená na obdobie od získania informácie alebo podkladov o platobnej operácii až po jej zúètovanie,
vytvori• na sumu platobnej operácie rezerváciu prostriedkov na Úète, prípadne Úètoch. Platobné operácie
uskutoènené Platobnou kartou v zahranièí Banka zúètuje v súlade s podmienkami medzinárodných
kartových spoloèností. Spôsob zúètovania a spôsob urèenia výmenného kurzu urèí Banka Zverejnením.
Banka a Klient sa dohodli, že Banka je oprávnená odpísa• z Úètu alebo z Úètov peòažné prostriedky aj bez
Príkazu Klienta, ak Obchodník doruèí Banke upravenú požiadavku na úhradu transakcie vykonanej
Platobnou kartou, za predpokladu, že Klient predmetnú transakciu u Obchodníka uskutoènil. Banka je
oprávnená za•aži• Úèet Klienta sumou peòažných prostriedkov vo výške transakcií vykonaných Platobnou
kartou a splatných Poplatkov súvisiacich s Platobnou kartou a zmluvou o vydaní Platobnej karty, a to aj
v prípade, že na Úète Klienta nebude dostatok peòažných prostriedkov, prièom v tomto prípade je Banka
oprávnená zúètova• túto sumu na •archu úètu Klienta aj do nepovoleného debetu.
Týmto nie je dotknuté právo Klienta reklamova• odpísanie prostriedkov z Úètu.
Ak je Platobná karta vydaná k dvom Úètom, vedeným v rôznych menách, platobná operácia uskutoènená
Platobnou kartou sa zúètuje primárne na •archu Úètu, vedeného v tuzemskej mene. Ak je nedostatok
peòažných prostriedkov na Úète vedeného v tuzemskej mene, na •archu ktorého má by• platobná operácia
zúètovaná, tak sa platobná operácia zúètuje na •archu druhého Úètu, ku ktorému bola Platobná karta vydaná.
Konverzia mien sa uskutoèní v súlade s aktuálnym kurzovým lístkom platným v èase zúètovania platobnej
operácie, ktorý Banka urèuje Zverejnením. Ak je Platobná karta vydaná k Úètom vedeným v rovnakej mene,
Banka zúètuje transakciu z ktoréhoko¾vek Úètu.
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4.29 Ak Držite¾ karty stratí Platobnú kartu, alebo mu bude Platobná karta odcudzená, alebo ak sa Držite¾ karty

4.30

4.31

4.32

4.33

4.34

domnieva, že sa tretia osoba dozvedela informácie, na základe ktorých je možné vykona• Platobnou kartou
MO/TO transakciu, alebo ak sa Držite¾ karty, prípadne majite¾ úètu domnieva, že Platobná karta môže by•
zneužitá je Držite¾ karty alebo majite¾ úètu povinný Banku bez zbytoèného odkladu o tejto skutoènosti
telefonicky informova• a požiada• o zrealizovanie Zákazu na Platobnú kartu, a to prostredníctvom
nepretržitej služby SporoTel príslušné Autorizaèné stredisko na telefónnom èísle urèenom Bankou
Zverejnením platným v deò uskutoènenia tohto oznámenia, alebo Banku - na telefónne èíslo urèené Bankou
Zverejnením platným v deò uskutoènenia tohto oznámenia a zároveò miestny útvar polície, od ktorého si
vyžiada doklad o oznámení tejto skutoènosti. Vzh¾adom na nevyhnutnos• dodržiava• zásady bezpeènosti pri
používaní Platobnej karty sa porušenie tejto povinnosti považuje za hrubú nedbanlivos• a závažné porušenie
týchto Obchodných podmienok.
Banka zrealizuje Zákaz na Platobnú kartu za predpokladu, že Držite¾ karty alebo majite¾ úètu uvedie svoje
meno a priezvisko, èíslo Platobnej karty alebo èíslo Úètu/úètu, ku ktorému je Platobná karta vydaná, druh
Platobnej karty, diskrétny údaj, ako aj okolnosti vzniku danej udalosti. Držite¾ karty nikdy neoznamuje PINkód. V odôvodnených prípadoch, Banka zrealizuje Zákaz na Platobnú kartu aj bez uvedenia diskrétneho
údaju. V takýchto prípadoch, ja Banka oprávnená požadova• od Klienta namiesto diskrétneho údaju,
uvedenie Identifikaèného údaju alebo Autentifikaèného údaju Klienta alebo ïalších identifikaèných údajov
Klienta alebo iné kontrolné údaje, potrebné na úèely jeho identifikácie a identifikácie Platobnej karty, na ktorú
sa Zákaz na Platobnú kartu realizuje.
Klient zodpovedá za zneužitie Platobnej karty a odèerpanie peòažných prostriedkov spôsobené týmto
zneužitím pri používaní Platobnej karty až do výšky 100 eur v dôsledku nedbanlivosti Klienta pri používaní
Platobnej karty, pokia¾ nie je v týchto Obchodných podmeinkach uvedené inak.
Pri Bezkontaktných transakciách Banka poskytuje Klientovi zvýšenú ochranu a môže zníži• výšku sumy
spoluúèasti na škode ktorá vznikne v dôsledku zneužitia Platobnej karty a odèerpania peòažných
prostriedkov spôsobené týmto zneužitím pri používaní Platobnej karty v dôsledku nedbanlivosti Klienta pri
používaní Platobnej karty, a to až do momentu, kým bude Platobnou kartou uskutoènená transakcia, pri
ktorej dôjde k autorizovaniu transakcie zadaním PIN-kódu, podpisom na Predajnom doklade zhodným s
podpisom uvedeným na zadnej strane Platobnej karty, prípadne autorizovaniu MO/TO transakcie spôsobom
uvedeným v týchto Obchodných podmienok, a to zo sumy 100 eur na 0 eur. Uvedená zvýšená ochrana sa
nevz•ahuje na prípady hrubej nedbanlivosti a závažného porušenia týchto Obchodných podmienok Klientom
pri používaní Platobnej karty a na porušenie povinnosti uvedenej v bode 4.46 týchto Obchodných podmienok.
Klient zodpovedá za zneužitie Platobnej karty a odèerpanie peòažných prostriedkov spôsobené týmto
zneužitím v plnom rozsahu, až do èasu telefonického informovania a podania žiadosti o zrealizovanie
Zákazu na Platobnú kartu v súlade s bodom 4.29 Obchodných podmienok, ak budú zároveò splnené
podmienky bodu 4.30 Obchodných podmienok, ak k odèerpaniu peòažných prostriedkov došlo v dôsledku
hrubej nedbanlivosti Držite¾a karty pri používaní Platobnej karty. Klient zodpovedá za odèerpanie peòažných
prostriedkov spôsobené zneužitím Platobnej karty aj po momente podania žiadosti o zrealizovanie Zákazu
na Platobnú kartu, ak k odèerpaniu peòažných prostriedkov došlo v dôsledku podvodného konania Klienta.
Ak k odèerpaniu peòažných prostriedkov nedošlo v dôsledku podvodného konania Klienta má Klient právo
požadova• od Banky vrátenie peòažných prostriedkov, ktoré boli odèerpané zneužitím Platobnej karty v èase
po podaní žiadosti o zrealizovanie Zákazu na Platobnú kartu v súlade s týmito Obchodnými podmienkami.
Klient zodpovedá za škodu, ktorá vznikla jeho hrubou nedbanlivos•ou a závažným porušením povinností
vyplývajúcich pre Klienta zo Zmluvy, týchto Obchodných podmienok alebo VOP.
O zrealizovanie Zákazu na Platobnú kartu je oprávnený požiada• Držite¾ karty alebo majite¾ úètu. Majite¾ úètu
je oprávnený požiada• o zrealizovanie Zákazu na akúko¾vek Platobnú kartu vydanú k Úètu. Držite¾ karty je
oprávnený požiada• len o zrealizovanie Zákazu na Platobnú kartu, ktorej je držite¾om. Ak je Platobná karta
vydaná k Úètu, na ktorom je Spoloèný vklad, majite¾ úètu nie je oprávnený požiada• o zrealizovanie Zákazu
na Platobnú kartu, ktorá bola vydaná inému spolumajite¾ovi úètu, týmto nie sú dotknuté ustanovenia bodov
4.33 – 4.35 Obchodných podmienok.
Z bezpeènostných dôvodov, vo výnimoèných prípadoch je Banka oprávnená zrealizova• Zákaz na Platobnú
kartu aj na základe žiadosti tretej osoby za predpokladu, že táto osoba splní požiadavku Banky na
preukázanie vierohodnosti takto vznesenej požiadavky. Banka v tomto prípade nenesie žiadnu
zodpovednos• za prípadné neoprávnené zrealizovanie Zákazu na Platobnú kartu, a za prípadné škody tým
vzniknuté.
V záujme predchádzania vzniku škody alebo jej zmenšenia je Banka oprávnená zrealizova• Zákaz na
Platobnú kartu aj bez žiadosti Držite¾a karty alebo majite¾a úètu z dôvodov týkajúcich sa bezpeènosti
Platobnej karty, z dôvodov podozrenia z neautorizovaného alebo podvodného použitia Platobnej karty, a to
najmä vtedy, ak existuje dôvodné podozrenie zo zneužitia Platobnej karty, ako aj v prípadoch ak takáto
povinnos• vyplýva Banke so všeobecne záväzného právneho predpisu. Z rovnakých dôvodov je Banka
oprávnená prija• a vykona• aj iné bezpeènostné opatrenia na ochranu Klienta, jeho finanèných prostriedkov,
Platobnej karty alebo Banky. Banka je oprávnená z týchto dôvodov vyda• Držite¾ovi karty Náhradnú kartu
bez žiadosti Držite¾a karty alebo majite¾a úètu. O zrealizovaní Zákazu na Platobnú kartu a dôvode zriadenia
tohto Zákazu na Platobnú kartu Banka informuje Klienta bez zbytoèného odkladu vhodným spôsobom, a to
telefonicky, e-mailom, prostredníctvom Elektronických služieb, písomne alebo osobne na Obchodnom
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mieste Banky. Po odpadnutí dôvodu zriadenia Zákazu na Platobnú kartu je Banka oprávnená, nie však
povinná, zruši• Zákaz na Platobnú kartu, prièom Banka pri tomto rozhodnutí zoh¾adní bezpeènos• ïalšieho
používania Platobnej karty. O zrušení Zákazu na Platobnú kartu Banka informuje Klienta vhodným
spôsobom, a to telefonicky, e-mailom, prostredníctvom Elektronických služieb, písomne alebo osobne na
Obchodnom mieste Banky.
4.35 Zrušený s úèinnos•ou k 01.02.2010.
4.36 Po zrealizovaní Zákazu na Platobnú kartu alebo zrušení Platobnej karty nie je Banka povinná vyda•
Držite¾ovi karty Náhradnú kartu, prípadne novú Platobnú kartu.
4.37 Po zrealizovaní Zákazu na Platobnú kartu, je osoba uvedená v bode 4.32 Obchodných podmienok, na
žiados• ktorej bol Zákaz na Platobnú kartu zrealizovaný, oprávnená Banku požiada• o zrušenie Zákazu na
Platobnú kartu, a to osobne na Obchodnom mieste Banky alebo prostredníctvom nepretržitej služby
SporoTel. Z bezpeènostných dôvodov nie je Banka povinná tejto žiadosti vyhovie•, a to ak sa Banka
domnieva, že stále trvá dôvod, pre ktorý bol Zákaz na Platobnú kartu zrealizovaný alebo hrozí zneužitie
Platobnej karty. Po zrealizovaní Zákazu na Platobnú kartu z iných dôvodov ako je žiados• Držite¾a karty
alebo majite¾a úètu v súlade s bodom 4.32 Obchodných podmienok je Banka oprávnená zruši• Zákaz na
Platobnej karte ak pominuli dôvody, pre ktoré bol Zákaz na Platobnú kartu zrealizovaný.
4.38 Pokia¾ majite¾ úètu alebo Držite¾ karty nesúhlasí s platobnou operáciou, ktorá mu bola zúètovaná na •archu
Úètu alebo Kartového úètu, je povinný svoj nesúhlas bezodkladne oznámi• Banke, spolu s uvedením
reklamovaných skutoèností, a to písomne najneskôr v lehote do 13 mesiacov od dátumu uskutoènenia
platobnej operácie. Reklamované skutoènosti je majite¾ úètu alebo Držite¾ karty povinný podloži•
relevantnými dokladmi.
4.39 Banka je oprávnená v rámci svojej právomoci vykona• ïalšie preverenie reklamácie, o spôsobe vybavenia
reklamácie informuje majite¾a úètu alebo Držite¾a karty v lehote urèenej Reklamaèným poriadkom. V prípade
reklamácie týkajúcej sa použitia Platobnej karty v zahranièí, je lehota preverenia reklamácie závislá nielen
o preverenia reklamovaných skutoèností na strane Banky, ale aj od úkonov preverenia reklamácie na strane
zahraniènej banky, prostredníctvom ktorej alebo prostredníctvom technických zariadení ktorej (napr. POS
terminál, Imprinter, bankomat,...), bola reklamovaná platobná operácia v zahranièí zrealizovaná. V prípadoch,
kedy je pri prešetrení reklamácie Bankou potrebná súèinnos• zahraniènej banky, Banka vykoná všetky kroky
súvisiace s preverením a vybavením reklamácie u zahraniènej banky bezodkladne po doruèení reklamácie
od Klienta a následne po doruèení stanoviska a relevantných dokladov k reklamácii zo strany zahraniènej
banky, bude Banka Klienta bezodkladne informova• o vybavení reklamácie.
4.40 V prípade, ak majite¾ úètu alebo Držite¾ karty v lehote uvedenej v bode 4.38 neuplatní voèi Banke reklamáciu,
má sa za to, že s uskutoènenou platobnou operáciou a s údajmi uvedenými na výpise z Úètu alebo
Kartového úètu súhlasí a zanikajú jeho práva zo zodpovednosti za vady a nárok na náhradu vzniknutej
škody.
4.41 V prípade, že Držite¾ karty vráti Obchodníkovi tovar, alebo Držite¾ovi karty nie je Obchodníkom poskytnutá
požadovaná služba, Obchodník je povinný vystavi• Kreditný doklad a zabezpeèi• jeho spracovanie a jednu
potvrdenú kópiu Kreditného dokladu odovzda• Držite¾ovi karty.
4.42 Klient je oprávnený doruèi• Banke návrh na uzatvorenie Zmluvy alebo dodatku k Zmluve, najmä návrh na
zmenu povolených Limitov na používanie Platobnej karty, alebo žiados• o zmenu povolených operácií na
Úète vykonávaných Platobnou kartou, alebo žiados• o vydanie Obnovenej karty, alebo žiados• o nevydanie
Obnovenej karty ako aj žiadosti o ïalšie zmeny a služby týkajúce sa alebo súvisiace s Platobnou kartou aj
prostredníctvom Elektronických služieb, prièom jednotlivé právne úkony je Klient oprávnený uskutoèni•
prostredníctvom takej Elektronickej služby, ktorá mu uskutoènenie tohto právneho úkonu umožòuje. Pri
doruèení tejto žiadosti je Klient povinný preukáza• svoju totožnos• spôsobom nevzbudzujúcim žiadnu
pochybnos•, a to uvedením svojho Identifikaèného údaju a Autentifikaèného údaju, identifikovaním sa
prostredníctvom iných Bezpeènostných predmetov alebo iným spôsobom dohodnutým medzi Bankou a
Klientom. Banka je oprávnená nie však povinná akceptova• tento návrh Klienta. Ak sa Banka rozhodne
akceptova• tento návrh Klienta, informuje Klienta o jeho akceptácii, najmä prostredníctvom Elektronických
služieb alebo iným dohodnutým spôsobom a vykoná zmeny požadované Klientom.
4.43 Oprávnenie Držite¾a karty používa• Platobnú kartu zaniká tiež zrealizovaním Zákazu na Platobnú kartu,
alebo písomnou výpoveïou zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty, ktorá bola podaná:
a) Klientom bez uvedenia dôvodu, prièom výpoveï nadobúda úèinnos• nasledujúci deò po dni
doruèenia výpovede Banke alebo
b) Bankou bez uvedenia dôvodu, prièom výpovedná lehota je dva mesiace a zaèína plynú• odo dòa
doruèenia výpovede Klientovi, ak vo výpovedi nebude Bankou urèená dlhšia výpovedná lehota.
Ak dôjde zo strany Klienta v súvislosti so zmluvou o vydaní a používaní Platobnej karty alebo v súvislosti
s používaním Platobnej karty k podvodnému konaniu, je Banka oprávnená Zmluvu vypoveda•, prièom
výpoveï nadobúda úèinnos• dòom jej doruèenia Klientovi.
Ak dôjde zo strany Banky k podstatnému porušeniu povinností vyplývajúcich Banke zo Zmluvy, z týchto
Obchodných podmienok, VOP alebo iných súèastí Zmluvy je Klient oprávnený Zmluvu vypoveda•, prièom
výpoveï nadobúda úèinnos• dòom jej doruèenia Banke.
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4.44 Ak nebola Držite¾ovi karty vydaná Náhradná karta alebo Obnovená karta zaniká zmluva o vydaní a

používaní Platobnej karty, na základe ktorej bola vydaná Platobná karta, ku dòu uplynutia platnosti tejto
Platobnej karty.
4.45 Zmluva o vydaní a používaní Platobnej karty, na základe ktorej bola Klientovi vydaná Debetná karta zaniká
automaticky z dôvodu zániku Zmluvy o bežnom úète, ku ktorému bola táto Debetná karta vydaná. V takomto
prípade výpoveï Zmluvy o bežnom úète sa považuje súèasne aj za výpoveï Zmluvy o vydaní a používaní
Platobnej karty, na základe ktorej bola Klientovi vydaná Debetná karta k tomuto Úètu.
Ak je Platobná karta vydaná k dvom Úètom, zánikom Zmluvy o bežnom úète zaniká zmluva o vydaní a
používaní Platobnej karty v èasti, v ktorej sa týka vydania a používania Platobnej karty v súvislosti s týmto
Úètom
Zmluva o vydaní a používaní Platobnej karty, na základe ktorej bola vydaná Elektronická karta zanikne
najneskôr 8 kalendárnych dní pred zánikom Zmluvy o bežnom úète, ku ktorému bola táto Debetná karta
vydaná. Zmluva o vydaní a používaní Platobnej karty, na základe ktorej bola vydaná Embosovaná karta
zanikne najneskôr 30 kalendárnych dní pred zánikom Zmluvy o bežnom úète, ku ktorému bola táto Debetná
karta vydaná.
Ak sa Banka hodnoverným spôsobom dozvie o úmrtí Držite¾a karty, Banka zriadi na Platobnej karte vydanej
tomuto Držite¾ovi karty Zákaz na Platobnú kartu a Platobnú kartu zruší. Ak došlo k zrušeniu Debetnej karty
z dôvodu úmrtia Držite¾a karty, zmluva o vydaní a používaní Platobnej karty, na základe ktorej bola Držite¾ovi
karty vydaná táto Debetná karta v èasti týkajúcej sa vydania a používania tejto Debetnej karty zaniká.
4.46 Majite¾ úètu a Držite¾ karty sa zaväzujú, že po zániku oprávnenia používa• Platobnú kartu alebo po ukonèení
platnosti Platobnej karty, túto bez zbytoèného odkladu fyzicky znehodnotia, prípadne zlikvidujú, prièom
Banka je oprávnená urèi• Zverejnením, ktoré typy Platobných kariet je Klient povinný po ukonèení ich
platnosti vráti• Banke. V prípade porušenia tejto povinnosti, majite¾ úètu a Držite¾ karty zodpovedajú za
všetky platobné operácie spojené s jej prípadným zneužitím a za škodu, ktorá Banke vznikla spoloène a
nerozdielne.
Na vysporiadanie vzájomných práv a povinností Banky a Klienta zo zmluvy o vydaní a používaní Platobnej
karty sa aj po jej zániku primerane použijú ustanovenia zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty,
Obchodných podmienok, VOP a iných dokumentov, ktoré sú súèas•ou zmluvy o vydaní a používaní
Platobnej karty.
4.47 Majite¾ úètu splnomocòuje Držite¾a karty na to, aby kedyko¾vek poèas trvania platnosti zmluvy o vydaní a
používaní Platobnej karty uzatvoril poistnú zmluvu pre cestovné poistenie k Debetnej karte vydanej na
základe zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty. Banka je oprávnená za•aži• Úèet Klienta sumou
peòažných prostriedkov vo výške roèného poistného v súlade s poistnou zmluvou pre cestovné poistenie
k Debetnej karte vydanej na základe zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty, ak Držite¾ karty takúto
poistnú zmluvu uzatvoril a túto sumu poukáza• v prospech úètu poistite¾a aj bez predloženia platobného
príkazu a to aj v prípade, že na Úète Klienta nebude dostatok peòažných prostriedkov, prièom v tomto
prípade je Banka oprávnená zúètova• túto sumu na •archu Úètu Klienta aj do nepovoleného debetu.
Majite¾ úètu ïalej splnomocòuje Držite¾a karty na to, aby kedyko¾vek poèas trvania platnosti zmluvy o vydaní
a používaní Platobnej karty vo vz•ahu k Platobnej karte vydanej na meno Držite¾a karty požiadal Banku o
a) aktiváciu Platobnej karty vydanej na meno Držite¾a karty,
b) zmenu diskrétneho údaju k tejto Platobnej karte,
c) znovuvytlaèenie PIN-kódu k tejto Platobnej karty,
d) zrušenie tejto Platobnej karty,
e) službu Vlastná karta k tejto Platobnej karte.
4.48 Osobitné ustanovenia k Vlastnej karte:
4.48.1 Pri príprave a vo¾be dizajnu svojej Vlastnej karty je Klient povinný dodržiava• postup a podmienky
stanovené v Pravidlách pre tvorbu dizajnu Vlastnej karty (ïalej „Pravidlá pre Vlastnú kartu“), ktoré sú
zverejnené na internetovej stránke Banky. Klient je povinný oboznámi• sa s Pravidlami pre Vlastnú kartu
a dodržiava• ich. Klient nesie plnú zodpovednos• za porušenie Pravidiel pre Vlastnú kartu.
4.48.2. Klient je oprávnený zvoli• si na úpravu dizajnu Vlastnej karty:
a) obrázok z galérie obrázkov Banky, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Banky, alebo
b) vlastný obrázok dodaný Klientom.
Ak si Klient zvolí pre svoju Vlastnú kartu vlastný obrázok, Klient prehlasuje že:
a)
je v súlade so zákonom è. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským
právom (Autorský zákon) autorom alebo oprávneným nosite¾om autorských práv, najmä
osobnostných a majetkových, k dodanému obrázku, a akýchko¾vek iných práv obdobných
autorskému právu alebo je oprávnený obrázok použi• na Vlastnú kartu a použitím obrázku
neporušuje práva patriace tretím osobám,,
b)
obrázok je v súlade so zákonom è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník a neoprávnene nezasahuje
do práva na ochranu osobnosti na fotografii zobrazenej fyzickej osoby,
c)
v súlade so zákonom è. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov nezasahuje do práva na
ochranu osobných údajov na obrázku zobrazenej fyzickej osoby bez jej výslovného súhlasu,
d)
neporušuje žiadne práva a oprávnené záujmy tretích osôb vyplývajúce z právnych predpisov
upravujúcich ochranné známky najmä zákona è. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach,
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žiadnym spôsobom neporušuje práva a oprávnené záujmy tretích osôb a svojim konaním
nenapåòa znaky žiadnej z foriem nekalej sú•aže pod¾a zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník.
V prípade zásahu do práv a právom chránených záujmov osôb pod¾a predchádzajúcich viet tohto bodu,
Klient prehlasuje, že :
- je oprávnený použi• motív na obrázok a je oprávnený obrázok poskytnú• ïalej na použitie Banke a
osobám spolupracujúcim s Bankou ako podklad pri vydaní a používaní Vlastnej karty,
- že má súhlas dotknutých osôb na použitie motívu alebo obrázku na Vlastnej karte a na požiadanie
Banky písomný súhlas dotknutých osôb Banke preukáže,
- v prípade odvolania súhlasu dotknutých osôb, alebo zániku oprávnenia na použitie motívu na obrázku
tieto skutoènosti Banke oznámi a Vlastnú kartu Banke ihneï odovzdá.
4.48.3. Klient je zodpovedný za akúko¾vek ujmu alebo škodu spôsobenú Banke alebo tretej osobe v súvislosti so
skutoènos•ou, že vyššie uvedené prehlásenia Klienta sú nepravdivé, neúplné alebo nepresné, a Klient sa
zaväzuje túto ujmu alebo škodu Banke v plnom rozsahu nahradi•.
4.48.4 Klient prehlasuje, že ním dodaný vlastný obrázok obsahuje výluène dáta, ktoré tvoria obrázok a
neobsahuje žiadne iné dáta alebo programy, ktoré sú vírusmi alebo spamom, alebo by mohli obsahova•
vírusy, spam alebo iné nevyžiadané dáta, informácie a podobne. Klient je zodpovedný za akúko¾vek ujmu
alebo škodu, ktorá vznikne Banke alebo ïalším osobám poskytujúcim Banke podporu pri príprave, výrobe
alebo distribúcii Vlastnej karty v súvislosti so skutoènos•ou, že prehlásenie Klienta uvedené v tomto bode
je nepravdivé, neúplné alebo nepresné, a Klient sa zaväzuje túto ujmu alebo škodu v plnom rozsahu
nahradi•.
e)

4.48.5. Klient je povinný pri zhotovení svojho obrázku pre svoju Vlastnú kartu dodržiava• Bankou stanovené
kritéria na obsah obrázku uvedené v Pravidlách pre Vlastnú kartu. Tieto kritéria je Banka oprávnená
kedyko¾vek zmeni•.

4.48.6. Klient ude¾uje Banke súhlas s poskytnutím ním dodaného obrázku ïalším spracovate¾om poskytujúcim
Banke podporu pri príprave, výrobe a distribúcii Vlastnej karty. Klient si je vedomý toho, že pri spracovaní
obrázku môže prís• pri úprave obrázku alebo k drobným zmenám v obsahu obrázku napríklad v jeho
farebnosti a že vydaná Vlastná karta nemusí plne zodpoveda• originálu dodaného obrázku. Banka
nenesie zodpovednos• za odchýlky, ktoré môžu nasta• od predlohy obrázku a vydanej Vlastnej karty
spôsobenej výrobcom Vlastnej karty.
4.48.7 Klient nemá právny nárok na akceptáciu ním dodaného vlastného obrázku.
4.48.8 Klient vyslovene súhlasí, že schválením obrázku zadaným Klientom, Banka nepreberá na seba
zodpovednos• za dodržanie podmienok uvedených v bode 4.48.2 týchto Osobitných ustanovení
k Vlastnej karte a nezbavuje Klienta zodpovednosti za dodržanie týchto podmienok.
4.48.9 Pokia¾ sa Banka s Klientom nedohodnú inak, pri Debetných kartách bude Klientovi vydaná Obnovená
karta alebo Náhradná karta s obrázkom, ktorý bol medzi Bankou a Klientom dohodnutý v zmluve o vydaní
a používaní Platobnej karty resp. v dodatku k zmluve o vydaní a používaní Platobnej karty. Pri Kreditných
kartách a pri Platobných kartách s obrázkom z galérie obrázkov Banky z limitovaných edícií bude
Klientovi vydaná Obnovená karta alebo Náhradná karta so štandardným dizajnom používaným Bankou
pre príslušný typ Platobnej karty.
4.49
Klient berie na vedomie, že funkènos• Platobnej karty môže by• v urèitých prípadoch (najmä pri
platobných operáciách uskutoèòovaných Platobnou kartou v zahranièí) obmedzená z dôvodu
nekompatibilného technického nastavenia zariadení pre prijímanie Platobných kariet na strane niektorých
prijímate¾ov Platobných kariet. Akceptovate¾nos• urèitého typu Platobnej karty v jednotlivých krajinách si
môže Držite¾ karty overi• na internetových stránkach jednotlivých kartových spoloèností.

B. OSOBITNÁ ÈAS•
5. Elektronická služba – SporoPay
5.1

5.2

Banka poskytuje Internetovému obchodníkovi osobitnú Elektronickú službu SporoPay na základe osobitnej
zmluvy o zriadení a využívaní služby SporoPay za predpokladu splnenia najmä týchto podmienok:
(a) Internetový obchodník má v Banke zriadený Úèet a k nemu zriadenú osobitnú Elektronickú službu
Mailbanking a
(b) spåòa urèité technické požiadavky umožòujúce prepojenie internetovej stránky Internetového
obchodníka so systémom Banky.
Internetový obchodník nemá právny nárok na uzavretie zmluvy o zriadení a využívaní služby SporoPay.
Banka je oprávnená vyjadri• súhlas s návrhom na uzavretie zmluvy o zriadení a využívaní služby SporoPay
po posúdení technickej spôsobilosti Internetového obchodníka a funkènosti jeho internetovej stránky, ktorá
Klientovi umožní uskutoèni• elektronickú objednávku tovaru a služieb ponúkaných Internetovým
obchodníkom a zrealizova• platbu za objednaný tovar a služby.
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5.3

5.4
5.5

5.6

5.7

5.8

5.9
5.10

5.11

5.12

5.13

Deò, keï prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o zriadení a využívaní služby SporoPay Bankou dôjde
Internetovému obchodníkovi sa považuje za deò uzavretia zmluvy o zriadení a využívaní služby SporoPay.
Súèas•ou zmluvy o zriadení a využívaní služby SporoPay je aj technický popis k tejto Elektronickej službe,
ktorý Banka urèuje Zverejnením a ktorý je oprávnená jednostranne meni• z dôvodu zmien technických
možností Banky a tieto zmeny urèuje Zverejnením.
Internetový obchodník je povinný poskytnú• Banke súèinnos• pri vytvorení technického prepojenia jeho
internetovej stránky so systémom Banky.
Internetový obchodník je povinný Banku informova• najmä o zmene adresy internetovej stránky, na ktorej
prevádzkuje svoj internetový obchod. Internetový obchodník môže požiada• Banku o poskytnutie osobitnej
Elektronickej služby SporoPay aj v iných internetových obchodoch, než v tých, ktoré uviedol v návrhu na
uzavretie zmluvy o zriadení a využívaní služby SporoPay. Banka nie je povinná tejto žiadosti Internetového
obchodníka vyhovie•.
Banka po uzavretí zmluvy o zriadení a využívaní služby SporoPay a v súlade s obchodnými zvyklos•ami
odovzdá Internetovému obchodníkovi reklamný banner s logom Elektronickej služby SporoPay. Ak je
komunikácia medzi Bankou a Internetovým obchodníkom v rámci služby Sporopay zabezpeèená Tajným
k¾úèom, Internetový obchodník je povinný dodržiava• pri jeho používaní bezpeènostné zásady viažuce sa
k Bezpeènostným predmetom. Odovzdanie Tajného k¾úèa pri uzatvorení zmluvy o zriadení a využívaní
služby Sporopay alebo jeho zmena sa uskutoèòuje spôsobom urèeným v tejto zmluve. Banka je oprávnená
urèi• spôsob uskutoènenia tohto úkonu Internetovým obchodníkom alebo ním urèenou Oprávnenou osobou
a umožni• ho prostredníctvom Elektronickej služby.
Internetový obchodník je povinný vidite¾ne umiestni• reklamný banner s logom Elektronickej služby
SporoPay na internetovú stránku svojho virtuálneho obchodu a zabezpeèi•, aby Klient, ktorý si zvolí
realizáciu úhrady prostredníctvom Elektronickej služby SporoPay, bol vždy presmerovaný na systém Banky.
Banka nezodpovedá za správnos• údajov obsiahnutých v úhrade alebo za škody spôsobené
nezrealizovaním úhrady za tovar a služby zadanej Klientom, pokia¾ Internetový obchodník neposkytol
Klientovi správne èíslo Úètu Internetového obchodníka, v prospech ktorého sa mala úhrada zrealizova•, ako
aj správny údaj umožòujúci identifikáciu takejto úhrady.
Banka nezodpovedá za realizáciu elektronickej objednávky tovaru a služieb Klienta, ani za dodávku
objednaného tovaru a služieb, uskutoènenú Internetovým obchodníkom.
Banka vykoná Príkaz doruèený Klientom za úèelom úhrady za objednaný tovar a služby u Internetového
obchodníka v súlade s ustanoveniami bodu 3.16 týchto Obchodných podmienok, s výnimkou ustanovenia
upravujúceho oprávnenie Klienta uvies• budúci dátum splatnosti Príkazu a ustanoveniami bodu 5. –
Platobné služby VOP, ktoré sa v tomto prípade použijú primerane.
Banka je oprávnená uvies• obchodné meno, názov, logo alebo iné oznaèenie Internetového obchodníka,
sídlo alebo miesto podnikania Internetového obchodníka a adresu internetovej stránky Internetového
obchodníka, na ktorej prevádzkuje svoj virtuálny obchod do zoznamu Internetových obchodníkov, s ktorými
Banka spolupracuje a tento zoznam je oprávnená zverejni• na internetovej stránke Banky alebo na
Obchodných miestach a Internetový obchodník s týmto zverejnením súhlasí. Ïalej Internetový obchodník
ude¾uje Banke súhlas na bezodplatné použitie svojho obchodného mena, názvu, loga alebo iného oznaèenia
Internetového obchodníka vrátane sídla alebo miesta podnikania a adresy internetovej stránky Internetového
obchodníka, na ktorej prevádzkuje svoj virtuálny obchod na internetovej stránke Banky a v marketingových
materiáloch Banky propagujúcich spoluprácu medzi Bankou a Internetovým obchodníkom.
Zmluvný vz•ah medzi Bankou a Internetovým obchodníkom založený zmluvou o zriadení a využívaní služby
SporoPay možno ukonèi•:
(a) písomnou výpoveïou Internetového obchodníka bez uvedenia dôvodu, s úèinnos•ou 5 pracovných
dní po doruèení písomnej výpovede Banke,
(b) písomnou výpoveïou Banky bez uvedenia dôvodu, s úèinnos•ou 5 pracovných dní po doruèení
písomnej výpovede Internetovému obchodníkovi,
(c) ukonèením zmluvného vz•ahu medzi Bankou a Internetovým obchodníkom založeného Zmluvou o
bežnom úète týkajúcej sa Úètu Internetového obchodníka, v prospech ktorého má Banka povinnos•
pripisova• úhrady za tovary alebo služby uskutoènené Klientom prostredníctvom služby SporoPay,
(d) ukonèením zmluvného vz•ahu medzi Bankou a Internetovým obchodníkom založeného EB zmluvou,
ak poskytovanie takejto Elektronickej služby bolo podmienkou pre poskytovanie služby SporoPay
v súlade so Zmluvou o zriadení a využívaní služby SporoPay.
Internetový obchodník je povinný ku dòu ukonèenia zmluvného vz•ahu s Bankou založeného zmluvou o
zriadení a využívaní služby SporoPay vyrovna• všetky svoje záväzky vyplývajúce z tohto zmluvného vz•ahu
voèi Banke, najmä odstráni• reklamný banner s logom Elektronickej služby SporoPay zo svojej internetovej
stránky, v opaènom prípade je povinný Banke nahradi• škodu, ktorú jej týmto spôsobil, prípadne poskytnú•
primerané zados•uèinenie alebo náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch alebo vyda• bezdôvodné
obohatenie.
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6. Elektronické služby – Homebanking a Multicash
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Banka poskytuje HB klientovi Službu HB na základe Zmluvy o HB a za predpokladu splnenia technických
predpokladov poskytnutia tejto služby HB klientom, ktoré Banka urèuje Zverejnením. Banka poskytuje MC
klientovi Službu MC na základe Zmluvy o MC a za predpokladu splnenia technických predpokladov
poskytnutia tejto služby MC klientom, ktoré Banka urèuje Zverejnením. Technické predpoklady poskytnutia
príslušnej Elektronickej služby je Banka oprávnená meni• z dôvodu zmien technických možností
poskytovania príslušnej Elektronickej služby.
Klient nemá právny nárok na uzavretie Zmluvy o HB alebo Zmluvy o MC. Ak sa Zmluva o HB alebo Zmluva o
MC uzatvára medzi prítomnými, je táto zmluva uzatvorená okamihom jej podpisu poslednou zmluvnou
stranou. Pokia¾ sa Zmluva o HB alebo Zmluva o MC neuzatvára medzi prítomnými, HB klient predloží Banke
návrh na uzavretie Zmluvy o HB alebo MC klient predloží Banke návrh na uzavretie Zmluvy o MC. Ak Banka
tento návrh Klienta akceptuje, tak okamih, keï akceptácia návrhu Klienta Bankou dôjde Klientovi, sa
považuje za deò uzavretia Zmluvy o HB alebo Zmluvy o MC.
Súèas•ou Zmluvy o HB je Žiados• k Zmluve o HB, v ktorej je HB klient povinný uvies•:
(a) zoznam kontaktných osôb poverených HB klientom a ich kontaktné údaje, s ktorými môže Banka
v naliehavých prípadoch komunikova•,
(b) Úèty a ich identifikáciu, ku ktorým HB klient Banku žiada o poskytnutie Služby HB,
(c) identifikáciu Úètu, z ktorého je Banka oprávnená vykona• inkaso poplatkov za poskytovanie Služby
HB a zároveò udeli• súhlas s takýmto inkasom Poplatkov za poskytovanie Služby HB v prospech
Banky.
Ïalej je HB klient oprávnený v Žiadosti k Zmluve o HB:
(d) splnomocni• tretie osoby na nakladanie s finanènými prostriedkami na Úète prostredníctvom Služby
HB,
(e) urèi• jednotlivé obmedzenia pri nakladaní s finanènými prostriedkami na Úète v podobe stanovenia
HB limitov.
Súèas•ou Zmluvy o MC je Žiados• k Zmluve o MC, v ktorej je MC klient povinný uvies•:
(a) zoznam kontaktných osôb poverených MC klientom a ich kontaktné údaje, s ktorými môže Banka
v naliehavých prípadoch komunikova•,
(b) Úèty a ich identifikáciu, ku ktorým MC klient Banku žiada o poskytnutie Služby MC,
(c) identifikáciu Úètu, z ktorého je Banka oprávnená vykona• inkaso poplatkov za poskytovanie Služby
MC a zároveò udeli• súhlas s takýmto inkasom Poplatkov za poskytovanie Služby MC v prospech
Banky.
Ïalej je MC klient oprávnený v Žiadosti k Zmluve o MC:
(d) splnomocni• tretie osoby na nakladanie s finanènými prostriedkami na Úète prostredníctvom Služby
MC,
(e) urèi• jednotlivé obmedzenia pri nakladaní s finanènými prostriedkami na Úète v podobe stanovenia
MC limitov,
(f) urèi• Triedy podpisu pre jednotlivé Oprávnené osoby.
Banka poskytuje Službu HB v plnom rozsahu modulov programového vybavenia Služby HB. Banka je
oprávnená HB klientovi, ktorému poskytuje Službu HB len v rozsahu Komunikaèného modulu HB alebo
Základného modulu HB alebo HB klientovi, ktorý využíva Službu HB len na spracovanie a výmenu
Kompatibilných súborov v rozsahu Komunikaèného modulu HB, na základe jeho žiadosti, sprístupni• Službu
HB v plnom rozsahu modulov programového vybavenia. HB klient, ktorý využíva Službu HB len na
spracovanie a výmenu Kompatibilných súborov s Bankou, je oprávnený využíva• túto službu len v rozsahu
Komunikaèného modulu HB.
Banka je oprávnená poskytnú• Klientovi Službu HB alebo Službu MC aj k iným úètom zriadeným Bankou, ak
ich majite¾ splnomocnil Klienta na oboznamovanie sa s údajmi týkajúcimi sa Klienta alebo týchto úètov alebo
na nakladanie s finanènými prostriedkami na týchto úètoch prostredníctvom Služby HB alebo Služby MC
poskytovanej Bankou tomuto Klientovi ako HB klientovi alebo MC klientovi, a to v rozsahu urèenom
v príslušnom plnomocenstve.
Súèas•ou Zmluvy o HB alebo Zmluvy o MC sú aj ostatné zmluvné dokumenty súvisiace so Zmluvou o HB
alebo Zmluvou o MC alebo s poskytovaním a používaním tejto služby Klientom. Ak nie je zmluvnými
stranami dohodnuté inak, ktorúko¾vek prílohu Zmluvy o HB alebo Zmluvy o MC je možné poèas trvania
zmluvného vz•ahu zmeni• takým spôsobom, že bude so súhlasom obidvoch zmluvných strán nahradená
novou prílohou s rovnakými formálnymi náležitos•ami. Zmluvné strany sa dohodli, že èas• novej prílohy,
ktorá bude vyplnená, nahrádza v plnom rozsahu údaje uvedené v tejto istej èasti v predchádzajúcej prílohe a
údaje z èasti, ktorá nebude v novej prílohe vyplnená, ostávajú naïalej platné pod¾a predchádzajúcej prílohy,
ak spôsob zmeny údajov v prílohe nie je uvedený v príslušnej prílohe alebo zmluvnými stranami dohodnutý
inak. Údaje uvedené v ktorejko¾vek zmenenej prílohe Zmluvy o HB alebo Zmluvy o MC, nadobúdajú
úèinnos• Obchodným dòom nasledujúcim po odsúhlasení zmeny prílohy obidvomi zmluvnými stranami, ak
nie je dohodnuté alebo v príslušnej prílohe urèené inak.
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6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

Po uzavretí Zmluvy o HB alebo Zmluvy o MC odovzdá Banka Klientovi potrebné programové vybavenie HB
alebo MC na médiu, spolu s používate¾skou príruèkou, obsahujúcou návod na používanie Služby HB alebo
Služby MC, prièom tieto skutoènosti si Banka a Klient vzájomne písomne potvrdia prostredníctvom protokolu.
Po uzavretí Zmluvy o HB Banka zabezpeèí vytvorenie aktivaèného súboru a na požiadanie HB klienta aj
inštaláciu a predvedenie funkènosti programu HB priamo u HB klienta. Po uzavretí Zmluvy o MC, ak o to MC
klient Banku požiada, Banka priamo u MC klienta vykoná alebo zabezpeèí buï inštaláciu a predvedenie
funkènosti celého programu MC, alebo inštaláciu a predvedenie funkèností niektorých èastí programu MC do
už existujúceho programu MC u MC klienta.
Banka je oprávnená vykona• zmenu programového vybavenia HB alebo MC, prièom túto zmenu Klientovi
oznámi a doruèí mu nové programové vybavenie HB alebo MC. Klient je oprávnený Banku požiada• o
reinštaláciu programového vybavenia HB alebo MC, alebo jeho èasti.
Klient je povinný pri zániku plnomocenstva Oprávnenej osoby udeleného Klientom v Žiadosti k Zmluve o HB
alebo v Žiadosti k Zmluve o MC alebo v osobitnom plnomocenstve túto skutoènos• Banke bez zbytoèného
odkladu oznámi• a doruèi• Banke aktualizovanú Žiados• k Zmluve o HB alebo Žiados• k Zmluve o MC. Za
škody spôsobené porušením tejto povinnosti zodpovedá Klient.
Po nainštalovaní programového vybavenia HB alebo MC, je každá Oprávnená osoba, ktorá má aspoò jedno
z prístupových práv „Podpisovanie“ alebo „Komunikácia“ povinná prostredníctvom programového vybavenia
HB alebo MC vygenerova• svoj tajný a verejný k¾úè Elektronického podpisu. Klient je povinný Banke do 3
pracovných dní odo dòa odovzdania programového vybavenia HB alebo MC odovzda• všetky verejné k¾úèe
Elektronického podpisu Oprávnených osôb v elektronickej forme na médiu spolu s protokolmi, na ktorých si
Banka a Klient vzájomne písomne potvrdia túto skutoènos•. V prípade, že si Klient túto svoju povinnos•
nesplní vèas a riadne, nie je Banka povinná do èasu splnenia tejto povinnosti Klientom sprístupni• Klientovi
Službu HB alebo Službu MC.
Zmeni• alebo zruši• svoj tajný k¾úè a k nemu verejný k¾úè Elektronického podpisu je v systéme HB alebo MC
oprávnená každá Oprávnená osoba a v systéme HB aj Banka. Zmluvná strana, ktorá zmenu vykonala, je
povinná bez zbytoèného odkladu nový verejný k¾úè Elektronického podpisu odovzda• druhej zmluvnej strane.
Zrušený verejný k¾úè Elektronického podpisu sú Klient alebo Banka povinní archivova• 6 mesiacov odo dòa
jeho zrušenia.
Každá Oprávnená osoba je povinná vykona• všetky potrebné opatrenia na utajenie svojho prístupového
hesla do systému HB alebo MC a svojho tajného k¾úèa Elektronického podpisu, na zabránenie jeho
sprístupnenia alebo zneužitia neoprávnenou osobou a používa• tieto Bezpeènostné predmety za podmienok
a zásad stanovených pre ich používanie ako aj za podmienok a zásad stanovených v èasti 3. – Elektronické
bankovníctvo týchto Obchodných podmienok. Vzh¾adom na potrebu zachovávania bezpeènostných zásad
pri používaní týchto Bezpeènostných predmetov sa porušenie týchto povinnosti považuje za hrubú
nedbanlivos• a závažné porušenie týchto Obchodných podmienok. Banka nezodpovedá za škody, ktoré
vzniknú porušením tejto povinnosti Oprávnenej osoby. Zmluvné strany sa dohodli, že Klient je v plnom
rozsahu zodpovedný za dodržiavanie ktorejko¾vek povinnosti Oprávnenej osoby, vyplývajúcej zo Zmluvy o
HB alebo Zmluvy o MC, Obchodných podmienok, VOP alebo z používate¾skej príruèky ktorouko¾vek
Oprávnenou osobou. Banka a Klient sa dohodli, že ustanovenie § 12 zákona o platobných službách sa
v celom rozsahu na zmluvný vz•ah medzi Bankou a Klientom založenom na Zmluve o HB alebo Zmluve o
MC neuplatní.
Banka a Klient sa dohodli, že vyhotovenie a používanie Elektronického podpisu, ktoré je predmetom plnenia
pod¾a Zmluvy o HB alebo Zmluvy o MC sa riadi výluène ustanoveniami Zmluvy o HB alebo Zmluvy o MC ako
aj príslušnými ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a nepoužijú sa naò ustanovenia zákona è.
215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne iného
všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým bol tento zákon nahradený.
Klient je oprávnený využíva• nainštalované programové vybavenie HB alebo MC výluène v súlade so
Zmluvou o HB alebo Zmluvou o MC, Obchodnými podmienkami a VOP, a je povinný dodržiava• postupy
uvedené v používate¾skej príruèke k Službe HB alebo k Službe MC, prièom je povinný zároveò postupova•
primerane pod¾a bodu 3.24 týchto Obchodných podmienok. V prípade porušenia tejto povinnosti Klientom
zodpovedá za všetky vzniknuté škody Klient. Banka a Klient sa dohodli, že ustanovenie § 32 ods. 1 zákona
o platobných službách sa vo vz•ahu k používate¾skej príruèke nepoužije. Banka a Klient sa dohodli, že
Banka je oprávnená zmeni• používate¾skú príruèku s okamžitou úèinnos•ou, ak neurèí inak.
Banka nemôže prostredníctvom Služby HB alebo Služby MC nadviaza• spojenie s Klientom z vlastnej
iniciatívy. Banka môže Klientovi pripravi• rôzne správy, t. j. textové správy a súbory, ktoré obsahujú
aktualizáciu Obchodných podmienok, VOP, výsledky vykonania Príkazov, výzvy, upozornenia, dopyty,
informácie, nový verejný k¾úè Elektronického podpisu Banky, rôzne správy obchodného charakteru a pod.
Tieto správy sú doruèené Klientovi po nadviazaní jeho spojenia s Bankou. Klient súhlasí s touto formou
zasielania správ prostredníctvom Služby HB alebo Služby MC. Klient je povinný všetkým správam
doruèeným Bankou venova• náležitú pozornos•, nako¾ko od momentu doruèenia správy Bankou, je táto
správa pre Klienta záväzná, ak neurèuje inak. Za škody spôsobené porušením tejto povinnosti zodpovedá
Klient. Banka a Klient sa dohodli, že vo vz•ahu k týmto správam sa ustanovenie § 32 ods. 1 zákona o
platobných službách nepoužije.
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6.18 Všetky Príkazy a správy doruèované Banke musia by• podpísané platným Elektronickým podpisom a

Príkazy musia zodpoveda• HB limitom stanoveným HB klientom v Žiadosti k Zmluve o HB alebo MC limitom
a Triedam podpisu Oprávnených osôb stanoveným MC klientom v Žiadosti k Zmluve o MC, v opaènom
prípade budú takéto Príkazy a správy Bankou odmietnuté a takéto Príkazy nebudú Bankou vykonané.
Akáko¾vek komunikácia Oprávnenej osoby s Bankou prostredníctvom Služby HB alebo Služby MC je možná
len na základe použitia platného Elektronického podpisu, inak Banka odmietne komunikáciu s Oprávnenou
osobou.
6.19 Klient je povinný v každom Príkaze doruèenom Banke prostredníctvom Služby HB uvies• dátum splatnosti
Príkazu alebo môže zada• v tomto Príkaze pokyn, aby Banka takýto Príkaz vykonala ihneï po jeho doruèení.
Klient môže prostredníctvom Služby HB doruèova• Banke aj Príkazy s konverziou na vykonanie prevodu
v prospech Úètu/úètu zriadeného Bankou alebo Príkazy s konverziou znejúce na sumu v tuzemskej mene na
vykonanie prevodu v prospech úètu zriadeného inou tuzemskou bankou.
6.20 Klient je prostredníctvom Služby MC oprávnený doruèi• Banke taký Príkaz, v ktorom zadá pokyn, aby Banka
takýto Príkaz vykonala bezodkladne po jeho prevzatí na spracovanie Bankou alebo je oprávnený doruèi•
Banke Príkaz s budúcim dátumom splatnosti. Klient môže prostredníctvom Služby MC doruèova• Banke aj
Príkazy s konverziou na vykonanie prevodu v prospech Úètu/úètu zriadeného Bankou alebo Príkazy
s konverziou znejúce na sumu v tuzemskej mene na vykonanie prevodu v prospech úètu zriadeného inou
tuzemskou bankou.
6.21 Príkaz, v ktorom Klient uvedie ako dátum splatnosti dátum aktuálneho Obchodného dòa, v ktorom tento
Príkaz Banke doruèil, tj. aktuálny dátum splatnosti, Banka vykoná za predpokladu, že Klient doruèí Banke
tento Príkaz najneskôr do uplynutia lehoty urèenej Bankou Zverejnením. Po uplynutí lehoty urèenej Bankou
Zverejnením prijíma Banka Príkazy s dátumom splatnosti nasledujúceho Obchodného dòa alebo
s neskorším dátumom splatnosti. V prípade doruèenia takéhoto Príkazu po tejto lehote, je Banka oprávnená
vykona• takýto Príkaz s dátumom splatnosti nasledujúceho Obchodného dòa. Príkaz s budúcim dátumom
splatnosti Banka vykoná v deò splatnosti tohto Príkazu.
6.22 Banka vykoná doruèený Urgentný príkaz a Cezhranièný príkaz Klienta s aktuálnym dátumom splatnosti
ihneï po jeho prevzatí Bankou na spracovanie, za predpokladu, že ho Klient Banke doruèil najneskôr do
uplynutia lehoty urèenej Bankou Zverejnením. Banka vykoná doruèený Urgentný príkaz a Cezhranièný
príkaz Klienta s budúcim dátumom splatnosti v deò, ktorý Klient uviedol ako dátum splatnosti tohto Príkazu.
Klient je oprávnený uvies• budúci dátum splatnosti Urgentného príkazu a Cezhranièného príkazu maximálne
do 30 kalendárnych dní odo dòa jeho doruèenia Banke, avšak tento dátum splatnosti nesmie by• dòom
pracovného pokoja alebo vo¾na.
6.23 Na vykonanie Príkazov s konverziou Bankou sa primerane použijú ustanovenia bodu 3.18 týchto
Obchodných podmienok. Klient je povinný v Príkaze s konverziou uvies• aktuálny dátum splatnosti a zároveò
zada• Banke pokyn vykona• takýto Príkaz bez zbytoèného odkladu po jeho prijatí Bankou. Pokia¾ Klient
doruèí takýto Príkaz s konverziou po lehote urèenej Bankou Zverejnením, Banka takýto Príkaz s konverziou
nevykoná. Pred doruèením Príkazu s konverziou prostredníctvom Služby HB, je HB klient povinný si
zabezpeèi• prostredníctvom Služby HB aktuálny kurzový lístok Banky, v opaènom prípade Banka odmietne
prija• a vykona• takýto Príkaz s konverziou HB klienta.
6.24 Banka vykoná Cezhranièné príkazy doruèené Klientom len za predpokladu, že Klient riadne vyplní
Cezhranièný príkaz. Pod riadne vyplneným Cezhranièným príkazom sa v tomto prípade rozumie vyplnenie
Bankou stanoveného formulára v systéme HB alebo MC v súlade s používate¾skou príruèkou k Službe HB
alebo k Službe MC.
6.25 Príkazy doruèené Klientom do Banky s aktuálnym dátumom splatnosti obsahujúce pokyn vykona• Príkaz
ihneï po jeho doruèení, ïalej Urgentné príkazy a Cezhranièné príkazy s aktuálnym dátumom splatnosti, už
nemôže Klient prostredníctvom Služby HB odvola•. Klient môže odvola• prostredníctvom Služby HB Príkazy
s aktuálnym dátumom splatnosti neobsahujúce pokyn vykona• Príkaz ihneï po jeho doruèení a Príkazy
s budúcim dátumom splatnosti najneskôr do uplynutia lehoty urèenej Bankou Zverejnením. Klient nemôže
prostredníctvom Služby MC odvola• žiadne Príkazy doruèené Klientom do Banky.
6.26 Klient zodpovedá za to, že Príkazy doruèené Banke sú riadne, úplné, pravdivé, vykonané v súlade s týmito
ustanoveniami Obchodných podmienok, VOP a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi a obchodnými zvyklos•ami a na Úète/úète, z ktorého má Banka Príkaz vykona•, je dostatok
finanèných prostriedkov. Porušenie tejto povinnosti má za následok odmietnutie vykonania Príkazu Bankou
a Banka v tomto prípade nezodpovedá za škody spôsobené Klientovi odmietnutím vykonania Príkazu.
Banka nie je povinná overova• úplnos•, vecnú správnos• a pravdivos• údajov obsiahnutých v doruèených
Príkazoch.
6.27 Po doruèení Príkazov prostredníctvom Služby HB Banka automaticky vykoná formálnu kontrolu. Nedostatky
zistené pri tejto kontrole sú predmetom osobitného chybára, ktorý Banka doruèuje Klientovi. Doruèenie
Príkazu do Banky a odsúhlasenie jeho formálnej správnosti nezaväzuje Banku Príkaz vykona•.
6.28 Klient doruèením elektronického súboru Príkazov prostredníctvom File Transfer prostredníctvom Služby HB
dáva Banke Pokyn na vykonanie všetkých Príkazov obsiahnutých v doruèenom elektronickom súbore. Poèet
Príkazov, ktoré je Klient oprávnený takýmto spôsobom doruèi• Banke v jednom elektronickom súbore, je
obmedzený a tento maximálny poèet je urèený Bankou Zverejnením, prièom Banka je oprávnená ho meni•
z dôvodov zmien technických možností príslušnej Elektronickej služby. Banka vykoná Príkazy obsiahnuté
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v elektronickom súbore Príkazov doruèenom Klientom prostredníctvom File Transfer iba za predpokladu
podpísania celého elektronického súboru Príkazov platným Elektronickým podpisom a v prípade, ak budú
súèasne splnené všetky podmienky pre vykonávanie Príkazov pod¾a bodu 6.18 pre každý jednotlivý Príkaz
obsiahnutý v takomto súbore, s výnimkou potreby podpisu každého jednotlivého Príkazu obsiahnutého
v takomto súbore Elektronickým podpisom. Banka odmietne a nevykoná Príkazy Klienta obsiahnuté
v elektronickom súbore doruèenom Banke prostredníctvom File Transfer v prípade, ak bude v takomto
súbore zahrnutý akýko¾vek Príkaz s konverziou, Cezhranièný príkaz alebo Urgentný príkaz alebo v prípade,
ak Klient nedodržal lehotu na predloženie Príkazu stanovenú Bankou Zverejnením.
6.29 Zmluvný vz•ah medzi Klientom a Bankou založený Zmluvou o HB alebo Zmluvou o MC, možno ukonèi•:
(a) písomnou výpoveïou Klienta, bez uvedenia dôvodu, s úèinnos•ou 3 pracovné dni po doruèení
výpovede,
(b) písomnou výpoveïou Banky, bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba zaèína plynú• dòom
nasledujúcim po doruèení písomnej výpovede a uplynie posledným dòom kalendárneho
mesiaca, v ktorom bola výpoveï doruèená Klientovi, prièom v tomto prípade sa ustanovenie §
33 ods. 3 zákona o platobných službách sa na zmluvný vz•ah Banky a Klienta založený
Zmluvou o HB alebo Zmluvou o MC neuplatní,
(c)
písomnou výpoveïou Zmluvy o bežnom úète doruèenej Banke Klientom v súlade so Zmluvou
o bežnom úète, ak Banka v èase ukonèenia Zmluvy o bežnom úète poskytuje Klientovi Službu
HB alebo Službu MC len k Úètu zriadenému a vedenému Bankou na základe príslušnej Zmluvy
o bežnom úète; k ukonèeniu zmluvného vz•ahu v takomto prípade dochádza uplynutím
výpovednej lehoty takejto výpovede Klienta,
(d) písomnou výpoveïou Banky s úèinnos•ou ku dòu doruèenia výpovede z dôvodu podvodného
konania Klienta alebo z dôvodu porušenia zmluvnej alebo zákonnej povinnosti Klienta,
(e) ukonèením zmluvného vz•ahu medzi Bankou a Klientom založeného Zmluvou o bežnom úète
inak ako pod¾a písm. c), ak Banka v èase ukonèenia Zmluvy o bežnom úète poskytuje Klientovi
Službu HB alebo Službu MC len k Úètu zriadenému a vedenému Bankou na základe príslušnej
Zmluvy o bežnom úète,
(f)
zánikom plnomocenstva udeleného majite¾om úètu Klientovi v osobitnom plnomocenstve na
nakladanie s finanènými prostriedkami na Úète prostredníctvom Služby HB alebo Služby MC, ak
Banka v èase zániku takéhoto plnomocenstva poskytuje Klientovi Službu HB alebo Službu MC
len k Úètu uvedeného v takomto plnomocenstve.
Banka a Klient sa zároveò dohodli, že v prípade ukonèenia zmluvného vz•ahu medzi Bankou a Klientom
založenom na Zmluve o HB alebo Zmluve o MC sa ustanovenie § 33 zákona o platobných službách sa
v celom rozsahu neuplatní.
6.30 Banka je oprávnená v prípade stanovenom v bode 6.29 písm. d), ako aj z dôvodov hodných osobitného
zrete¾a zablokova• Službu HB alebo Službu MC, a do toho èasu prijaté informácie spracuje obvyklým
spôsobom.
6.31 Klient je povinný ku dòu ukonèenia zmluvného vz•ahu ukonèi• využívanie programového vybavenia HB a
odstráni• program HB zo všetkých poèítaèov, na ktorých bol nainštalovaný.
6.32 Banka a Klient sa dohodli, že ustanovenie § 32 ods. 1 a 3, § 38 – 43 a § 44 ods. 1 a 4 zákona o platobných
službách sa na zmluvný vz•ah Banky a Klienta založený Zmluvou o HB alebo Zmluvou o MC v celom
rozsahu nepoužije.
7. Uzatvorenie Zmluvy o KTK prostredníctvom SporoTelu
7.1 Klient je oprávnený prostredníctvom služby SporoTel požiada• Banku o poskytnutie kontokorentného úveru,
za podmienok stanovených v Obchodných podmienkach a za predpokladu, že spôsobom nevzbudzujúcim
žiadne pochybnosti preukáže svoju totožnos•, a to uvedením svojho Identifikaèného údaju a Autentifikaèného
údaju, prípadne prostredníctvom iných Bezpeènostných predmetov. Banka má právo pri akýchko¾vek
pochybnostiach požadova• dodatoèný spôsob identifikácie Klienta, prípadne Klientovi odmietnu• poskytnutie
kontokorentného úveru prostredníctvom SporoTelu.
7.2 Pokia¾ Klient požiada Banku o poskytnutie kontokorentného úveru prostredníctvom SporoTelu v súlade
s bodom 7.1 Obchodných podmienok, navrhne Banka Klientovi prostredníctvom SporoTelu uzatvorenie
Zmluvy o KTK, s obsahom uvedeným v bode 7.6 Obchodných podmienok a za podmienok uvedených v bode
7.5 Obchodných podmienok. Banka prostredníctvom SporoTelu poskytne Klientovi informácie
o kontokorentnom úvere v rozsahu ustanovení bodu 7.6 písm. a) – d), g) – i) a èiastoène x) Obchodných
podmienok.
7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že k uzatvoreniu Zmluvy o KTK s obsahom uvedeným v bode 7.6 Obchodných
podmienok a VOP, dôjde v okamihu akceptácie návrhu zmluvy zo strany Banky Klientom a oznámení Banky
Klientovi o prijatí Príkazu na úhradu Poplatku za žiados• o kontokorentný úver cez SporoTel na vykonanie.
Akceptáciou návrhu zo strany Banky Klientom pod¾a predchádzajúcej vety sa rozumie, prejav súhlasu Klienta
s uzatvorením Zmluvy o KTK a uvedením Certifikaèného údaju prostredníctvom SporoTelu na Príkaz na
úhradu Poplatku za žiados• o kontokorentný úver cez SporoTel vo výške stanovenej v bode 7.6 písm. g)
Obchodných podmienok.
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Príkaz na úhradu Poplatku za žiados• o kontokorentný úver cez SporoTel musí spåòa• tieto náležitosti:
(a) èíslo Úètu Klienta - príkazcu, ku ktorému Banka poskytne kontokorentný úver;
(b) èíslo úètu príjemcu – urèí Banka Zverejnením;
(c) suma prevodu – vo výške Poplatku za žiados• o kontokorentný úver cez SporoTel ;
(d) oznaèenie meny – SKK;
(e) konštantný symbol – urèí Banka Zverejnením;
(f) variabilný symbol – splatnos• úveru;
(g) špecifický symbol – výška kontokorentného úveru;
(h) poznámka pre prijímate¾a – súhlasím so sprístupnením a poskytnutím údajov o tomto úvere
a mojej osobe v súlade s bodom 7.6 písm. x) Obchodných podmienok;
(i) deò splatnosti – totožný s dòom podania návrhu na uzatvorenie Zmluvy o KTK Bankou Klientovi;
(j) neodvolate¾nos• Príkazu.
Ak Príkaz na úhradu Poplatku za poskytnutie kontokorentného úveru nebude spåòa• náležitosti uvedené
v predchádzajúcej vete nedošlo k akceptácii návrhu Banky na uzatvorenie Zmluvy o KTK. Doruèením
uvedeného Príkazu na úhradu Poplatku za poskytnutie kontokorentného úveru Klient vyslovuje súhlas
v rozsahu a v súlade s bodom 7.6 písm. x) Obchodných podmienok.
Návrh Banky na uzatvorenie Zmluvy o KTK zaniká, ak nebol Klientom akceptovaný ihneï, a to aj v tom
prípade ak došlo k prerušeniu alebo ukonèeniu komunikácie medzi Bankou a Klientom prostredníctvom
Elektronických služieb pred jeho akceptáciou.
7.4 Za predpokladu, že bude medzi Bankou a Klientom uzatvorená Zmluva o KTK pod¾a bodu 7.3 Obchodných
podmienok, Banka umožní èerpa• Klientovi kontokorentný úver najneskôr do siedmych pracovných dní. Po
uzatvorení Zmluvy o KTK Banka poskytne Klientovi informáciu o èísle poskytnutého kontokorentného úveru.
7.5 Podmienky poskytnutia kontokorentného úveru:
(a) Klient je majite¾om Úètu, ku ktorému žiada o poskytnutie kontokorentného úveru a súèasne je
Klient oprávnený naklada• s prostriedkami na tomto Úète tiež prostredníctvom Elektronických
služieb;
(b) kontokorentný úver bude poskytnutý k Úètu, ku ktorému Banka poskytuje Klientovi Elektronické
služby, ak Banka poskytuje Klientovi Elektronické služby k viacerým Úètom, Klient vo svojej
žiadosti o poskytnutie kontokorentného úveru uvedie, ku ktorému Úètu žiada o poskytnutie
kontokorentného úveru.
7.6 Obsah Zmluvy o KTK:
(a) výšku úverového rámca urèí Banka pri komunikácii Klienta s Bankou prostredníctvom SporoTelu;
(b) úroková sadzba – typ premenlivá, urèená Bankou Zverejnením;
(c) splatnos• úrokov – roène, k 31.12. kalendárneho roka, prípadne ku dòu zániku Zmluvy o KTK ak
táto udalos• nastane skôr ako k 31.12. príslušného kalendárneho roka;
(d) koneèná splatnos• kontokorentného úveru – dòom splatnosti je posledný deò lehoty, v dåžke
jedného kalendárneho roku, poèítanej odo dòa uzatvorenia Zmluvy o KTK. V prípade predåženia
Zmluvy o KTK pod¾a písm.t) tohto bodu sa splatnos• kontokorentného úveru predlžuje o dobu, o
ktorú bola predåžená doba trvania Zmluvy o KTK, t. j. o 1 rok.
(e) úrok z omeškania – urèený Bankou Zverejnením;
(f) úrok z preèerpania úverového rámca – urèený Bankou Zverejnením;
(g) Poplatok za žiados• o kontokorentný úver cez SporoTel – urèený Bankou Zverejnením;
(h) Poplatok za správu kontokorentného úveru – urèený Bankou Zverejnením;
(i) Poplatok za poskytnutie kontokorentného úveru – urèený bankou Zverejnením a splatný pri
uzavretí zmluvy
(j) kontokorentný úver Banka poskytne k Úètu Klienta urèenému v súlade s bodom 7.5 písm. b)
Obchodných podmienok;
(k) Banka ako verite¾ sa zaväzuje Klientovi ako dlžníkovi poskytnú• kontokorentný úver takým
spôsobom, že bude realizova• príkazy Klienta na prevod alebo výbery finanèných prostriedkov
z Úètu, ku ktorému bol kontokorentný úver poskytnutý aj v prípade, ak nebude existova• Klientova
poh¾adávka z Úètu, ktorá vznikla v dôsledku pripísania platieb uskutoènených v prospech Úètu
alebo vkladom v hotovosti na tento Úèet, a to do výšky úverového rámca. Èerpanie
kontokorentného úveru je Klient oprávnený požadova• až do èasu koneènej splatnosti, v rozsahu
úverového rámca stanoveného v súlade s písm. a) tohto bodu.
(l) Banka je oprávnená odmietnu• vykona• príkaz Klienta na prevod alebo na výber finanèných
prostriedkov, realizáciou ktorého by došlo k prekroèeniu úverového rámca;
(m) ak bude rozsah èerpaného kontokorentného úveru väèší ako je úverový rámec stanovený
v súlade s písm. a) tohto bodu v èase pred termínom koneènej splatnosti, je Klient povinný Banke
zaplati• úrok a úrok z preèerpania v dohodnutej výške zo sumy, o ktorú je rozsah èerpaných
peòažných prostriedkov väèší ako úverový rámec;
(n) Klient je povinný splati• poskytnutý kontokorentný úver v dohodnutom èase, v stanovenom èase
plati• úroky, Poplatky a náklady spojené s kontokorentným úverom a dodržiava• ustanovenia
Obchodných podmienok a VOP,
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(o) poh¾adávku Banky ako verite¾a z poskytnutého kontokorentného úveru tvorí istina, úroky, úroky z
omeškania, Poplatky a všetky poplatky a náklady Banky spojené s kontokorentným úverom,
(p) v prípade omeškania Klienta so splácaním istiny, úrokov, poplatkov a iných nákladov spojených
s kontokorentným úverom, je Banka oprávnená požadova• zaplatenie úroku z omeškania v
dohodnutej výške a Klient je povinný úrok z omeškania zaplati•;
(q) v prípade zmeny finanèného správania Klienta, je Banka oprávnená jednostranne zníži• výšku
úverového rámca dohodnutého s Klientom v súlade s písm. a) tohto bodu a Klient s touto zmenou
súhlasí. Zmena výšky úverového rámca (novourèený úverový rámec) bude Klientovi oznámená
písomne. Klient sa zaväzuje, že na základe písomnej výzvy Banky, a v lehote urèenej Bankou v
tejto výzve, vyrovná èiastku presahujúcu novourèený úverový rámec. V prípade, že v lehote
stanovenej v písomnej výzve nedôjde k vyrovnaniu èiastky presahujúcej novourèený úverový
rámec, nevyrovnaná suma sa považuje za nepovolené prekroèenie úverového rámca a bude
úroèená úrokom a úrokom z preèerpania. Klient sa zaväzuje zaplati• Banke všetky Poplatky
súvisiace so zmenou úverového rámca.
(r) Banka a Klient sa dohodli, že splatné úroky a poplatky sa dòom ich splatnosti stávajú súèas•ou
istiny;
(s) kontokorentný úver vrátane úrokov za celú dohodnutú dobu kontokorentného úveru je okamžite
splatný ku dòu, keï sa Banka dozvie o nepravdivosti Klientom poskytnutých údajov o osobitnom
vz•ahu Klienta k Banke pod¾a zákona è. 483/2001 Z.z. o bankách;
(t) Zmluva o KTK sa uzatvára na dobu urèitú, a to na dobu 1 roka odo dòa jej uzatvorenia v súlade
s bodom 7.4 Obchodných podmienok. Doba trvania Zmluvy o KTK sa predlžuje vždy o dobu
jedného roka, ak Klient neoznámi Banke najneskôr v lehote 1 mesiaca pred uplynutím doby
trvania Zmluvy o KTK (pôvodnej alebo predåženej), že nemá záujem o predåženie doby trvania
Zmluvy o KTK, maximálne však do dosiahnutia 65. roku veku Klienta, ak nie je dohodnuté inak.
(u) Klient je oprávnený Zmluvu o KTK vypoveda• iba písomnou formou. Výpoveï nadobúda úèinky
uplynutím 8. dòa od jej doruèenia Banke. V prípade, že Klient v tejto lehote nevyrovná všetky
záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, úèinnos• výpovede nastáva až ich úplným vyrovnaním.
(v) Banka je oprávnená písomnou formou vypoveda• Zmluvu o KTK, ak Klient neèerpal poskytnutý
kontokorentný úver v priebehu 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. Banka je oprávnená
vypoveda• Zmluvu o KTK tiež v prípadoch stanovených vo VOP a v súlade s VOP.
(w) Ak nie je v Obchodných podmienkach dohodnuté inak je možné Zmluvu o KTK meni• len
písomnou formou, s výnimkou zmeny výšky úverového rámca. Výšku úverového rámca je možné
zmeni• tiež na základe žiadosti Klienta doruèenej Banke spôsobom uvedeným v bode 7.1
Obchodných podmienok, tým nie sú dotknuté ustanovenia písm. g) tohto bodu. Na uzatvorenie
dodatku k Zmluve o KTK sa primerane použijú ustanovenia bodu 7.3 a 7.4 Obchodných
podmienok.
(x) Klient súhlasí so sprístupnením a poskytnutím všetkých údajov o všetkých úveroch a bankových
zárukách poskytnutých Klientovi, údajov o Poh¾adávkach a údajov o Zabezpeèeniach, ktoré má
voèi nemu Banka z poskytnutých úverov a bankových záruk, údajov o splácaní svojich záväzkov
z poskytnutých úverov a bankových záruk, údajov o Zabezpeèeniach, ktoré Klient poskytuje za
splácanie úverov a bankových záruk a údajov o svojej bonite a dôveryhodnosti z h¾adiska
splácania záväzkov Klienta a to vrátane údajov získaných Bankou v priebehu rokovania o
uzavretí týchto Bankových obchodov, ktoré podliehajú ochrane bankového tajomstva v rozsahu
stanovenom zákonom è. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a ochrane osobných údajov pod¾a osobitného predpisu, prièom
zoznam osobných údajov, úèel ich spracúvania, podmienky získavania a okruh dotknutých osôb
stanovuje zákon è. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, a to: podniku pomocných bankových služieb, ktorý je prevádzkovate¾om
spoloèného registra bankových informácií pod¾a zákona è. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, subjektom povereným spracúvaním
údajov v spoloènom registri bankových informácií za podmienok ustanovených osobitným
zákonom, Národnej banke Slovenska ako aj bankám a poboèkám zahranièných bánk v zmysle
zákona è. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
(y) Ak dôjde z akéhoko¾vek dôvodu k zániku platnosti a úèinnosti súhlasu Klienta obsiahnutého
v predchádzajúcom písmene tohto bodu je Klient povinný po dobu trvania platnosti a úèinnosti
Zmluvy o KTK doruèi• Banke vždy raz roène do 15.7. kalendárneho roka doklad o stave Klientovi
poskytnutých úverov a pôžièiek a ich splácaní so stavom k 30.6. kalendárneho roka vo všetkých
bankách, ktoré sa zúèastòujú v súlade s §92a zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách výmeny
údajov v spoloènom registri bankových informácií; Klient má túto povinnos• aj kedyko¾vek ho na
to vyzve Banka a to v lehote, ktorú urèí Banka v písomnej výzve. Klient je povinný obstara•
doklad pod¾a tohto bodu na vlastné náklady. V prípade, že Klient poruší túto svoju povinnos• je
Banka oprávnená postupova• v súlade s 7.6 VOP s názvom Prípady porušenia.
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7.7 Úrokové sadzby uvedené v bode 7.6 Obchodných podmienok sú platné v deò uzatvorenia Zmluvy o KTK.
Zmena výšky ktorejko¾vek z nich sa riadi VOP.
7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že žiados• pod¾a bodu 7.1 Obchodných podmienok sa nepovažuje za návrh na
uzatvorenie Zmluvy o KTK. Banka je oprávnená, nie však povinná predloži• Klientovi návrh na uzatvorenie
Zmluvy o KTK v súlade s bodom 7.2 Obchodných podmienok.
8. Charge karta
Na základe zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty – Charge karty, zriadi Banka Klientovi Kartový úèet,
prièom v Zmluve je medzi Bankou a Klientom dohodnutý Kartový rámec alebo Celkový kartový rámec, tj. na
základe Zmluvy Banka ako verite¾ poskytne v prospech Klienta ako dlžníka peòažné prostriedky do výšky
dohodnutej v zmluve o vydaní a používaní Platobnej karty a Klient sa zaväzuje poskytnuté peòažné
prostriedky vráti• a zaplati• úroky. Kartový rámec a Celkový kartový rámec je Klient oprávnený èerpa•
výluène Charge kartou, resp. Charge kartami vydanými ku Kartovému úètu. Banka a Klient sa dohodli, že
ustanovenie § 709 Obchodného zákonníka sa nepoužije v èasti, v ktorej je banka povinná na základe
písomného Platobného príkazu, na základe iného Príkazu, èi Pokynu realizova• bezhotovostné platby z Úètu
v mene majite¾a úètu ním urèeným osobám, tým nie sú dotknuté ustanovenia predchádzajúcej vety.
8.2 Na základe zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty – Charge karty Banka vydá Charge kartu.
Z dôvodov hodných osobitného zrete¾a Banka nevydá Charge kartu. Podmienkou vydania Charge karty ku
Kartovému úètu je najmä udelenie súhlasu Klienta (majite¾a Kartového úètu) s inkasom z Úètu alebo z úètu
zriadeného v inej banke, ktorého je majite¾om a na ktorý sú poukazované pravidelné platby Bankou
považované za dostatoèné a z ktorého môže Banka realizova• inkaso.
8.3 Banka poskytne Klientovi úver dòom uzavretia zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty – Charge karty.
8.4 Poh¾adávka Banky z Kartového rámca alebo Celkového kartového rámca sa skladá z istiny, jej súèastí
a príslušenstva, prièom súèas•ou istiny sa stávajú úroky, náklady a Poplatky spojené s Kartovým rámcom
alebo Celkovým kartovým rámcom, prièom Majite¾ Kartového úètu sa zaväzuje túto poh¾adávku Banky
z Kartového rámca alebo Celkového kartového rámca splati•. Majite¾ Kartového úètu je povinný splati•
Banke Kartový rámec alebo Celkový kartový rámec do 10. dòa v kalendárnom mesiaci nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola medzi Klientom a Bankou uzavretá zmluva o vydaní a používaní Platobnej karty, tzv.
1. úrokové obdobie.
8.5 V prípade, že majite¾ Kartového úètu neuspokojí poh¾adávku Banky z Kartového rámca alebo Celkového
kartového rámca do konca 1. úrokového obdobia, lehota splatnosti Kartového rámca alebo Celkového
kartového rámca sa predlžuje a dòom splatnosti je posledný kalendárny deò mesiaca, v ktorom konèí 1.
úrokové obdobie, tzv. 2. úrokové obdobie. V prípade, že majite¾ Kartového úètu neuspokojí poh¾adávku
Banky z Kartového rámca alebo Celkového kartového rámca do konca 1. úrokového obdobia, je povinný
zaplati• Banke úrok vo výške urèenej Bankou Zverejnením. Úrok sa poèíta odo dòa kedy došlo prvý krát
k èerpaniu Kartového rámca, prípadne Celkového kartového rámca v 1. úrokovom období do konca druhého
úrokového obdobia.
8.6 V prípade, ak majite¾ Kartového úètu neuspokojí poh¾adávku Banky z Kartového rámca alebo Celkového
kartového rámca do konca 2. úrokového obdobia, je prvým dòom nasledujúcim po ukonèení 2. úrokového
obdobia v omeškaní a Banka je oprávnená úroèi• Poh¾adávku úrokom z omeškania urèeným Bankou
Zverejnením denne, a to od prvého dòa omeškania (vrátane) až do dòa bezprostredne predchádzajúcemu
dòu uspokojenia poh¾adávky Banky z Kartového rámca alebo Celkového kartového rámca (vrátane).
8.7 K poslednému dòu kalendárneho mesiaca vyhotoví Banka výpis z Kartového úètu, na ktorom je vyèíslená
celková poh¾adávka Banky z Kartového rámca alebo Celkového kartového rámca. Celkovú poh¾adávku
Banky z Kartového rámca alebo Celkového kartového rámca inkasuje Banka z Úètu/úètu, na ktorom/ktorých
majite¾ Kartového úètu udelil svoj súhlas s inkasom, v prospech Kartového úètu. Klient je oprávnený, so
súhlasom Banky, poh¾adávku Banky pod¾a bodu 8.4 Obchodných podmienok uhradi• tiež bezhotovostným
prevodom peòažných prostriedkov z Úètu alebo úètu na Kartový úèet, prípadne iným vhodným spôsobom.
8.8 V prípade, že Klient riadne neuspokojí poh¾adávku Banky z Kartového rámca alebo Celkového kartového
rámca do konca prvého úrokového obdobia alebo ak je v omeškaní so splatením poh¾adávky Banky
z Kartového rámca alebo Celkového kartového rámca alebo jej èas•ou, je Banka oprávnená Charge kartu
zablokova• a poh¾adávku úroèi• od prvého dòa omeškania úrokom z omeškania stanoveným Bankou
Zverejnením.
8.9 Klient nie je oprávnený prekroèi• na Kartovom úète dohodnutý Kartový rámec/Celkový kartový rámec,
v opaènom prípade zodpovedá za škodu, ktorá tým vznikne. Ak Klient v rozpore so Zmluvou prekroèí
dohodnutú výšku Kartového rámca/Celkového kartového rámca je Banka oprávnená požadova• od Klienta
zaplatenie poplatku za prekroèenie tohto rámca v zmysle Sadzobníka. Banka je oprávnená úroèi• sumu, o
ktorú je rozsah èerpaných peòažných prostriedkov väèší ako Kartový rámec alebo Celkový kartový rámec
úrokom z preèerpania urèeným Bankou Zverejnením.
8.10 Banka je oprávnená vyhlási• mimoriadnu splatnos• Kartového rámca alebo Celkového kartového rámca
v prípade ukonèenia zmluvného vz•ahu medzi Bankou a majite¾om Kartového úètu založeného zmluvou o
vydaní a používaní Platobnej karty – Charge karty a majite¾ Kartového úètu je v takomto prípade povinný
tento Kartový rámec alebo Celkový kartový rámec splati• najneskôr v lehote urèenej Bankou v oznámení o
8.1
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mimoriadnej splatnosti. Dòom zániku zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty, na základe ktorej bola
Klientovi vydaná Charge karta a na základe ktorej bol Klientovi zriadený Kartový úèet zaniká tiež Kartový
úèet. Týmto dòom zaniká tiež oprávnenie Držite¾a karty používa• Charge kartu.
8.11 Na záväzkovo-právny vz•ah, ktorý vznikne medzi Bankou ako verite¾om a majite¾om Kartového
úètu/Držite¾om karty v súvislosti s èerpaním a splácaním Kartového rámca alebo Celkového kartového
rámca sa primerane použijú ustanovenia bodu 7 - Úvery VOP, upravujúce záväzkovo-právne vz•ahy medzi
Bankou a Klientom, ktoré vznikli na základe zmluvy o úvere.
C. ZÁVEREÈNÁ ÈAS•
9. Poplatky, odmeny, náklady
9.1 Klient je povinný plati• Banke Poplatky za služby poskytované Bankou pod¾a Sadzobníka platného v deò
uskutoènenia spoplatòovaného úkonu alebo Poplatky dohodnuté v Zmluve.
9.2 Podrobnosti týkajúce sa uplatòovania poplatkov, odmien a nákladov sú upravené vo VOP.
10. Reklamaèné konanie
10.1 Banka a Klient sa dohodli, že všetky právne vz•ahy, ktoré súvisia s podávaním a vybavovaním reklamácií a

s•ažností Klienta, ktoré sa týkajú správnosti a kvality poskytovania Elektronických služieb a Platobných kariet
Bankou a ktoré nie sú výslovne upravené v týchto Obchodných podmienkach, sa budú riadi• Reklamaèným
poriadkom.
10.2 Banka a Klient sa ïalej dohodli, že Banka je oprávnená z dôvodov uvedených v bode 11.7 písm. a) až f)
Obchodných podmienok meni• Reklamaèný poriadok. Zmenu Reklamaèného poriadku urèí Banka
Zverejnením a táto zmena je úèinná dòom uvedeným v Reklamaènom poriadku. Úplné znenie
Reklamaèného poriadku urèí Banka Zverejnením.
11. Rôzne ustanovenia
11.1 Klient vyhlasuje, že všetky peòažné prostriedky, s ktorými vykonáva Klient alebo Oprávnená osoba
Bankový obchod sú jeho vlastníctvom a Bankový obchod vykonáva na vlastný úèet. Toto vyhlásenie sa
považuje za pravdivé a zopakované pri každom vykonaní Bankového obchodu, pokia¾ Klient písomne
nevyhlási opak. Ak nebudú peòažné prostriedky, s ktorými vykonáva Klient alebo Oprávnená osoba
Bankový obchod vlastníctvom Klienta, alebo ak je Bankový obchod vykonaný na úèet inej osoby, zaväzuje
sa Klient alebo Oprávnená osoba doruèi• Banke písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie meno, priezvisko,
rodné èíslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo
a identifikaèné èíslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na ktorej
úèet je Bankový obchod vykonaný, ako aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na
vykonávaný Bankový obchod a na vykonanie Bankového obchodu na jej úèet.
11.2 V prípade, že ktoréko¾vek ustanovenie Obchodných podmienok alebo akejko¾vek Zmluvy medzi Klientom a
Bankou sa stane neplatné alebo nevymáhate¾né, neovplyvní to platnos• a vymáhate¾nos• ostatných
ustanovení týchto Obchodných podmienok alebo Zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaviazali
nahradi• neplatné alebo nevymáhate¾né ustanovenia ustanoveniami, ktoré majú by• platnými
a vymáhate¾nými a ktoré budú ma• èo najbližší právny význam a úèinok, ako ustanovenie, ktoré má by•
nahradené.
11.3 Všetky Zmluvy uzatvorené medzi Bankou a Klientom nadobúdajú platnos• a úèinnos• dòom ich podpisu, ak
nie je v Zmluve dohodnuté inak.
11.4 Pokia¾ sa Banka a Klient nedohodli inak, všetky Zmluvy písomne uzatvorené medzi Bankou a Klientom
môžu by• menené alebo doplòované výluène písomnou formou, prièom takáto zmena musí by• podpísaná
oboma zmluvnými stranami.
11.5 Všetky Zmluvy uzatvorené medzi Bankou a Klientom sú vyhotovené v takom poète rovnopisov, aby každá
zmluvná strana dostala po jednom, ak nie je dohodnuté inak.
11.6 Právne vz•ahy medzi Bankou a Klientom neupravené Zmluvou ani týmito Obchodnými podmienkami sa
pod¾a vôle zmluvných strán riadia VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to v tomto poradí.
11.7 Banka je oprávnená meni• a dopåòa• tieto Obchodné podmienky (prièom zmenou sa rozumie aj èiastoèné
alebo úplné nahradenie Obchodných podmienok osobitnými obchodnými podmienkami), a ak to bolo
s Klientom dohodnuté aj jednotlivé podmienky Zmluvy, a to z dôvodu:
a) zmien právnych predpisov, alebo
b) vývoja na bankovom alebo finanènom trhu, ktorý je objektívne spôsobilý ovplyvni• poskytovanie
Bankových produktov alebo podmienky ich poskytovania, alebo
c) zmien technických možností poskytovania Bankových produktov, alebo
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d) zabezpeèenia bezpeèného fungovania bankového systému, alebo
e) zabezpeèenia obozretného podnikania Banky a bankovej stability, alebo
f) skvalitnenia a zjednodušenia poskytovania Bankových produktov alebo rozšírenia ponuky Bankových
produktov, z dôvodov zaistenia bezpeènosti Elektronických služieb a používania Platobných kariet a za
úèelom minimalizácie rizík hroziacich z protiprávneho konania súvisiaceho so zneužívaním Elektronických
služieb, Bezpeènostných predmetov (napr. phishing) alebo Platobných kariet.
Aktuálne znenie Obchodných podmienok, ako aj zmenu príslušnej podmienky Zmluvy Banka urèí
Zverejnením najneskôr dva mesiace pred nadobudnutím úèinnosti zmeny s výnimkou zmien týkajúcich sa
Zmluvy o HB, Zmluvy o MC alebo Zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby SporoPay, ktoré Banka
urèuje Zverejnením najneskôr 15 kalendárnych dní pred nadobudnutím úèinnosti zmeny. Klient je
oprávnený vyjadri• svoj nesúhlas s takouto zmenou písomným oznámením doruèeným Banke do dvoch
mesiacov a v prípade zmien Zmluvy o HB, Zmluvy o MC alebo Zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie
služby SporoPay najneskôr do 15 kalendárnych dní od kedy bola zmena urèená Zverejnením. Ak sa tak
nestane, zmeny a doplnky nadobúdajú úèinnos• v deò v nich uvedený, ak Klient (i) po Zverejnení
Obchodných podmienok ako aj zmeny príslušnej podmienky Zmluvy vykoná akýko¾vek úkon voèi Banke
alebo (ii) pokraèuje v prijímaní Bankových služieb Banky tak, že z danej situácie je zrejmé, že má vô¾u
v danom zmluvnom vz•ahu s Bankou pokraèova• alebo (iii) svojím konaním potvrdí, že sa so znením
zmenených alebo doplnených Obchodných podmienok alebo príslušnej podmienky Zmluvy oboznámil. Ak
Klient v uvedenej lehote vyjadrí svoj nesúhlas s takouto zmenou a nedôjde k dohode, je Klient oprávnený
svoj zmluvný vz•ah s Bankou ukonèi• výpoveïou s okamžitou úèinnos•ou a ak je dôvodom výpovede
nesúhlas so zmenou v poskytovaní platobných služieb v zmysle osobitného predpisu, tak aj bez Poplatku..
11.8 Zrušený.
11.9 Banka a Klient sa dohodli, že za doruèenie informácie o zmene Obchodných podmienok sa považuje aj
oznámenie tejto informácie Klientovi Zverejnením.
11.10 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú úèinnos• dòa 10.09.2002. Všetky zmluvné vz•ahy uzatvorené
medzi Klientom a Bankou odo dòa úèinnosti týchto Obchodných podmienok sa riadia týmito Obchodnými
podmienkami, pokia¾ v nich nie je uvedené inak. Zmluvné vz•ahy, ktoré sa riadili ktorýmiko¾vek pôvodnými
obchodnými podmienkami sa odo dòa úèinnosti týchto Obchodných podmienok riadia výluène týmito
Obchodnými podmienkami. Klient súhlasí s tým, aby tieto Obchodné podmienky nahradili v plnom rozsahu
pôvodné obchodné podmienky a obdobné dokumenty Banky a že takéto zmluvy sa budú riadi• výluène
týmito Obchodnými podmienkami, pokia¾ v týchto Obchodných podmienkach nie je uvedené inak.
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Akciová spoločnosť
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Sadzobník poplatkov a náhrad
Slovenskej sporiteľne, a. s.
účinný od 1. augusta 2013

Časť C) Pre právnické osoby a fyzické
osoby podnikateľov obsluhované Firemnými
centrami Slovenskej sporiteľne

Táto časť Sadzobníka poplatkov platí aj pre právnické osoby a fyzické osoby
podnikateľov obsluhované oddeleniami Banky z línie Firemného bankovníctva.



Pre ďalšie informácie zavolajte na linku
sporotel 0850 111 888 alebo 0910 111 888
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I. Produkty a služby v aktuálnej ponuke Slovenskej sporiteľne
1) Bežné účty

a) Firemné účty

Transakcie

Karty

Služby EB

Bežný účet

PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE ÚČTU

Zriadenie a vedenie Účtu v EUR
Založenie neobmedzeného počtu trvalých príkazov a súhlasov
s inkasom v Obchodných miestach alebo prostredníctvom
Elektronických služieb
Zmena / zrušenie neobmedzeného počtu trvalých príkazov alebo
1/
súhlasov s inkasom prostredníctvom Elektronických služieb
Zriadenie a poskytovanie služieb: Internetbanking
(IB) a Telephonebanking (TB)
SMS služby - pre každého Klienta a/alebo Oprávnenú osobu
(SMS notifikácia nad 20 €, SMS notifikácia nezrealizovaných
platieb z Účtu, Mobilbanking, SMS kľúč)
SMS služby Plus - pre každého Klienta a/alebo Oprávnenú osobu
(SMS notifikácia od 0 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb
z Účtu, SMS výpis, SMS notifikácia pre e-faktúru, Mobilbanking,
12/
SMS kľúč)
Elektronický výpis a E-mail notifikácia zasielané na e-mailovú
adresu (Mailbanking)
Elektronický výpis zasielaný do Internetbankingu
Embosovaná debetná Platobná karta MasterCard Business
(vydanie a obnova) v počte kusov
Embosovaná debetná Platobná karta MasterCard Gold
11/
(vydanie a obnova ) v počte kusov
Neobmedzený počet bezhotovostných vkladov na Účet 2/
pripísanie na Účet
Neobmedzený počet realizovaných trvalých príkazov, súhlasov
s inkasom na strane platiteľa (tuzemský platobný styk) a SEPA inkás
Zadanie a realizácia Príkazov na úhradu prostredníctvom
Elektronických služieb (tuzemský platobný styk),
Platby v EUR v rámci krajín EHP zadané prostredníctvom
Elektronických služieb
3/ 4/
Bezhotovostné platby Platobnou kartou za tovar a služby
Výbery hotovosti Platobnou kartou v bankomatoch Slovenskej
4/ 5/
sporiteľne a skupiny ERSTE (v zahraničí)
6/
Vklady hotovosti na Účet vedený v Banke

Navyše zľava z poplatku

Výbery hotovosti

Navyše

13/

7/

Zľava z poplatku za spracovanie úhradovej položky prijatej
v súbore prostredníctvom File Transferu cez Službu HB / IB
8/
(tuzemský platobný styk) vo výške
Zľava z poplatku za cezhraničné prevody v EUR a cudzej mene
zo SR a v cudzej mene v rámci SR zadané prostredníctvom
9/
Elektronických služieb vo výške
Zľava z poplatku za poskytovanie služby Homebanking /
9/
MultiCash vo výške
Zľava z poplatku za inštaláciu programového vybavenia služby
Homebanking / MultiCash alebo za vydanie jedného elektroni9/ 10/
ckého osobného kľúča (EOK) vo výške
Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 100%, ak za príslušný
kalendárny mesiac bol priemerný mesačný zostatok
na Účte Klienta
Mesačný poplatok za vedenie účtu

Firemný účet Firemný účet
Basic
Plus



Firemný účet
Extra






















-

-

-














2

2

3

-

1

2













25
transakcií

75
transakcií

125
transakcií

25
transakcií





-


5
transakcií
-


10
transakcií
5
transakcií

-

25%

50%

-

10%

20%

-

25%

50%

-

25%

50%

nad
50 000 €
5,90 €

nad
100 000 €
14,90 €

nad
150 000 €
40,90 €
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Legenda:
 služba je zahrnutá v cene alebo neobmedzený počet transakcií
služba nie je zahrnutá v cene
1/

Ukončenie trvalého príkazu a súhlasu s inkasom s pevne definovaným počtom / sumou platieb alebo s dátumom ukončenia v iný deň ako je deň žiadosti o ukončenie - nie je zahrnuté v cene Účtu.
2/
S výnimkou transakcií Realizácia inkasa na strane príjemcu (inkasanta) - nie sú zahrnuté v cene Účtu.
3/
S výnimkou Osobitných transakcií, ktorých zoznam je uvedený v Zverejnení k Debetným kartám.
4/
S výnimkou využitia služby DCC (DCC = "Dynamic Currency Conversion" = Poplatok za prijatie ponuky zúčtovania transakcie realizovanej v cudzej mene na menu EUR, osobitným konverzným kurzom stanoveným inou
bankou. Platí pre hotovostné a bezhotovostné transakcie).
5/
Banky patriace do skupiny ERSTE: Rakúsko - Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG; Niederoesterreichische Sparkasse AG; Die Zweite Wiener Vereins-Sparkasse AG; Salzburger Sparkasse Bank AG; Tiroler
Sparkasse Bank AG Innsbruck; Maďarsko - Erste Bank Hungary NYRT; Česká republika - Česká spořitelna,
a.s.; Chorvátsko - Erste & Steiermärkische Bank d.d.; Rumunsko - Banca Comerciala, S.A.; Srbsko - Erste
Bank Serbia, a.s.; Čierna Hora - Erste Bank AD Podgorica; Moldavsko - Banca Comerciala Romana Chisinau;
Bosna a Hercegovina - Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina; Macedónsko - Sparkasse Bank Makedonija
AD Skopje.
6/
Poplatok za vklad hotovosti na Účet osobami odlišnými od Majiteľa účtu alebo Oprávnenej osoby je povinný
hradiť vkladateľ.
7/
Realizácia výberu v definovanej štruktúre mincí / bankoviek podľa žiadosti Klienta podlieha poplatku za Spracovanie bankoviek a mincí.
8/
Zľavnené poplatky za transakcie nie sú zahrnuté v cene Účtu, sú zúčtované jednou sumou za všetky položky v
súboroch zaslaných Banke v priebehu jedného kalednárneho mesiaca, k ultimu tohto kalendárneho mesiaca.
9/
Zľavnené poplatky za transakcie / služby nie sú zahrnuté v cene Účtu, poplatok je zúčtovaný so zľavou po
poskytnutí služby alebo po zrealizovaní transakcie.
10/
V prípade využívania služby Internetbanking aj Homebanking, poskytuje sa zľava len na jeden klientom vybraný
poplatok.
11 /
Poplatok za platobnú kartu MasterCard Gold je zložený z poplatku za platobný prostriedok vrátane členstva
ECI (MasterCard) spolu vo výške 92,98 € a z poplatku za individuálne cestovné poistenie pre Držiteľa karty vo
výške 27,02 €. Uvedené dve zložky poplatku Banka účtuje oddelene v dvoch samostatných sumách. V cene
Firemných účtov je zahrnutý len poplatok za platobný prostriedok vrátane členstva ECI (MasterCard).
12/
Za SMS služby Plus poskytované k Firemnému účtu Basic pre každého Klienta a/alebo Oprávnenú osobu
Banka účtuje poplatok 1,00 € mesačne.
13/
Ostatné služby neuvedené v tejto tabuľke sú štandardne spoplatnené v súlade s jednotlivými časťami sadzobníka.
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b) účty Komunal - účty pre mestá, obce a právnické osoby v ich zriaďovateľskej
pôsobnosti

Karty

Služby EB

Bežný účet

PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE ÚČTU

Zriadenie a vedenie Účtu v EUR
Založenie neobmedzeného počtu trvalých príkazov a súhlasov
s inkasom v Obchodných miestach alebo prostredníctvom
Elektronických služieb
Zmena / zrušenie neobmedzeného počtu trvalých príkazov alebo
1/
súhlasov s inkasom prostredníctvom Elektronických služieb
Zriadenie a poskytovanie služieb: Internetbanking
(IB) a Telephonebanking (TB)
SMS služby - pre každého Klienta a/alebo Oprávnenú osobu
(SMS notifikácia nad 20 €, SMS notifikácia nezrealizovaných
platieb z Účtu, Mobilbanking, SMS kľúč)
SMS služby Plus - pre každého Klienta a/alebo Oprávnenú osobu
(SMS notifikácia od 0 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb
z Účtu, SMS výpis, SMS notifikácia pre e-faktúru, Mobilbanking,
10/
SMS kľúč)
Elektronický výpis a E-mail notifikácia zasielané na e-mailovú
adresu (Mailbanking)
Elektronický výpis zasielaný do Internetbankingu
Embosovaná debetná Platobná karta MasterCard Business
(vydanie a obnova) v počte kusov

Transakcie

Neobmedzený počet bezhotovostných vkladov na Účet 2/
pripísanie na Účet
Neobmedzený počet realizovaných trvalých príkazov na úhradu,
súhlasov s inkasom na strane platiteľa (tuzemský platobný styk)
a SEPA inkás
Zadanie a realizácia Príkazov na úhradu prostredníctvom
Elektronických služieb (tuzemský platobný styk),
Platby v EUR v rámci krajín EHP zadané prostredníctvom
Elektronických služieb
Neobmedzený počet bezhotovostných platieb Platobnou
3/ 4/
kartou za tovar a služby
Neobmedzený počet výberov hotovosti Platobnou kartou
4/ 5/
v bankomatoch Slovenskej sporiteľne a skupiny ERSTE
6/
Vklady hotovosti na Účet vedený v Banke

Navyše zľava
7/
z poplatku
Navyše

11/

Zľava z poplatku za spracovanie úhradovej položky prijatej
v súbore prostredníctvom File Transferu cez Službu HB / IB
8/
(tuzemský platobný styk) vo výške
Zľava z poplatku za poskytovanie služby Homebanking /
MultiCash vo výške
Zľava z poplatku za inštaláciu programového vybavenia služby
Homebanking / MultiCash alebo za vydanie jedného
9/
elektronického osobného kľúča (EOK) vo výške
Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 100%, ak za príslušný
kalendárny mesiac bol priemerný mesačný zostatok
na Účte Klienta
Mesačný poplatok za vedenie účtu

Komunal


Komunal
Plus


Komunal
Extra






















-

-

-














1

2

3













30
transakcií










-


-


4
transakcie

-

50%

100%

25%

50%

50%

25%

50%

50%

nad
10 000 €
5,50 €

nad
40 000 €
10,00 €

nad
150 000 €
25,00 €

10
transakcií

Legenda:
 služba je zahrnutá v cene alebo neobmedzený počet transakcií
služba nie je zahrnutá v cene
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1/

Ukončenie trvalého príkazu a súhlasu s inkasom s pevne definovaným počtom / sumou platieb alebo s dátumom ukončenia v iný deň ako je deň žiadosti o ukončenie - nie je zahrnuté v cene Účtu.
2/
S výnimkou transakcií Realizácia inkasa na strane príjemcu (inkasanta) - nie sú zahrnuté v cene Účtu.
3/
S výnimkou Osobitných transakcií, ktorých zoznam je uvedený v Zverejnení k Debetným kartám.
4/
S výnimkou využitia služby DCC (DCC = "Dynamic Currency Conversion" = Poplatok za prijatie ponuky zúčtovania transakcie realizovanej v cudzej mene na menu EUR, osobitným konverzným kurzom stanoveným inou
bankou. Platí pre hotovostné a bezhotovostné transakcie).
5/
Banky patriace do skupiny ERSTE: Rakúsko - Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG; Niederoesterreichische Sparkasse AG; Die Zweite Wiener Vereins-Sparkasse AG; Salzburger Sparkasse Bank AG; Tiroler
Sparkasse Bank AG Innsbruck; Maďarsko - Erste Bank Hungary NYRT; Česká republika - Česká spořitelna,
a.s.; Chorvátsko - Erste & Steiermärkische Bank d.d.; Rumunsko - Banca Comerciala, S.A.; Srbsko - Erste
Bank Serbia, a.s.; Čierna Hora - Erste Bank AD Podgorica; Moldavsko - Banca Comerciala Romana Chisinau;
Bosna a Hercegovina - Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina; Macedónsko - Sparkasse Bank Makedonija
AD Skopje.
6/
Poplatok za vklad hotovosti na Účet osobami odlišnými od Majiteľa účtu alebo Oprávnenej osoby je povinný
hradiť vkladateľ.
7/
Zľavnené poplatky za transakcie / služby nie sú zahrnuté v cene Účtu.
8/
Poplatky za transakcie sú zúčtované jednou sumou za všetky položky v súboroch zaslaných Banke v priebehu
jedného kalednárneho mesiaca, k ultimu tohto kalendárneho mesiaca.
9/
V prípade využívania služby Internetbanking aj Homebanking, poskytuje sa zľava len na jeden klientom vybraný
poplatok.
10/
Za SMS služby Plus poskytované k účtu Komunal pre každého Klienta a/alebo Oprávnenú osobu Banka účtuje
poplatok 1,00 € mesačne.
11/
Ostatné služby neuvedené v tejto tabuľke sú štandardne spoplatnené v súlade s jednotlivými časťami sadzobníka.

c) Bežný účet pre neziskový sektor

Transakcie

Elektronické služby

Bežný
účet

2/

PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE
Zriadenie a vedenie Účtu v domácej mene (EUR)
Zriadenie a poskytovanie služieb: Internetbanking (IB)
a Telephonebanking (TB)
SMS služby - pre Klienta a/alebo Oprávnenú osobu
(SMS notifikácia nad 20 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu,
3/
Mobilbanking, SMS kľúč )
Elektronický výpis a E-mail notifikácia zasielané na e-mailovú adresu (Mailbanking)
Elektronický výpis zasielaný do Internetbankingu
Neobmedzený počet bezhotovostných vkladov na Účet - pripísanie na Účet
Neobmedzený počet zadaných a realizovaných Príkazov na úhradu prostredníctvom
Elektronických služieb (tuzemský platobný styk)
Neobmedzený počet Platieb v EUR v rámci krajín EHP zadaných prostredníctvom
Elektronických služieb
Zľava z poplatku vo výške 100% za vklad hotovosti na Účet vedený v Banke
Mesačný poplatok za vedenie Účtu










3 položky

1/

3,90 €

Legenda:
 služba je zahrnutá v cene
1/

Poplatok za vklad hotovosti na Účet osobami odlišnými od Majiteľa účtu alebo Oprávnenej osoby je povinný hradiť
vkladateľ.
2/
Ostatné služby neuvedené v tejto tabuľke sú štandardne spoplatnené v súlade s jednotlivými časťami sadzobníka.
3/
Za SMS služby Plus poskytované k Bežnému účtu pre neziskový sektor pre každého Klienta a/alebo Oprávnenú
osobu Banka účtuje poplatok 1,00 € mesačne.
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Navyše

Transakcie

Služby EB

Bežný
účet

d) SPORObusiness pre bytový dom - účet pre vlastníkov bytov bytového domu a spoločenstvá
vlastníkov bytov
PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE
Zriadenie a vedenie Účtu v EUR

1/



Zriadenie a poskytovanie služieb: Internetbanking (IB) a
Telephonebanking (TB)
SMS služby - pre každého Klienta a/alebo Oprávnenú osobu
(SMS notifikácia nad 20 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu,
2/
Mobilbanking, SMS kľúč)
Elektronický výpis a E-mail notifikácia zasielané na e-mailovú adresu (Mailbanking)
Elektronický výpis zasielaný do Internetbankingu
Neobmedzený počet bezhotovostných vkladov na Účet - pripísanie na Účet
Neobmedzený počet realizovaných trvalých príkazov, inkás
(tuzemský platobný styk) a SEPA inkás
Neobmedzený počet zadaných a realizovaných Príkazov na úhradu
prostredníctvom Elektronických služieb (tuzemský platobný styk)
Neobmedzený počet Platieb v EUR v rámci krajín EHP zadaných
prostredníctvom Elektronických služieb
Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 100%, ak za príslušný kalendárny mesiac
bol priemerný mesačný zostatok na Účte Klienta
Mesačný poplatok za vedenie Účtu








nad
50 000 €
4,90 €

Legenda:
 služba je zahrnutá v cene
1/
2/

Ostatné služby neuvedené v tejto tabuľke sú štandardne spoplatnené v súlade s jednotlivými časťami sadzobníka.
Za SMS služby Plus poskytované k účtu SPORObusiness pre bytový dom pre každého Klienta a/alebo Oprávnenú
osobu Banka účtuje poplatok 1,00 € mesačne.

e) SPORObusiness – štandardný typ bežného účtu
POPLATKY k SPORObusiness účtu
Zriadenie Účtu
Vedenie Účtu
Zmena nakladania s Účtom
Zrušenie Účtu
POPLATKY ZA VÝPISY Z ÚČTOV
Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou v rámci SR
Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou do zahraničia
Vyhotovenie výpisu a osobné preberanie
Vyhotovenie výpisu narastajúcich obratov v Obchodnom mieste
1/
Vyhotovenie výpisu pri zrušení účtu
Náhradný výpis (kópia výpisu) z Účtu
Doručovanie výpisov prostredníctvom uzamykateľnej schránky
(mesačný poplatok)
Výpis vo formáte MT940
1/

Sadzba
0,00 €
3,50 € / mesačne
3,50 €
0,00 €
Sadzba
0,30 € + poštovné/ výpis
3,50 €
3,50 € / výpis
1,00 € / strana
0,70 €/ výpis
1,00 € / strana
0,50 € + DPH
Cena vrátane DPH: 0,60 €
33,00 € / mesačne

Vyhotovenie výpisu pri zrušení Účtu SPORObusiness úschovy bez poplatku.
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f) SPORObusiness – osobitné typy bežných účtov
POPLATKY k osobitným bežným účtom

SPORObusiness SPORObusiness
1/
2/
pre PPA
pre Escrow
Vedenie Účtu
0,00 €
0,00 €
Bezhotovostný vklad na Účet - pripísanie na Účet
0,00 €
0,00 €
Ostatné poplatky týkajúce sa bežných účtov
0,00 €
0,00 €
1/
2/
3/

SPORObusiness
3/
investičné nástroje
0,00 €
0,00 €
ako štandardný typ
bežného účtu

Osobitný bežný účet vedený na účely dotácie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry v súvislosti s poskytnutým úverom Slovenskej sporiteľne vedený v EUR.
Osobitný bežný účet vedený na základe Zmluvy o Escrow vedený v EUR, CZK, USD alebo GBP.
Osobitný bežný účet vedený na základe Zmluvy o bežnom účte a Zmluvy o úvere Kontokorent na zabezpečenie pohľadávok z obchodovania s investičnými nástrojmi vedený v EUR.

g) SPORObusiness - fondy: Účty sociálneho a rezervného fondu
POPLATKY k účtom SPORObusiness fondy
Vedenie Účtu
Ostatné poplatky týkajúce sa bežných účtov

Sadzba
0,00 €
ako štandardný typ bežného účtu

h) SPORObusiness - úschovy: Účty súdnych úschov, Účty notárskych úschov, Účty určené na
poukazovanie výťažkov z exekúcie
Poplatky k účtom SPORObusiness úschovy
Vedenie Účtu
Vklad hotovosti
Výber v hotovosti
Zadanie a realizácia Príkazu na úhradu v obchodnom mieste
Platba v EUR v rámci krajín EHP v Obchodnom mieste
Bezhotovostný vklad na Účet - pripísanie na Účet
Vyhotovenie výpisu a osobné preberanie
Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou v rámci SR
Ostatné poplatky týkajúce sa bežných účtov

Sadzba
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
ako štandardný typ bežného účtu
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2) Platobný styk - bezhotovostné operácie
a) Tuzemský platobný styk
TUZEMSKÝ PLATOBNÝ STYK
POPLATOK
1/
Bezhotovostný vklad na Účet - pripísanie na Účet
2/
Realizácia trvalého príkazu na úhradu / inkasa
3/
Spracovanie žiadosti o vrátenie platby
Vysporiadanie účtu pri zrušení Účtu vedenom v Banke
4/
bezhotovostným prevodom
Spôsob realizácie

POPLATOK

Sadzba
0,15 €
0,15 €
3,00 €
1,20 €
cez Elektronické služby

6/

Zadanie a realizácia Príkazu na úhradu
Zadanie príkazu na inkaso
7/
Urgentný prevod
Založenie trvalého príkazu / súhlasu s inkasom
Zmena alebo zrušenie trvalého príkazu /
súhlasu s inkasom
Ukončenie trvalého príkazu a súhlasu s inkasom
s pevne definovaným počtom / sumou platieb alebo s dátumom
ukončenia v iný deň ako je deň žiadosti o ukončenie
Spracovanie položky prijatej v súbore prostredníctvom File
Transferu cez Službu HB / IB

Sadzba

v Obchodnom mieste

Sadzba
5/

0,15 €
0,00 €
2,00 €
0,00 €

1,20 €
0,00 €
3,00 €
0,00 €

0,50 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

0,15 €

-

1/

Bezhotovostný vklad na Vkladový účet bez poplatku.
Realizácia inkasa na strane platiteľa a príjemcu (inkasanta).
3/
V prípade, ak si banka príjemcu za spracovanie odpovede na Žiadosť o vrátenie platby zúčtuje svoj poplatok,
bude tento poplatok zúčtovaný klientovi z Účtu
4/
Vysporiadanie Vkladového účtu a Účtu SPORObusiness - úschovy pri rušení bez poplatku.
5/
Zadanie a realizácia Príkazu na úhradu v prospech Vkladového účtu bez poplatku.
6/
Príkazom na úhradu sa rozumie prevod peňažných prostriedkov:
- v mene EUR alebo v cudzej mene v rámci Banky,
- v mene EUR do inej banky alebo pobočky zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike,
- v mene EUR do inej banky so sídlom mimo územia Slovenskej republiky v rámci členských krajín SEPA. *
7/
Urgentným prevodom sa rozumie prevod peňažných prostriedkov:
- v mene EUR do inej banky alebo pobočky zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike,
- v mene EUR do inej banky so sídlom mimo územia Slovenskej republiky v rámci členských krajín SEPA. *
2/

* Zoznam krajín SEPA
Členské krajiny EHP: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,
Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko,
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Územia považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva): Martinik, Guadalupe, Francúzska Guyana, Reunión,
Gibraltár, Azory, Madeira, Kanárskej ostrovy, Ceuta a Melila, Alandské ostrovy
Krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA: Švajčiarsko, Monako
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b) Zahraničný platobný styk
ZAHRANIČNÉ PLATBY
Prijaté prevody:
Bezhotovostný vklad na Účet
Odoslané prevody:
a)

Platba v EUR v rámci krajín EHP
a)
Urgentná platba v EUR v rámci krajín EHP
b)
Prevod v rámci skupiny ERSTE
c)
Prevod v CZK do ČSAS a.s.
Cezhraničné prevody v EUR a cudzej mene zo SR a v cudzej
d)
mene v rámci SR
do 2 000 EUR
od 2 000,01 EUR
Príplatok za urgentný prevod
d)
Príplatok za prevod s platobnou podmienkou OUR
Realizácia SEPA inkasa
Iné poplatky:
Zmena, doplnenie alebo storno prevodu a Stop Cheque Payment
Písomná informácia o prevode
Písomná informácia o pripísaní prevodu na Účet príjemcu v
zahraničnej banke a prešetrenie zahraničnej úhrady

Sadzba
0,15 €
Sadzba
cez Elektronické služby v Obchodnom mieste
0,15 €
1,20 €
2,00 €
3,00 €
5,00 €
15,00 €
0,15 €
1,20 €

10,00 €
20,00 €
50,00 €
viď nasledujúca strana
0,15 €

20,00 €
30,00 €

Sadzba
16,60 € + poplatky zahraničnej banky
16,60 €
10,00 € + poplatky zahraničnej banky

a)Za Platbu v EUR v rámci krajín EHP sa na účely Sadzobníka považuje cezhraničný prevod do členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, uskutočnený v mene EUR s platobnou inštrukciou
obsahujúcou korektný BIC-SWIFTový kód banky príjemcu, korektný IBAN (Medzinárodné bankové číslo účtu)
príjemcu a platobnú podmienku SHA. Krajiny EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru): BELGICKO,
BULHARSKO, CYPRUS, ČESKO, DÁNSKO, ESTÓNSKO, FÍNSKO, FRANCÚZSKO, GRÉCKO, HOLANDSKO,
CHORVÁTSKO, ÍRSKO, ISLAND, LICHTENŠTAJNSKO, LITVA, LOTYŠSKO, LUXEMBURSKO, MALTA,
MAĎARSKO, NEMECKO, NÓRSKO, POĽSKO, PORTUGALSKO, RAKÚSKO, RUMUNSKO, SLOVINSKO,
ŠPANIELSKO, ŠVÉDSKO, TALIANSKO, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA.
b)Sadzba poplatku za prevod v rámci skupiny ERSTE je platná pre prevody s korektne zadaným BIC-SWIFT
kódom banky príjemcu. Pre prevody s nezadaným alebo nekorektne zadaným BIC-SWIFT kódom banky príjemcu platí sadzba poplatku platná pre ostatné prevody. Ak platba v rámci skupiny ERSTE spĺňa podmienky pre
Platbu v EUR v rámci krajín EHP (viď písmeno a)), vzťahuje sa naň poplatok ako na tento typ platby.
Banky patriace do skupiny ERSTE: Rakúsko – ERSTE BANK DER OESTERREICHISHEN SPARKASSEN AG;
NIEDEROESTERREICHISCHE SPARKASSE AG; DIE ZWEITE WIENER VEREINS-SPARKASSE AG; SALZBURGER
SPARKASSE BANK AG; TIROLER SPARKASSE BANK AG INNSBRUCK; Maďarsko – ERSTE BANK HUNGARY
NYRT.; Česká republika – ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.; Chorvátsko – ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.;
Rumunsko – BANCA COMERCIALĂ ROMANĂ, S.A.; Srbsko – ERSTE BANK SERBIA, a.d.; Moldavsko –
ROMANIAN COMMERCIAL BANK CHISINAU S.A..
c)Sadzba poplatku za Prevod v CZK do ČSAS a.s. sa vzťahuje na prevody v CZK (česká koruna) do Českej
sporiteľne a.s. so správne zadaným BIC-SWIFT kódom banky príjemcu (GIBACZPX). V prípade prevodu s
nezadaným alebo nekorektne zadaným BIC-SWIFT kódom banky príjemcu sa uplatní sadzba poplatku platná
pre ostatné prevody.
d)V prípade prevodu s podmienkou OUR budú náklady zahraničnej alebo tuzemskej banky zúčtované na ťarchu
účtu platiteľa v deň odpísania sumy prevodu - ak je banke ich výška známa vopred (viď nasledujúca strana),
alebo dodatočne vo výške skutočne vyúčtovaných nákladov príslušnej banky. Tento poplatok, považovaný za
poplatok zahraničnej banky, je Bankou zúčtovaný aktuálnym kurzom z kurzového lístka Banky platného v čase
uskutočnenia prevodu, resp. individuálnym kurzom stanoveným Bankou alebo dohodnutým medzi Bankou a
Klientom.
Ak pri prevodoch do krajín EÚ a EHP neuvedie platiteľ IBAN (Medzinárodné bankové číslo účtu) príjemcu, alebo pri platbách do zahraničia neuvedie číslo účtu príjemcu v štruktúre požadovanej bankou
príjemcu, alebo v platobnej inštrukcii uvedie údaje, ktoré spôsobili zvýšenie nákladov Slovenskej sporiteľne, a. s., sprostredkujúcej inštitúcie alebo banky príjemcu, výlohy Slovenskej sporiteľne, a. s.
a ďalších bánk sa zúčtujú na ťarchu účtu platiteľa, minimálne však vo výške 3,32 €.
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Príplatok za platbu s platobnou podmienkou OUR
KRAJINA BANKY PRÍJEMCU

pásmo:

do 12 500 EUR
Sadzba

Austrália v prospech klientov National
Australia Bank
3,00 EUR
Austrália v prospech klientov tretej strany
9,50 EUR
Benelux (Belgicko, Holandsko, Luxembursko)
2,50 EUR
Česká republika
9,00 EUR
Francúzsko
3,50 EUR
Maďarsko
9,00 EUR
Nemecko
2,20 EUR
Rakúsko
3,00 EUR
Rumunsko:
- v prospech Banca Comerciala Romana S.A.
9,00 EUR
Rumunsko:
- v prospech iných bánk
15,00 EUR
Chorvátsko:
- v prospech Erste & Steiermärkische Bank d.d.
9,00 EUR
Chorvátsko:
- v prospech iných bánk
15,00 EUR
Slovinsko
10,00 EUR
Španielsko
2,00 EUR
Švajčiarsko
2,40 EUR
Taliansko
2,50 EUR
Veľká Británia
6,50 EUR
zvyšné krajiny
7,00 EUR
OSTATNÉ PLATBY
Platby v HUF do Maďarska
Platby v RON do Rumunska:
- v prospech Banca Comerciala Romana S.A.
- v prospech iných bánk
Platby v GBP do Veľkej Británie
Platby v CHF do Švajčiarska
Platby v CAD do Kanady
Platby v PLN do Poľska
Platby v SEK do Švédska
Platby v CZK do Českej republiky:
- v prospech klientov Českej spořitelny, a.s.
- v prospech klientov iných bánk
Platby v HRK v do Chorvátska
Platby v USD:
- v prospech bánk v USA
- v prospech iných bánk
Platby v AUD:
- v prospech klientov National Australia Bank
- v prospech klientov tretej strany
Platby vo všetkých menách okrem EUR/USD do ostatných krajín:
- do 12 500 EUR (alebo ekvivalent)
- nad 12 500 do 50 000 EUR (alebo ekvivalent)
- nad 50 000 EUR (alebo ekvivalent)

PLATBY v EUR
12 500 - 50 000 EUR nad 50 000 EUR
Sadzba
Sadzba
3,00 EUR
9,50 EUR
10,00 EUR
9,00 EUR
4,00 EUR
9,00 EUR
8,00 EUR
10,00 EUR

3,00 EUR
9,50 EUR
40,00 EUR
9,00 EUR
15,00 EUR
9,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR

9,00 EUR

9,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

9,00 EUR

9,00 EUR

15,00 EUR
10,00 EUR
6,00 EUR
2,40 EUR
13,50 EUR
6,50 EUR
16,00 EUR

15,00 EUR
20,00 EUR
10,00 EUR
2,40 EUR
75,00 EUR
6,50 EUR
25,00 EUR
Sadzba
9,00 EUR

9,00 EUR
15,00 EUR
4,00 GBP
3,90 CHF (alebo ekvivalent v EUR)
7,00 CAD (alebo ekvivalent v EUR)
10,00 PLN (alebo ekvivalent v EUR)
45,00 SEK (alebo ekvivalent v EUR)
0,00 CZK
250,00 CZK
15,00 EUR
0,20 USD
9,00 USD
5,00 AUD
15,00 AUD
15,00 EUR
30,00 EUR
50,00 EUR
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c) Dokumentárne produkty
Dokumentárne inkaso, zmenkové inkaso
POPLATOK
Spracovanie dokumentárneho inkasa / zmenkového inkasa
a) dovozné / odberateľské
b) vývozné / dodavateľské
Vrátenie nespracovaných dokladov
Zmena podmienky (inštrukcie) dokumentárneho inkasa
Opätovná urgencia (tretia a ďalšia)
Uvoľnenie tovaru zaslaného k dispozícií Slovenskej sporiteľni
Zabezpečenie protestu zmenky
Zabezpečenie akceptácie zmenky

Sadzba
0,3 % z hodnoty inkasa;
min. 50,00 €, max. 1 660,00 €
0,25 % z hodnoty inkasa;
min. 50,00 €
34,00 €
17,00 €
34,00 €
67,00 € + notárske poplatky
34,00 €

Poplatky sa budú zrážať z výnosu dokumentárneho inkasa alebo sa budú inkasovať z účtu klienta.
Podľa Jednotných zvyklostí a pravidiel pre dokumentárne inkasá, revízia 1995, publikácia MOK č. 522, ak pri
odmietnutí vývozného / dodávateľského inkasa príjemca / odberateľ odmietne zaplatiť poplatky a náklady
príjemcovej / odberateľovej banky, je príkazca / dodávateľ povinný uhradiť aj všetky tieto poplatky a náklady.
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Dokumentárny akreditív
POPLATOK /
TYP DOKUMENTÁRNEHO AKREDITÍVU
Predavízo o otvorení akreditívu
Avizovanie akreditívu
Otvorenie akreditívu
(za každých 90 dní aj začatých)
Potvrdenie akreditívu
(za každých 90 dní aj začatých)
Zmena podmienok akreditívu

Prevzatie dokladov, kontrola a zaslanie do otvárajúcej,
resp. sprostredkujúcej banky
Výplata z akreditívu:
a) platba na videnie alebo platba odložená do 30 dní
(z každej vyplatenej sumy)
b) platba odložená nad 30 dní
(za každých 30 dní aj začatých)
Prevod akreditívu
Zmena prevoditeľného akreditívu
Vystavenie neodvolateľného príkazu na úhradu z akreditívu
Postúpenie výnosu z akreditívu
Zrušenie akreditívu pred jeho čerpaním alebo
nečerpanie otvoreného akreditívu
Odovzdanie výpisov:
a) poštou
b) osobné preberanie v obálke
UPOMIENKY:
Prvá upomienka
Druhá upomienka
Tretia upomienka

Dokumentárny akreditív
importný / odberateľský
34,00 €

Dokumentárny akreditív
exportný / dodávateľský
34,00 €

-

0,25 % z hodnoty akreditívu;
min. 50,00 €

0,3 %
min. 100,00 €
70,00 €
(pri zvýšení sumy akreditívu
a pri predĺžení platnosti
akreditívu sa účtuje aj
poplatok za otvorenie
akreditívu)
-

0,3 % až 1,5 % z hodnoty
akreditívu min. 50,00 €
70,00 €
(pri zvýšení sumy akreditívu
a pri predĺžení platnosti
akreditívu sa účtuje aj
poplatok za potvrdenie
akreditívu a poplatok
za avizovanie akreditívu)
0,25 % z hodnoty akreditívu;
min. 50,00 €

0,3 % min. 70,00 €

0,3 % min. 70,00 €

0,15 % min.70,00 €
-

0,15 % min. 70,00 €
0,3 % z hodnoty akreditívu;
min. 50,00 €
70,00 €
70,00 €
50,00 €

70,00 €

-

podľa platného
Sadzobníka pôšt
bez poplatku

-

17,00 €
34,00 €
50,00 €

17,00 €
34,00 €
50,00 €

Podľa Jednotných zvyklostí a pravidiel pre dokumentárne akreditívy, revízia 2007, publikácia MOK č. 600, ak v prípade
nevyužitia akreditívu príjemca odmietne zaplatiť poplatky a náklady príjemcovej banky, je príkazca povinný uhradiť aj
všetky tieto poplatky a náklady.
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3) Platobný styk - hotovostné operácie: pokladničné a zmenárenské
a) Hotovostné vklady a výbery
HOTOVOSTNÉ VKLADY A HOTOVOSTNÉ VÝBERY
POPLATOK

v Obchodnom mieste
Sadzba

1/ 5/

Vklad hotovosti na Účet vedený v Banke
Poplatok za vklad hotovosti na Účet osobami odlišnými od Majiteľa účtu
alebo Oprávnenej osoby je povinný hradiť vkladateľ.
Poplatok za vklad hotovosti na Účet bytového domu je povinný hradiť vkladateľ.
Diferencia pri vklade hotovosti cez uzatvorený obal / nočný trezor
2/ 3/
Výber hotovosti
Vysporiadanie účtu pri zrušení Účtu vedenom v Banke výberom hotovosti
1/
2/
3/
4/
5/

0,01 % zo sumy vkladu
min. 1,50 €
1,50 €
0,01 % zo sumy výberu
min. 2,00 €
1,20 €

4/

Vklad hotovosti na Vkladový účet bez poplatku.
Výber hotovosti z Vkladového účtu bez poplatku.
Realizácia výberu v definovanej štruktúre mincí / bankoviek podľa žiadosti Klienta podlieha aj poplatku za
Spracovanie bankoviek a mincí.
Vysporiadanie Vkladového účtu a Účtu SPORObusiness - úschovy pri rušení bez poplatku.
Pod Účtom bytového domu rozumieme Účet zriadený správcom, ktorého majiteľmi sú vlastníci bytov a nebytových priestorov podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

b) Ďalšie pokladničné služby
Pokladničné a zmenárenské služby
Spracovanie mincí pri vklade / výbere hotovosti
a) nominály: 0,01 EUR; 0,02 EUR; 0,05 EUR

bankovky

b) nominály: 0,10 EUR; 0,20 EUR; 0,50 EUR,
1 EUR, 2 EUR
Zamieňanie bankoviek a mincí rôznych nominálnych hodnôt,
ktoré Klient predložil Banke alebo Banka odovzdala Klientovi 2/
Spracovanie poškodených bankoviek v EUR
Nákup bankoviek v cudzej mene, ktoré sa bežne nenakupujú
a bankoviek vyňatých z obehu
Nákup a predaj valút uvedených na kurzovom lístku Banky
Zámena valút (dve meny) - konverzia
Nerealizovanie nahláseného výberu hotovosti
1/
2/

mince

1/

-

0,20 € za každých začatých
100 kusov mincí
1,00 € za každých začatých
100 kusov mincí
0,01 € za kus;
0,01 € za kus;
min. 0,60 €
min. 0,60 €
1,60 € / bankovka
30 % z hodnoty jednej
bankovky; min. 1,30 €
0,00 €
0,00 €
0,1 % zo sumy výberu

Prvých 100 kusov mincí najvyšších nominálnych hodnôt v rámci jedného dňa je bez poplatku.
Základom pre výpočet poplatku je vyšší počet predložených alebo odovzdaných bankoviek alebo mincí (napr.
ak si Klient chce zameniť 1 ks 200 eurovej bankovky za 10 ks 20 eurových bankoviek, poplatok sa vypočíta z
10 ks bankoviek).
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4) Debetné karty
a) Elektronické platobné karty
POPLATOK / TYP KARTY

Poplatok za Platobnú kartu
Poplatok za expresné vydanie Platobnej karty
Poplatok za prevydanie Platobnej karty v prípade jej straty alebo odcudzenia
Poplatok za prevydanie Platobnej karty v prípade jej nedoručenia z dôvodu nesprávnej
adresy
Zmena zmluvných podmienok za používanie Platobnej karty (napr. limit, prevydávanie)
prostredníctvom Elektronických služieb
Zmena zmluvných podmienok za používanie Platobnej karty (napr. limit, prevydávanie)
v Obchodnom mieste Banky, Sporotel
Znovuvytlačenie PIN kódu
Neprevzatie Platobnej karty Klientom do 90 dní od jej výroby
Doplnkové služby k tejto karte:
Cestovné poistenie KOOPERATIVA - individuálne pre Držiteľa karty
1/
Poskytovanie služby SMS notifikácia k Platobnej karte pre každú Oprávnenú osobu
1/

Maestro Business

10,00 € / ročne
40,00 €
10,00 €
10,00 €
0,70 €
1,80 €
3,50 €
6,00 €
12,55 € / ročne
1,00 € mesačne / Účet

Za predpokladu, že táto Oprávnená osoba nie je zároveň osobou oprávnenou na nakladanie s prostriedkami na
Účte, ku ktorému bola Platobná karta vydaná, prostredníctvom Elektronických služieb.
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b) Embosované platobné karty
POPLATOK / TYP KARTY

VISA
Business

Poplatok za Platobnú kartu
25,00 € / ročne
Poplatok za expresné vydanie Platobnej karty
40,00 €
Poplatok za prevydanie Platobnej karty
v prípade jej straty alebo odcudzenia
Poplatok za prevydanie Platobnej karty
v prípade jej nedoručenia z dôvodu
nesprávnej adresy
Zmena zmluvných podmienok za používanie
Platobnej karty (napr. limit, prevydávanie)
prostredníctvom Elektronických služieb
Zmena zmluvných podmienok za používanie
Platobnej karty (napr. limit, prevydávanie)
v Obchodnom mieste Banky, Sporotel
Znovuvytlačenie PIN kódu
Neprevzatie Platobnej karty Klientom
do 90 dní od jej výroby
Doplnkové služby k týmto kartám:
Cestovné poistenie

MasterCard
Business

25,00 € / ročne
40,00 €

VISA
Gold

MasterCard
Gold

1/

1/

120,00 € / ročne 120,00 € / ročne
40,00 €
40,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

1,80 €
3,50 €

1,80 €
3,50 €

1,80 €
3,50 €

1,80 €
3,50 €

14,00 €

14,00 €

14,00 €

14,00 €

KOOPERATIVA

- individuálne pre Držiteľa karty
25,13 € / ročne 25,13 € / ročne
v cene karty
v cene karty
Členstvo v IAPA (VISA) / ECI (MasterCard) 99,58 € / ročne 99,58 € / ročne
v cene karty
v cene karty
Poskytovanie služby SMS notifikácia
1,00 € mesačne 1,00 € mesačne 1,00 € mesačne 1,00 € mesačne
k Platobnej karte pre každú Oprávnenú
/ Účet
/ Účet
/ Účet
/ Účet
2/
osobu
1/

Poplatok za Platobnú kartu je zložený z poplatku za platobný prostriedok vrátane členstva v IAPA (VISA) / ECI
(MasterCard) spolu vo výške 92,98 € a z poplatku za individuálne Cestovné poistenie pre Držiteľa karty vo
výške 27,02 €. Uvedené dve zložky poplatku Banka účtuje oddelene v dvoch samostatných sumách.
2/
Za predpokladu, že táto Oprávnená osoba nie je zároveň osobou oprávnenou na nakladanie s prostriedkami
na Účte, ku ktorému bola Platobná karta vydaná, prostredníctvom Elektronických služieb.
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c) Poplatky za používanie Debetných kariet
Výber hotovosti Platobnou kartou v bankomate:
POPLATOK / MIESTO
USKUTOČNENIA TRANSAKCIE
Poplatok za výber hotovosti v
bankomate
Poplatok za cezhraničnú konverziu

Bankomat
Bankomat
Bankomat inej banky
1/
Slovenskej skupiny ERSTE v SR a v krajinách EHP
2/
sporiteľne
(v zahraničí) pri výbere v mene Euro
3/

0,20 €
-

0,20 €
2,00 %
z transakcie

2,00 €
-

Iný bankomat
v zahraničí
5,00 €
2,00 %
z transakcie

Výber hotovosti Platobnou kartou cez POS terminál alebo imprinter v Banke, inej banke alebo
u Obchodníka:
POPLATOK / MIESTO USKUTOČNENIA
TRANSAKCIE
Poplatok
3/
Poplatok za cezhraničnú konverziu

V SR a v krajinách EHP pri výbere
2/
v mene Euro
V zahraničí
2,00 €
9,00 €
- 2,00 % z transakcie

Bezhotovostná platba za tovar a služby:
POPLATOK / MIESTO USKUTOČNENIA TRANSAKCIE
Poplatok za bezhotovostnú platbu za tovar a služby
3/
Poplatok za cezhraničnú konverziu

V SR
V zahraničí
0,20 €
0,20 €
2,00% z transakcie

Služba Cash back:
POPLATOK / MIESTO USKUTOČNENIA TRANSAKCIE
Poplatok za službu Cash back

V SR
0,10 €

V zahraničí
-

1/

Banky patriace do skupiny ERSTE: Rakúsko – ERSTE BANK DER OESTERREICHISHEN SPARKASSEN AG;
NIEDEROESTERREICHISCHE SPARKASSE AG; DIE ZWEITE WIENER VEREINS-SPARKASSE AG; SALZBURGER
SPARKASSE BANK AG; TIROLER SPARKASSE BANK AG INNSBRUCK; Maďarsko – ERSTE BANK HUNGARY
NYRT.; Česká republika – ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.; Chorvátsko – ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.;
Rumunsko – BANCA COMERCIALĂ ROMANĂ, S.A.; Srbsko – ERSTE BANK SERBIA, a.d..; Čierna Hora – ERSTE
BANK AD PODGORICA; Moldavsko – BANCA COMERCIALĂ ROMANĂ CHISINĂU; Bosna a Hercegovina –
SPARKASSE BANK dd BOSNA i HERCEGOVINA; Macedónsko – SPARKASSE BANK MAKEDONIJA AD SKOPJE.
2/
Výber v mene Euro v krajinách EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru) = BELGICKO, BULHARSKO,
ČESKÁ REPUBLIKA, CYPRUS, DÁNSKO, ESTÓNSKO, FÍNSKO, FRANCÚZSKO, GRÉCKO, HOLANDSKO, CHORVÁTSKO, ISLAND, ÍRSKO, LICHTENŠTAJNSKO, LITVA, LOTYŠSKO, LUXEMBURSKO, MAĎARSKO, MALTA,
NEMECKO, NÓRSKO, POĽSKO, PORTUGALSKO, RAKÚSKO, RUMUNSKO, SLOVINSKO, ŠPANIELSKO, ŠVÉDSKO, TALIANSKO, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA.
3/
Pri transakciách realizovaných v krajinách EHP v mene Euro, sa poplatok za cezhraničnú konverziu neúčtuje.
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Ostatné transakcie realizované Platobnou kartou:
POPLATOK
4/
Poplatok za Osobitné transakcie
5/
Poplatok za využitie služby DCC
4/
5/

Sadzba
1,30 €
1,00 €

Zoznam Osobitných transakcií je uvedený v Zverejnení k Debetným kartám.
DCC = “Dynamic Currency Conversion” = Poplatok za prijatie ponuky zúčtovania transakcie realizovanej v cudzej mene na menu EUR, osobitným konverzným kurzom stanoveným inou bankou. Platí pre hotovostné a bezhotovostné transakcie.

Zobrazenie zostatku na Účte cez bankomat:
POPLATOK / MIESTO
USKUTOČNENIA TRANSAKCIE
Poplatok za zobrazenie zostatku na
Účte cez Bankomat

Bankomat
Bankomat
1/
Slovenskej skupiny ERSTE
sporiteľne
(v zahraničí)
0,00 €

Bankomat inej banky Iný bankomat
v Slovenskej republike
v zahraničí

0,30 €

0,30 €

0,30 €

Zmena PIN kódu cez bankomat:
POPLATOK / MIESTO
USKUTOČNENIA TRANSAKCIE
Poplatok za zmenu PIN cez Bankomat
1/

Bankomat
Bankomat
1/
Slovenskej skupiny ERSTE
Bankomat inej banky
sporiteľne
(v zahraničí) v Slovenskej republike
2,00 €
2,00 €
2,00 €

Iný bankomat
v zahraničí
2,00 €

Banky patriace do skupiny ERSTE: Rakúsko – ERSTE BANK DER OESTERREICHISHEN SPARKASSEN AG;
NIEDEROESTERREICHISCHE SPARKASSE AG; DIE ZWEITE WIENER VEREINS-SPARKASSE AG; SALZBURGER
SPARKASSE BANK AG; TIROLER SPARKASSE BANK AG INNSBRUCK; Maďarsko – ERSTE BANK HUNGARY
NYRT.; Česká republika – ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.; Chorvátsko – ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.;
Rumunsko – BANCA COMERCIALĂ ROMANĂ, S.A.; Srbsko – ERSTE BANK SERBIA, a.d..; Čierna Hora – ERSTE
BANK AD PODGORICA; Moldavsko – BANCA COMERCIALĂ ROMANĂ CHISINĂU; Bosna a Hercegovina –
SPARKASSE BANK dd BOSNA i HERCEGOVINA; Macedónsko – SPARKASSE BANK MAKEDONIJA AD SKOPJE.

5) Prijímanie kariet:
POPLATOK
Vyhotovenie avíza na základe požiadavky klienta (pre službu prijímanie kariet)
Poplatok za poškodenie alebo nevrátenie POS terminálu

Sadzba
1,00 € za stranu
350 €
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6) Termínované vklady (Vkladové účty)
POPLATOK / PRODUKTY
Založenie
Zrušenie
Zmena mena majiteľa a zmena údajov o majiteľovi
Zriadenie, zmena, zrušenie oprávnenej osoby
na nakladanie s prostriedkami
POPLATKY ZA VÝPISY Z VKLADOVÝCH ÚČTOV
Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou za každú obálku
Vyhotovenie výpisu a osobné preberanie
Vyhotovenie výpisu narastajúcich obratov v Obchodnom mieste
Náhradný výpis (kópia výpisu) z Účtu
Doručovanie výpisov prostredníctvom uzamykateľnej schránky
(mesačný poplatok)

Termínovaný vklad (Vkladový účet)
Krátkodobý termínovaný vklad (Vkladový účet)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Sadzba
0,00 €
0,00 €
1,00 € / strana
1,00 € / strana
0,50 € + DPH
Cena vrátane DPH: 0,60 €
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7) Úvery
a) Kontokorentné úvery
POPLATKY - KONTOKORENTNÉ ÚVERY
Spracovateľský poplatok
(vrátane vystavenia záväzného úverového prísľubu)
Poplatok za navýšenie úverového limitu /
resp. krátkodobé navýšenie úveru
Poplatok za revolving úveru
(vrátane vystavenia záväzného úverového prísľubu)
Poplatok za neplnenie podmienok v zmysle Úverovej zmluvy
Poplatok za zmenu v zmluvnej dokumentácii z podnetu Klienta
(napr. zmena zabezpečenia a pod.)
Záväzková provízia
(z nečerpanej časti kontokorentného úveru, počítaná na dennej báze)
UPOMIENKY:
Upomienka

Sadzba
min. 1 % zo schváleného
objemu úveru; min. 500,00 €
min. 1 % z navýšeného
objemu úveru; min. 500,00 €
min. 0,50 % z revolvovaného
objemu úveru; min. 500,00 €
300,00 €
min. 250,00 €
min. 0,70 % p.a.
25,00 € za každú zaslanú
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b) Splátkové úvery

4/

POPLATKY / TYP ÚVERU
3/
Poplatok za správu úveru
Spracovateľský poplatok (vrátane eskontu zmenky a vystavenia záväzného
úverového prísľubu)
Spracovateľský poplatok (vrátane vystavenia záväzného úverového prísľubu)
Úvery na obnovu a rekonštrukciu bytových domov *
Úvery pre bytové domy bez dokladovania účelu
Poplatok za navýšenie úverového limitu
Poplatok za navýšenie úverového limitu
Úvery na obnovu a rekonštrukciu bytových domov *
Úvery pre bytové domy bez dokladovania účelu
Poplatok za revolving úveru
Poplatok za jednorazové vyplatenie celého zostatku úveru resp. jeho časti

Poplatok za neplnenie podmienok v zmysle Úverovej zmluvy
Poplatok za zmenu v zmluvnej dokumentácii z podnetu Klienta (napr.
prepracovanie plánu splátok, odklad splátky, zmena zabezpečenia a pod.)
Odovzdávanie výpisov:
poštou
UPOMIENKY:
Upomienka

*
1/

2/

3/
4/

1/ 2/

Sadzba
5,00 € / mesačne
min. 1 % zo schváleného
objemu úveru; min. 500,00 €
min. 0,75 % zo schváleného
objemu úveru; min. 165,00 €
min.1 % z navýšeného
objemu úveru; min. 500,00 €
min. 0,75 % z navýšeného
objemu úveru; min. 165,00 €
min. 0,50 % z revolvovaného
objemu úveru; min. 500,00 €
refinančné náklady + 3 % zo
zostatku úveru (resp. predčasne
splateného zostatku); min. 150,00 €
300,00 €
min. 250,00 €
podľa platného
Sadzobníka pôšt
25,00 € za každú zaslanú

Od 1.9.2009 Slovenská sporiteľňa, a.s. pristúpila k zmene vybraných produktov. Tieto poplatky platia pre názov
produktu Investičný úver na obnovu a rekonštrukciu bytových domov pre SVB / bytové domy v správe Správcov
používaný do 31.8.2009.
Poplatok za jednorazové vyplatenie celého zostatku úveru, resp. jeho časti je v prípade poskytnutia úverov na
obnovu a rekonštrukciu bytových domov a úveru pre bytové domy bez dokladovania účelu vo výške 4% z celého zostatku úveru (resp. z jeho predčasne splatenej časti) min. 100 €. Ak dôjde k predčasnej splatnosti úveru,
resp. jeho časti pri úveroch s fixnou sadzbou na 3, 5, 10 rokov v období 1 mesiac po uplynutí doby fixácie sa
tento poplatok neplatí.
Poplatok za jednorazové vyplatenie celého zostatku úveru, resp. jeho časti sa automaticky odpúšťa v prípade
poskytnutia nasledovných úverov:
- Preklenovacích úverov pre poľnohospodárov a preklenovacích úverov NFP pri projektoch čerpajúcich prostri
edky z EÚ fondov, kde splatenie úveru je z obdržaného grantu a
- Úverov poskytnutých z linky EBRD (Európska banka pre obnovu a rozvoj), ak splatenie úveru, resp. jeho časti
je z nenávratného príspevku pre klientov EBRD.
Poplatok za správu úveru sa neúčtuje k úverom na Obnovu a rekonštrukciu bytových domov a k Úverom pre
bytové domy bez dokladovania účelu.
Za Splátkové úvery sa pre účely Sadzobníka považujú Splátkové úvery, Termínované úvery a Refinančné
úvery.
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c) Úverový rámec
POPLATKY- ÚVEROVÝ RÁMEC
Spracovateľský poplatok
(vrátane vystavenia záväzného úverového prísľubu)
Poplatok za navýšenie úverového rámca /
resp. krátkodobé navýšenie úverového rámca
Poplatok za revolving úverového rámca
Úverová provízia (z celkovej výšky úverového rámca,
splatná kvartálne)
Poplatok za neplnenie podmienok v zmysle Úverovej zmluvy
Poplatok za zmenu v zmluvnej dokumentácii z podnetu Klienta
(napr. zmena zabezpečenia a pod.)

Sadzba
min. 1 % zo schváleného
objemu úveru; min. 500,00 €
min. 1 % z navýšeného
objemu úveru; min. 500,00 €
min. 0,50% z revolvovaného objemu;
min. 500 €
min. 0,35 % p.a.
300,00 €
min. 250,00 €

Ostatné poplatky účtované k úverovému rámcu sa budú klientovi inkasovať v zmysle platného sadzobníka k
produktom, ktoré sa čerpajú v rámci úverového rámca.
Poznámka ku všetkým typom úverových produktov:
Pri účtovaní poplatkov z účtu v cudzej mene sa bude účtovať poplatok vo výške ekvivalentu.
Sadzobník poplatkov je platný aj pre úvery poskytnuté podnikateľom a právnickým osobám obsluhovaných Oddelením
veľkých firemných klientov, Oddelením špeciálneho financovania, Oddelením financovania nehnuteľností a Oddelením
verejného sektora na základe úverových zmlúv, ktoré sa odvolávajú na platný sadzobník poplatkov a náhrad.
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8) Bankové záruky
POPLATOK
Záruky vydané:
Vystavenie bankovej záruky / avalovanie zmenky (účtované každých
1/
začatých 90 dní následne )
Vypracovanie textu bankovej záruky
Zmena podmienok záruky (pri zvýšení zaručovanej sumy a pri prolongácii
záruky sa doúčtuje poplatok Vystavenie bankovej záruky / avalovanie zmenky)
Plnenie zo záruky / avalu
Predčasné ukončenie záruky
Spracovateľský poplatok
Záruky prijaté:
Avízovanie záruky / avalu
Avízovanie zmeny záruky
Overenie podpisových vzorov v rámci záruky
Odovzdávanie výpisov:
a) poštou
b) osobné preberanie v obálke
1/

Sadzba

3 % p.a.
166,00 €
100,00 €
100,00 €
166,00 €
0,5 % zo sumy poskytnutej
záruky; min. 100,00 €
100,00 €
70,00 €
34,00 €
podľa platného Sadzob. pôšt
0,00 €

V prípade, ak je platnosť Bankovej záruky kratšia ako 90 dní a za posledné inkasné obdobie sa poplatok vypočíta za skutočný počet dní platnosti Bankovej záruky, resp. za počet dní, ktoré uplynuli od predchádzajúceho inkasa poplatku do dátumu platnosti Bankovej záruky / splatnosti avalovanej zmenky.
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9) Elektronické služby
a) MultiCash (MC)
POPLATKY / TYP SLUŽBY
Inštalácia programového vybavenia Služby MC zamestnancom Banky alebo
splnomocnenou osobou
1/
Poskytovanie Služby MC
1/

Sadzba
66,00 €
16,60 € / mesačne

Pri skončení zmluvy o MC sa poplatok účtuje v plnej výške v deň rušenia služby ako pri mesačnej bilancii.

b) Homebanking (HB)
POPLATKY / TYP SLUŽBY
Inštalácia programového vybavenia Služby HB zamestnancom Banky alebo
splnomocnenou osobou
1/
Poskytovanie Služby HB
1/

Sadzba
66,00 €
16,60 € / mesačne

Pri skončení zmluvy o HB sa poplatok účtuje v plnej výške v deň rušenia služby ako pri mesačnej bilancii.

c) Internetbanking, Telephonebanking, SMS služby, SMS služby Plus a elektronické výpisy
POPLATKY ZA POUŽÍVANIE SLUŽIEB
Sadzba
1/
Internetbanking
1,65 € mesačne za Účet
Telephonebanking
0,00 €
SMS služby - pre Klienta a/alebo Oprávnenú osobu (SMS notifikácia nad 20 €,
SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu, Mobilbanking, SMS kľúč)
2,00 € mesačne
SMS služby Plus - pre Klienta a/alebo Oprávnenú osobu (SMS notifikácia od 0 €,
SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu, SMS výpis, SMS notifikácia pre e-faktúru
2/
Mobilbanking, SMS kľúč)
3,00 € mesačne
Elektronický výpis a E-mail notifikácia zasielané na e-mailovú adresu (Mailbanking)
0,00 €
Elektronický výpis zasielaný do Internetbankingu
0,00 €
1/
2/

Poplatok sa neúčtuje pri Účte vedenom v inej ako tuzemskej mene.
Za SMS služby Plus poskytované k Firemnému účtu Basic, účtu Komunal, Balíku Business PLUS, účtu
SPORObusiness pre bytový dom a Bežnému účtu pre neziskový sektor pre každú Oprávnenú osobu Banka
účtuje poplatok 1 € mesačne.

d) Správa bezpečnostných predmetov: heslo, GRID a EOK pre Elektronické služby
POPLATKY ZA SPRÁVU BEZPEČNOSTNÝCH PREDMETOV
Prevydanie PIN obálky s heslom k Elektronickým službám
Vydanie GRID karty
Vydanie elektronického osobného kľúča (EOK)
Odomknutie EOK (6 chybne zadaných PIN)

Sadzba
1,00 €
2,00 €
80,00 €
3,00 €

Reaktivácia EOK (pri viacnásobnom zadaní nesprávného odomykacieho kódu)

15,00 €
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10) Bezpečnostné schránky
TYP SCHRÁNKY
Mesačný poplatok 1/

Typ 1
do 7 000 cm3
4,17 € + DPH

Typ 2
do 13 000 cm3
5,83 € + DPH

Typ 3
do 25 000 cm3
10,00 € + DPH

Typ 4
do 45 000 cm3
12,50 € + DPH

Typ 5
nad 45 000 cm3
16,67 € + DPH

5,00 €

7,00 €

12,00 €

15,00 €

20,00 €

Cena vrátane DPH: Cena vrátane DPH: Cena vrátane DPH: Cena vrátane DPH: Cena vrátane DPH:

1/

Odplatu za jeden mesiac platnosti a účinnosti zmluvy o používaní bezpečnostnej schránky zaplatí Klient aj vtedy, ak
zmluva o používaní bezpečnostnej schránky bola uzatvorená na časové obdobie kratšie ako jeden mesiac. V cene za
používanie bezpečnostnej schránky je zahrnuté aj poistenie majetku Klienta uloženého v bezpečnostnej schránke.
Poistná suma pre každú bezpečnostnú schránku je vo výške 25 000 €.
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11) Cenné papiere
a) Obchodovanie s cennými papiermi - slovenské a zahraničné cenné papiere
NÁKUP / PREDAJ CENNÝCH PAPIEROV
0,01 - 15 000 EUR
15 000,01 - 30 000 EUR
30 000,01 - 150 000 EUR
150 000,01 - 500 000 EUR
nad 500 000,01 EUR
Zmena podmienok Pokynu

DLHOPISY 1/
0,70 % min. 25,00 €
105,00 € + 0,50 %
z objemu nad 15 000 EUR
180,00 € + 0,25 %
z objemu nad 30 000 EUR
480,00 € + 0,12 %
z objemu nad 150 000 EUR
individuálne
3,00 €

Zrušenie Pokynu Klientom
Poplatok za nezrealizovaný Pokyn
1/
2/

3,00 €
3,00 €

2/

AKCIE 1/
1,00 % min. 25,00 €
150,00 € + 0,70 %
z objemu nad 15 000 EUR
255,00 € + 0,50 %
z objemu nad 30 000 EUR
855,00 € + 0,25 %
z objemu nad 150 000 EUR
individuálne
3,00 €
3,00 €
3,00 €

Z objemu transakcie (pri dlhopisoch bez alikvotného úrokového výnosu).
K vyššie uvedeným poplatkom za obchodovanie s cennými papiermi môžu byť v závislosti od zahraničného
trhu, kde bol uskutočnený obchod s cennými papiermi, pripočítané dodatočné poplatky a náklady súvisiace s
daňovými povinnosťami, obchodovaním a vysporiadaním obchodov s cennými papiermi, ktoré vyplývajú zo
zákonných povinností platných pre príslušný zahraničný trh.

b) Účet majiteľa (majetkový účet) - slovenské cenné papiere
ÚČET MAJITEĽA VEDENÝ V EVIDENCII
SLOVENSKEJ SPORITEĽNE
Zriadenie účtu a zrušenie účtu
1/
Vedenie účtu
Stavový výpis
1/

Sadzba
0,00 €
0,2 % max. 100 €
3,00 €

Základ pre výpočet poplatku za vedenie Účtu majiteľa cenných papierov je priemerná denná výška hodnoty
portfólia počítaná z nominálnej hodnoty dlhopisov a trhovej hodnoty akcií v portfóliu. Poplatok je splatný vždy k
15.1. kalendárneho roka, a to za predchádzajúci kalendárny rok, alebo ak bol účet zrušený počas kalendárneho
roka, je poplatok splatný ku dňu zrušenia účtu. V poplatku je zahrnutá DPH.

c) Držiteľská správa Zahraničných cenných papierov
DRŽITEĽSKÁ SPRÁVA ZAHRANIČNÝCH
1/
CENNÝCH PAPIEROV
Ak hodnota portfólia nepresahuje 30 000 EUR
Ak hodnota portfólia presahuje 30 000 EUR

Sadzba
1/
0,4 %
120,00 € + 0,06 %
1/
z objemu nad 30 000 EUR

1/

Základ pre výpočet poplatku za držiteľskú správu Zahraničných cenných papierov je priemerná denná výška
hodnoty portfólia počítaná z nominálnej hodnoty dlhopisov a trhovej hodnoty akcií v portfóliu. Hodnoty v cudzích
menách sa prepočítajú priemerom z nákupného a predajného kurzu Slovenskej sporiteľne pre danú menu
platného v daný deň. Poplatok je splatný vždy k 15.1. kalendárneho roka, a to za predchádzajúci kalendárny rok.
V poplatku je zahrnutá DPH.
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d) Prevody cenných papierov
PREVODY SLOVENSKÝCH CENNÝCH PAPIEROV
Prechod cenných papierov (napr. dedičstvo)

1/

Sadzba
20,00 € + 0,03 €
za každý kus cenného papiera
Odplatný prevod s finančným vysporiadaním
0,1 % min.10,00 € max. 450,00 €
Ostatné typy prevodov
20,00 €
1/
PREVODY ZAHRANIČNÝCH CENNÝCH PAPIEROV
Sadzba
Prevod blokovaných akcií EBG nadobudnutých v programe ESOP
10,00 €
Prevod a prechod zahraničných cenných papierov v internej evidencii SLSP
20,00 € prevodca
(ak majetkový účet prevodcu aj nadobúdateľa je v evidencii SLSP)
20,00 € nadobúdateľ
Prevod a prechod zahraničných cenných papierov mimo internej evidencie SLSP
65,00 €
Prevod a prechod Zahraničných cenných papierov emitovaných v krajinách:
Hong Kong, Chorvátsko, Rumunsko, Singapur, Turecko
150,00 €
1/

Poplatky sa účtujú za podanie Príkazu na prevod / prechod.

e) Ostatné služby súvisiace s cennými papiermi
OSTATNÉ SLUŽBY
Zaregistrovanie zmluvného záložného práva
Registrácia zmeny / zrušenia zmluvného záložného práva
Ostatné služby - neuvedené

Sadzba
0,15 % z výšky pohľadávky
(min. 30,00 €, max. 2 500,00 €)
30,00 €
5,00 € za každých
začatých 15 minút práce

f) Asociovaný peňažný účet
ASOCIOVANÝ ÚČET
Zriadenie účtu a vedenie účtu
Periodické vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou
(mesačne / štvrťročne / polročne / ročne)
Iné výpisy a ďalšie operácie / služby spojené s účtom

Sadzba
bez poplatku
0,30 € + poštovné
rovnako ako pre Bežné účty

28

Bližšie k vám

12) Ostatné služby
POPLATKY ZA OSTATNÉ SLUŽBY
Ostatné služby v sadzobníku neuvedené (za každých začatých 15 minút)
pri úkone pre Klientov
VYHĽADANIE DOKUMENTOV Z ARCHÍVU
Vyhľadanie a odovzdanie dokumentu v príručnej registratúre:
Vyhľadanie dokumentu v obchodnom mieste
Vyhľadanie dokumentu v registratúrnom stredisku
VINKULÁCIA
Vinkulácia prostriedkov na Účte, Vkladovom účte
Odmena (poplatok) za výkon mandatára
ĎALŠIE POPLATKY
Zadanie avíza na daňový úrad
Úkony predchádzajúce vyhotoveniu návrhu na začatie súdneho konania
Vyhotovenie fotokópie bankového dokladu alebo listiny na žiadosť Klienta
Poskytovanie bankových správ alebo konfirmácií pre účely auditu
VYDÁVANIE POTVRDENÍ
Vydanie potvrdenia súvisiace s úverom na žiadosť Klienta
Vydanie potvrdenia súvisiace s úverom na žiadosť Tretej strany
(Daňový úrad, Exekútor, atď.)
Vydanie potvrdenia súvisiace s: bežným účtom, termínovaným vkladom
(Vkladovým účtom) a zaisteným vkladom na žiadosť Klienta
Vydanie potvrdenia o odpísaní prostriedkov z Účtu na žiadosť Klienta
POSKYTOVANIE SÚČINNOSTI
Náklady Banky za poskytnutie súčinnosti (jednoduchšie dohľadávanie)
Náklady Banky za poskytnutie súčinnosti (dohľadanie starších údajov,
vyžiadanie listín z Centralizovanej registratúry a pod.)
Náklady Banky za poskytnutie súčinnosti - dohodnutá elektronická
komunikácia (jednoduchšie dohľadávanie)
Náklady Banky za poskytnutie súčinnosti - dohodnutá elektronická
komunikácia (dohľadanie starších údajov, vyžiadanie listín z Centralizovanej
registratúry a pod.)
TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ SLUŽBY
Zaslanie faxovej / teletextovej správy (jedna strana)
a) do tuzemska
1,00 €
b) do Európy
2,32 €
c) do ostatných štátov
6,64 €
Zaslanie správy systémom SWIFT
a) typ Normal (N)
2,66 €
b) typ Urgent (U)
3,32 €
a) do SR a ČR
b) do Európy
c) do ostatných štátov
Kuriérska služba DHL alebo UPS

Sadzba
5,00 €
Sadzba
20,00 €
30,00 €
Sadzba
70,00 €
3,50 €
Sadzba
0,00 € + poštovné
7,00 €
0,20 € za stranu + DPH
Cena vrátane DPH: 0,24 € za
stranu
65,00 € + DPH
Cena vrátane DPH: 78,00 €
Sadzba
0,00 €
20,00 € + DPH
3,50 €
3,50 €
Sadzba
20,00 € + DPH
Cena vrátane DPH: 24,00 €
30,00 € + DPH
Cena vrátane DPH: 36,00 €
8,33 € + DPH
Cena vrátane DPH: 10,00 €
20,00 € + DPH
Cena vrátane DPH: 24,00 €
Sadzba
+ DPH; Cena vrátane DPH: 1,20 €
+ DPH; Cena vrátane DPH: 2,78 €
+ DPH; Cena vrátane DPH: 7,97 €
+ DPH; Cena vrátane DPH: 3,19 €
+ DPH; Cena vrátane DPH: 3,98 €

1,33 € + DPH; Cena vrátane DPH: 1,60 €
8,30 € + DPH; Cena vrátane DPH: 9,96 €
14,94 € + DPH; Cena vrátane DPH: 17,93 €
sadzobník spol. + DPH
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Poskytnutie bankovej informácie:
POPLATOK ZA POSKYTNUTIE BANKOVEJ INFORMÁCIE
Poskytnutie bankovej informácie na žiadosť klienta o jeho vlastnej firme
Expresný príplatok za poskytnutie bankovej informácie do 24 hodín
Obstaranie bankovej informácie na žiadosť klienta o bonite tuzemskej alebo
zahraničnej firmy

Sadzba
20,00 € + DPH
Cena vrátane DPH: 24,00 €
40,00 € + DPH
Cena vrátane DPH: 48,00 €
20,00 € + DPH
Cena vrátane DPH: 24,00 €

Poskytnutie obchodnej informácie:
POPLATOK ZA POSKYTNUTIE OBCHODNEJ INFORMÁCIE
Žiadosť klienta o dodanie štandardnej správy o podnikateľskom subjekte
zo SR
Žiadosť klienta o dodanie štandardnej správy o podnikateľskom subjekte
zo zahraničia
Zaslanie štandardnej správy na žiadosť inej banky

Sadzba
25,00 € + DPH
Cena vrátane DPH: 30,00 €
65,00 € + DPH
Cena vrátane DPH: 78,00 €
50,00 €
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II. Produkty a služby dcérskych spoločností, predávané v
obchodných miestach Slovenskej sporiteľne
13) Podielové fondy
Podľa Sadzobníka poplatkov a náhrad spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s..
Viac informácií na ktoromkoľvek obchodnom mieste SLSP, a.s. alebo na:
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.
Tomášikova 48
832 65 Bratislava
Poštová adresa
Tomášikova 48
832 65 Bratislava
SPOROtel: 0850 111 888
e-mail: info@amslsp.sk
http://www.amslsp.sk

14) Lízingové služby
Podľa sadzobníka poplatkov spoločnosti Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s.
Viac informácií na ktoromkoľvek obchodnom mieste SLSP, a. s. alebo na:
Leasing Slovenskej sporiteľne, a. s.
Tomášikova 48
832 69 Bratislava
Poštová adresa
Tomášikova 48
832 69 Bratislava
telefón: 02/486 29444
e-mail: info@lslsp.sk
http://www.leasingslsp.sk

15) Faktoring
Podľa sadzobníka poplatkov spoločnosti Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s.
Viac informácií v ktoromkoľvek obchodnom mieste banky alebo na:
Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s.
Tomášikova 48
832 67 Bratislava
Tel.: +421 2 486 29211
Fax: +421 2 486 27022-3
e-mail: obchod@factoringslsp.sk
http://www.factoringslsp.sk
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III: Existujúce produkty a služby, ktoré už Slovenská sporiteľňa, a.s.
v súčasnosti už nepredáva
16) Bežné účty
a) SPORObusiness účet - štandardný typ v mene CAD
POPLATKY k SPORObusiness účtu
Zriadenie Účtu
Vedenie Účtu
Zmena nakladania s Účtom
Zrušenie Účtu
POPLATKY ZA VÝPISY Z ÚČTOV
Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou v rámci SR
Vyhotovenie výpisu a osobné preberanie
Elektronický výpis a E-mail notifikácia zasielané na e-mailovú adresu (Mailbanking)
Elektronický výpis zasielaný do Internetbankingu
Vyhotovenie výpisu narastajúcich obratov v Obchodnom mieste
Vyhotovenie výpisu pri zrušení účtu
Náhradný výpis (kópia výpisu) z Účtu
Doručovanie výpisov prostredníctvom uzamykateľnej schránky
(mesačný poplatok)
Výpis vo formáte MT940

Sadzba
0,00 €
3,50 € / mesačne
3,50 €
0,00 €
Sadzba
0,30 € + poštovné / výpis
3,50 € / výpis
0,00 €
0,00 €
1,00 € / strana
0,70 € / výpis
1,00 € / strana
0,50 € + DPH
Cena vrátane DPH: 0,60 €
33,00 € / mesačne

b) Výpisy - pozastavené služby
POPLATKY k SPORObusiness účtu - štandardný typ
Vyhotovenie ďalšieho výpisu na požiadanie Klienta

Sadzba
1,00 € za stranu
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Doplnkové
služby

Karty

Transakcie

Produkty a služby

17) Balíky produktov a služieb
PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ
V CENE BALÍKA
Zriadenie jedného Účtu v EUR
Vedenie jedného Účtu v EUR
Zriadenie a vedenie jedného Účtu v cudzej mene (USD, CZK)
Založenie / zmena / zrušenie trvalého príkazu na úhradu
alebo súhlasu s inkasom cez Elektronické služby
Založenie / zmena trvalého príkazu na úhradu alebo súhlasu
s inkasom v obchodnom mieste
Zriadenie a poskytovanie služieb: Internetbanking
(IB) a Telephonebanking (TB)
SMS služby - pre každého Klienta a/alebo Oprávnenú osobu
(SMS notifikácia nad 20 €, SMS notifikácia nezrealizovaných
3/
platieb z Účtu, Mobilbanking, SMS kľúč)
Elektronický výpis a E-mail notifikácia zasielané na e-mailovú
adresu (Mailbanking)
Elektronický výpis zasielaný do Internetbankingu
Vydanie jednej GRID karty
Zľava z poplatku za bezhotovostnú platbu kartou
1/ 2/
za tovar a služby
Zľava z poplatku za zadanie a realizáciu Príkazu na úhradu
cez Elektronické služby (tuzemský platobný styk) a za
Platbu v EUR v rámci krajín EHP zadanú prostredníctvom
Elektronických služieb
Jedna embosovaná debetná Platobná karta MasterCard Business
pre jedného majiteľa / štatutárneho zástupcu (vydanie a obnova)
Jedna embosovaná Platobná karta VISA Business
pre jedného majiteľa / štatutárneho zástupcu (vydanie a obnova)
Zriadenie a vedenie termínovaného vkladu
Zľava z poplatku za vydanie jedného elektronického
osobného kľúča (EOK)
Mesačný poplatok za balík produktov a služieb

Balík Business


-

Balík Business
PLUS
















-






100 %
(15 položiek)




100 %
(50 položiek)

100 %
(10 položiek)

100 %
(100 položiek)










5,90 €

50 %
13,50 €

1/

S výnimkou Osobitných transakcií, ktorých zoznam je uvedený v Zverejnení k Debetným kartám.
S výnimkou využitia služby DCC (DCC = “Dynamic Currency Conversion” = Poplatok za prijatie ponuky zúčtovania transakcie realizovanej v cudzej mene na menu EUR, osobitným konverzným kurzom stanoveným inou
bankou. Platí pre hotovostné a bezhotovostné transakcie).
3/
Za SMS služby Plus poskytované k Balíku Business PLUS pre každého Klienta a/alebo Oprávnenú osobu
Banka účtuje poplatok 1,00 € mesačne.
2/
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18) Charge karta - Diners Club International
POPLATOK / TYP KARTY

1/

Zmluvná pokuta (ak dlžnú sumu musí Slovenská sporiteľňa zúčtovať
z vinkulácie na kartovom účte)
1/

Diners Club International

20 % z dlžnej sumy

Podľa sadzobníka Diners Club International zverejneného na webovej stránke spoločnosti: www.dinersclub.sk
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19) Termínované vklady (Vkladové účty)
POPLATOK / TYP PRODUKTU
Zrušenie
Predčasné zrušenie
POPLATKY ZA VÝPISY Z VKLADOVÝCH ÚČTOV
Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou za každú obálku
Vyhotovenie výpisu a osobné preberanie
Vyhotovenie výpisu narastajúcich obratov v Obchodnom mieste
Náhradný výpis (kópia výpisu) z Účtu
Doručovanie výpisov prostredníctvom uzamykateľnej schránky
(mesačný poplatok)

Termínované vklady v CAD
(Vkladové účty)
0,00 €
0,00 €
Sadzba
0,00 €
0,00 €
1,00 € /strana
1,00 € / strana
0,50 € + DPH
Cena vrátane DPH: 0,60 €

Výpisy - pozastavené služby
TERMÍNOVANÉ VKLADY (VKLADOVÉ ÚČTY)
Vyhotovenie výpisu na požiadanie Klienta

Sadzba
0,00 €
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20) Úschovné služby
POPLATKY ZA ÚSCHOVY
Úschova hodnôt v zapečatených balíčkoch 1/
(ročný poplatok)
Za každú návštevu klienta, keď sa manipuluje s úschovou
Za depozitnú úschovu dokumentov na základe osobitnej zmluvy
1/

Sadzba
20,00 € + DPH
Cena vrátane DPH: 24,00 €
Cena vrátane DPH: 1,00 €
zmluvná cena + DPH

Pri úschove kratšej ako jeden rok sa poplatok vypočíta alikvotne na počet mesiacov. Mesačný poplatok za
úschovu zaplatí uložiteľ aj vtedy, ak úschova trvá kratšie ako jeden mesiac.
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IV. Zásady stanovovania poplatkov
1) Poplatok za vedenie Účtu a poplatok za Balík produktov a služieb je splatný:
a) posledný kalendárny deň každého kalendárneho mesiaca,
b) posledný deň trvania zmluvného vzťahu, ak v kalendárnom mesiaci došlo k ukončeniu zmluvy, na základe ktorej je
Účet vedený,
c) v prípade preradenia Účtu medzi Bankovými produktmi – poplatok je splatný v dvoch častiach; v deň preradenia Účtu
sa Poplatok vypočíta zo sadzby platnej pre pôvodný Bankový produkt, a posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom
došlo k preradeniu, kedy sa Poplatok vypočíta zo sadzby platnej pre nový Bankový produkt.
Ku dňu preradenia sú splatné všetky ďalšie Poplatky zúčtovávané z Účtu, splatnosť ktorých Banka vyhlásila na posledný
kalendárny deň. Poplatok za vedenie Účtu sa vypočítava podľa skutočného počtu dní, počas ktorých bol Bankový produkt poskytovaný, pričom deň ukončenia zmluvného vzťahu sa do počtu nezapočítava.
Služby k produktom zahrnutým v Balíku produktov a služieb, ktoré sú spoplatňované, sú štandardne spoplatnené v
súlade s jednotlivými časťami Sadzobníka. Poplatok Banka odpíše z Účtu zriadeného v rámci Balíka produktov a služieb, alebo
ho započíta proti akejkoľvek pohľadávke Klienta voči Banke.
2) Poplatok za doručovanie výpisov z Účtu, Vkladového účtu do uzamykateľnej schránky, Poplatok za používanie bezpečnostnej
schránky je splatný posledný kalendárny deň každého kalendárneho mesiaca, alebo pri zrušení Účtu, resp. Vkladového účtu
podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Informácia v zmysle ustanovenia § 40 a 41 zákona o platobných službách je Klientovi poskytovaná bezplatne, v súlade s
ustanovením 5.5.7 VOP.
3) Poplatok za Platobnú kartu, je splatný:
a) dňom prevzatia Platobnej karty ak si Klient Platobnú kartu prevezme v Obchodnom mieste Banky, alebo
b) dňom odoslania Platobnej karty Klientovi poštou ak sa Klientovi Platobná karta zasiela poštou, alebo
c) v 1. deň v mesiaci, ktorý sa zhoduje s označením mesiaca exspirácie zobrazeným na Platobnej karte pri prvom, resp.
druhom výročí platnosti Platobnej karty alebo
d) ku dňu určenom vo výpise transakcií uskutočnených Platobnou kartou. Poplatok za Kreditnú kartu a poplatok za Dodatkovú
kartu, je splatný ku dňu určenom vo výpise transakcií uskutočnených Kreditnou kartou. Zúčtovanie poplatku nie je viazané na
aktiváciu alebo používanie karty. V prípade zániku zmluvy, na základe ktorej bola klientovi vydaná Platobná karta, banka
vypočíta alikvotnú časť nespotrebovaného poplatku za platobný prostriedok a pripíše ju na účet Klienta.
4) Poplatok za neprevzatie Platobnej karty do 90 dní odo dňa jej vyrobenia je splatný uplynutím 90. dňa odo dňa vyrobenia
Platobnej karty.
5) Zmluvná pokuta za porušenie Zmluvy o vydaní Platobnej karty je splatná v deň porušenia povinnosti Klienta uvedenej v
Zmluve o vydaní Platobnej karty.
6) Poplatok za prekročenie povoleného Kartového rámca je splatný v deň prekročenia Kartového rámca.
7) Poplatok za správu úveru je splatný posledný kalendárny deň každého kalendárneho mesiaca alebo pri splatení úveru, podľa
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
8) Spracovateľský poplatok je splatný pri podpise zmluvy o poskytnutí Úveru.
9) Poplatok za zmenu zmluvných podmienok Úveru a iné úkony súvisiace s Úverom je splatný pri podpise dodatku k Zmluve;
poplatok za zmenu v predmete Zabezpečenia je splatný pri podpise zmluvy, na základe ktorej sa zmení Zabezpečenie.
10) Poplatok za zaplatenie splátky Úveru v hotovosti alebo za predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti mimoriadnou splátkou
alebo Poplatok za vklad hotovosti na Kartový účet je splatný pri prijatí hotovosti Bankou.
11) Poplatok za vykonanie platobnej operácie pri tuzemských a zahraničných platobných službách je splatný pri vykonaní bankovej
operácie.
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Zásady stanovovania poplatkov (pokračovanie)
12) Poplatok za úschovu hodnôt v zapečatenom balíčku je splatný pri uzatvorení Zmluvy, následne vždy k 15. 1. kalendárneho roka.
13) Poplatok za služby, ktoré Banka poskytuje Klientovi ako člen Centrálneho depozitára cenných papierov je splatný pri zadaní
pokynu Klienta Banke.
14) Poplatok za poskytovanie Elektronických služieb je splatný posledný deň každého kalendárneho mesiaca, alebo v deň
ukončenia poskytovania Elektronickej služby podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Za kalendárny mesiac, v
ktorom došlo k ukončeniu platnosti zmluvy, na základe ktorej je daná Elektronická služba poskytovaná, Banka účtuje
Poplatok za poskytovanie danej Elektronickej služby len v prípade, ak bola Elektronická služba poskytovaná Klientovi
celý kalendárny mesiac.
15) Poplatok za SMS služby (SMS notifikácia nad 20 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu, Mobilbanking, SMS
kľúč) a SMS služby Plus (SMS notifikácia od 0 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu, SMS výpis, SMS notifikácia pre e-faktúru, Mobilbanking, SMS kľúč) je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca alebo pri zrušení poslednej čiastkovej služby poskytovanej v rámci služby SMS služby alebo SMS služby Plus. Poplatok za SMS služby a SMS
služby Plus sa účtuje za každého Klienta alebo Oprávnenú osobu vo vzťahu ku každému Účtu, v prospech ktorého sú
tieto služby poskytované a to bez ohľadu na to, či je Klientovi alebo Oprávnenej osobe poskytovaná len jedna alebo všetky služby zahrnuté do SMS služby alebo SMS služby Plus. Za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu platnosti zmluvy, na základe ktorej sú SMS služby a SMS služby Plus poskytované, Banka účtuje Poplatok za poskytovanie SMS
služby alebo SMS služby Plus len v prípade, ak Banka k danému Účtu zaslala Klientovi v kalendárnom mesiaci aspoň
jednu SMS správu.
16) Poplatok za aktiváciu elektronického osobného kľúča (EOK), vydanie GRID karty a prevydanie PIN obálky s heslom k
Elektronickým službám, resp. iného Bezpečnostného predmetu, je splatný pri prevzatí daného Bezpečnostného predmetu Klientom.
17) Poplatok za iné úkony Banky neuvedené v predchádzajúcich bodoch sú splatné ihneď pri zrealizovaní spoplatňovaného
úkonu Bankou; Poplatok Banka odpíše z Účtu, resp. Vkladového účtu Klienta, alebo započíta proti akejkoľvek
pohľadávke Klienta voči Banke; ak to nie je možné, Klient je povinný zaplatiť Poplatok vopred pred vykonaním
spoplatňovaného úkonu, poskytnutí dokladu alebo vystavení potvrdenia.
18) Poplatky uvedené v Sadzobníku platia aj pre produkty a služby poskytované Klientovi v cudzej mene. Prepočet meny
platnej na území Slovenskej republiky na cudziu menu sa realizuje výmenným kurzom ECB príslušnej meny podľa
kurzového listu Banky platného v deň splatnosti Poplatku.
19) Poplatky, ktoré sú splatné posledný deň kalendárneho mesiaca je Klient povinný platiť v plnej výške za každý začatý
kalendárny mesiac. V prípade pravidelne účtovaných Poplatkov za platobné služby v zmysle zákona o platobných
službách je Banka oprávnená účtovať Klientovi maximálne ich pomernú časť prislúchajúcu do skončenia platnosti
Zmluvy, na základe ktorej je daná platobná služba Klientovi poskytovaná. Týmto nie je vylúčená možnosť daná
ustanovením § 98 zákona o platobných službách sa s Klientom, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle tohto zákona,
dohodnúť, že ustanovenie § 33 ods. 4 tohto zákona sa na ich zmluvný vzťah v celom rozsahu alebo sčasti neuplatní.
20) Pri rušení Vkladných knižiek (na meno), Účtov, Vkladových účtov a Rentového sporenia klient zaplatí okrem poplatku,
ktorý je zverejnený v Sadzobníku poplatkov a náhrad aj centový zostatok na danom produkte.
21) Poplatok za odvolanie, resp. nerealizovanie nahláseného výberu hotovosti je splatný jeden pracovný deň po
nerealizovaní nahláseného hotovostného výberu.
22) Splatnosť Poplatkov sa riadi týmito zásadami stanovovania poplatkov, ak v písomnej zmluve uzatvorenej s Klientom nie
je dohodnuté inak.
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