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DEFINÍCIE POJMOV 
 

Autentifikačné číslo  dohodnutý údaj na identifikáciu Klienta pri diaľkovej komunikácii; ak 
Zmluva neustanovuje inak, je to číslo účtu Klienta, diskrétny údaj 
k platobnej karte Klienta, posledné štvorčíslie platobnej karty Klienta, 
číslo Bankového produktu poskytovaného Klientovi, číslo návrhu alebo 
žiadosti o Bankový produkt určenej Klientovi. 

Banka  Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, 
IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 601/B. 

Bankový deň  kalendárny deň, v ktorom vykonáva Banka svoju činnosť. 

Bankový produkt  produkt alebo služba poskytovaná Klientovi za dohodnutých podmienok. 

Dôverné informácie  všetky informácie o Klientovi poskytnuté Banke, ktoré nie sú verejne 
dostupné. 

Identifikačné číslo  pridelený údaj na identifikáciu Klienta pri diaľkovej komunikácii; ak 
Zmluva neustanovuje inak, je to meno, priezvisko, adresa a časť 
rodného čísla za lomkou. 

Klient  osoba, ktorá je v záväzkovom vzťahu alebo prejaví záujem 
o uzatvorenie záväzkového vzťahu s Bankou. 

Obchodné miesto  prevádzkové priestory Banky zvyčajne určené pre vykonávanie 
bankových obchodov. 

Obchodný deň  pracovný deň, keď Banka a inštitúcie platobného styku vykonávajú svoju 
činnosť. 

Osobné údaje  údaje o fyzickej osobe podľa zákona o ochrane osobných údajov. 

Oznámenie 
 
 
Pokyn 

 správa, ktorou Banka Klientovi adresne oznamuje zmeny Zmluvy a 
údaje o Bankovom produkte; pri zmene Zmluvy zo strany Banky zaslaná 
vopred v lehote určenej právnymi predpismi alebo dohodnutej v Zmluve. 
 
príkaz, platobný príkaz alebo iná požiadavka Klienta adresovaná Banke. 

Poplatok  odplata určená Bankou za poskytovanie Bankového produktu 
a súvisiacej služby. 

Reklamácia  uplatnenie práva Klienta zo zodpovednosti za vady Bankového 
produktu. 

Reklamačný poriadok  dokument, ktorý upravuje postup pri Reklamácii.  

Sadzobník  dokument, ktorý vydáva Banka a v ktorom sú uvedené Poplatky, ich 
výška alebo spôsob určenia výšky, splatnosť, podmienky platenia. 

Skupina Banky  spoločnosť Erste Group Bank AG, Viedeň, Rakúska republika a osoby, 
v ktorých má majetkovú účasť; zoznam týchto osôb Banka zverejňuje na 
www.slsp.sk a na Obchodnom mieste. 

Vážne objektívne dôvody  vecné, nestranné a neosobné dôvody, ktoré vyplývajú z nasledovných 
okolností:  
a) zmena právnych predpisov, 
b) vývoj na bankovom alebo finančnom trhu, ktorý objektívne ovplyvňuje 

poskytovanie Bankových produktov alebo podmienky ich 
poskytovania, a to najmä:  

ba) rast indexu spotrebiteľských cien, 
bb) rast nominálnych miezd, alebo 
bc) vývoj trhových sadzieb, 

c) zmena technických možností poskytovania Bankových produktov 
vyvolaná externým faktorom nezávislým od Banky. 

VOP  tieto Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s. 

Zmluva  zmluva uzatvorená medzi Bankou a Klientom. 

Zmluva na diaľku  Zmluva uzatvorená prostriedkami diaľkovej komunikácie. 
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Zverejnenie  sprístupnenie dokumentu Banky, ktoré umožní Klientovi oboznámiť sa 
s dokumentom, a to na Obchodnom mieste, na www.slsp.sk alebo 
zaslaním Oznámenia 
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1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
1.1. VOP sú súčasťou Zmluvy medzi Bankou a Klientom, fyzickou osobou nepodnikateľom, ktorý pri 

uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci svojho zamestnania, povolania alebo podnikania. VOP sa 
vzťahujú aj na vzťahy, ktorých cieľom je uzatvorenie Zmluvy bez ohľadu na to, či dôjde k jej 
uzatvoreniu. 

1.2. VOP sú prístupné na www.slsp.sk a na Obchodnom mieste. 
1.3. Banka poskytuje Bankové produkty na zmluvnom základe. Podmienky poskytovania Bankového 

produktu sú upravené v produktových obchodných podmienkach pre daný Bankový produkt. Banka 
zverejňuje informácie o podmienkach bankových obchodov na www.slsp.sk a na Obchodnom mieste 
ako podmienky určené Zverejnením; Banka môže podmienky určené Zverejnením zmeniť; pri 
Zmluvách uzatvorených na dobu určitú môže Banka zmeniť podmienky určené Zverejnením len 
z Vážnych objektívnych dôvodov.  

1.4. Klient nemá nárok na poskytnutie Bankového produktu alebo zvýhodnenia, a to ani v prípade, ak mu 
bol už iný Bankový produkt alebo zvýhodnenie poskytnuté. 

1.5. Zmluva a produktové obchodné podmienky majú prednosť pred VOP. Zmluva má prednosť pred 
produktovými obchodnými podmienkami. VOP vždy dopĺňajú Zmluvu a produktové obchodné 
podmienky. 

1.6. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom majú význam, ktorý je dohodnutý v Zmluve, produktových 
obchodných podmienkach alebo VOP. 

1.7. Právne vzťahy vzniknuté pred účinnosťou VOP a neupravené vo VOP alebo produktových 
obchodných podmienkach sa budú riadiť najbližšie príbuznými ustanoveniami VOP alebo 
produktových obchodných podmienok.  

 
 

2. KONANIE KLIENTA 
 
2.1. Klient koná osobne alebo prostredníctvom zástupcu.  
2.2. Zástupca Klienta predkladá Banke listiny, ktoré preukazujú jeho oprávnenie konať v mene Klienta. Ak 

koná za maloletého Klienta, predkladá aj rodný list maloletého Klienta. 
2.3. Banka je oprávnená pri každom bankovom obchode požadovať od Klienta preukázanie totožnosti. Ak 

Klient podpísal dokument mimo Obchodného miesta, Banka môže požadovať úradné osvedčenie 
podpisu Klienta.  

2.4. Klient alebo jeho zástupca preukazuje totožnosť platným dokladom totožnosti alebo iným zákonným 
spôsobom. Banka môže od Klienta žiadať doplňujúci doklad na identifikáciu. 

2.5. Pri vykonávaní bankového obchodu prostriedkami diaľkovej komunikácie preukazuje Klient totožnosť 
Identifikačným číslom a Autentifikačným číslom. 

2.6. Splnomocnený zástupca Klienta predkladá Banke písomné plnomocenstvo s úradne osvedčeným 
podpisom Klienta. Banka môže pre vlastné potreby podpis Klienta overiť.  

2.7. Od Klienta neschopného čítať alebo písať môže Banka žiadať vykonanie úkonu úradnou zápisnicou. 
2.8. Komunikácia s Klientom prebieha spravidla v slovenskom jazyku. 
2.9. Z dôvodu bezpečnosti si Banka smie komunikáciu s Klientom zaznamenávať. 
2.10. Banka archivuje záznamy a informácie o Klientovi. 
2.11. Klient predkladá Banke originál dokumentu alebo jeho úradne overenú kópiu; Banka môže požadovať 

úradné osvedčenie podpisu osôb, ktoré dokument vystavili. Dokument vystavený alebo overený 
v zahraničí Klient predkladá superlegalizovaný alebo s doložkou Apostille podľa Haagskeho dohovoru 
o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. 10. 1961. Dokument 
v cudzom jazyku predkladá úradne preložený do slovenského jazyka. 

 
 
3. PREDAJ BANKOVÝCH PRODUKTOV 
 
3.1. Banka uzatvára bankové obchody spravidla na Obchodnom mieste alebo prostriedkami diaľkovej 

komunikácie. Banka môže uzatvorením bankového obchodu poveriť tretiu osobu.  
3.2. Prostriedkami diaľkovej komunikácie sú najmä elektronické služby Banky, e-mail, internet, telefón, 

SMS, MMS a adresný list. 
3.3. Banka oznámi Klientovi spôsob a podmienky uzatvorenia Zmluvy na diaľku pred jej uzatvorením.  

 

http://www.slsp.sk/
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4. POKYNY 
 
4.1. Banka prijme Pokyn, ak je: 

a) určitý, zrozumiteľný a presný, 
b) riadne doručený, 
c) podpísaný, a 
d) v súlade s právnymi predpismi a dohodnutými podmienkami. 

4.2. Klient môže zmeniť alebo zrušiť Pokyn do jeho vykonania. 
4.3. Banka neprijíma Pokyny v čase obmedzenia alebo prerušenia prevádzky Obchodného miesta 

alebo nedostupnosti elektronických služieb Banky. O tejto skutočnosti Banka informuje vopred, ak je 
to vzhľadom na okolnosti možné. 

4.4. Banka Pokyn nevykoná, ak: 
a) Pokyn nespĺňa niektorú podmienku uvedenú v tomto článku, 
b) vo vykonaní Pokynu bráni právny predpis alebo rozhodnutie príslušného orgánu, 
c) ak na jeho vykonanie nie je na účte dostatočné peňažné krytie, alebo 
d) Banka má podozrenie, že peňažné prostriedky sú určené na spáchanie trestného činu, pochádzajú 

z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti. 
4.5. Banka nevykoná Pokyn najneskôr od nasledujúceho Obchodného dňa, keď sa hodnoverným 

spôsobom dozvie o smrti Klienta.  
4.6. Banka odloží vykonanie Pokynu, ak tomu bráni mimoriadna udalosť (napr. technické problémy, živelné 

pohromy), alebo má Banka pochybnosť, či Pokyn podala oprávnená osoba. Banka odložený Pokyn 
vykoná bez zbytočného odkladu po odstránení prekážky. 

4.7. Ak nie je dohodnuté alebo inak určené, Banka vykoná Pokyn v zákonnej lehote. V ostatných 
prípadoch v primeranej lehote podľa náročnosti Pokynu.  

 
 
5. POPLATKY 
 
5.1. Klient platí Poplatok podľa aktuálneho Sadzobníka, Zmluvy a podmienok určených Zverejnením. 
5.2. Sadzobník je prístupný na www.slsp.sk a na Obchodnom mieste. 
5.3. Poplatok je splatný v deň uvedený v Sadzobníku. Ak nie je dohodnutá splatnosť Poplatku, Poplatok je 

splatný v deň vykonania spoplatňovaného úkonu. 
5.4. Banka môže podľa zákona o platobných službách odpísať peňažné prostriedky vo výške Poplatku 

z ktoréhokoľvek účtu Klienta vedeného v Banke aj bez predloženia platobného príkazu. 
5.5. Banka môže Sadzobník zmeniť; pre Zmluvy uzatvorené na dobu určitú môže  Banka zmeniť 

Sadzobník len z Vážnych objektívnych dôvodov. 
5.6. Banka môže na Poplatky poskytnúť zvýhodnenia. Poskytnutie a ukončenie zvýhodnenia neznamenajú 

zmenu Sadzobníka. 

 
 
6. DORUČOVANIE KLIENTOVI 
 
6.1. Banka doručuje Klientovi písomnosti: 

a) osobne, kuriérom,  
b) poštou, alebo 
c) elektronicky. 

6.2. Písomnosť doručovaná osobne alebo kuriérom je doručená odovzdaním; ak Klient odmietne 
písomnosť prevziať, považuje sa za doručenú okamihom odmietnutia jej prevzatia. Za osobné 
doručovanie sa považuje aj preberanie dokumentov na Obchodnom mieste. 

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

6.4. Písomnosť doručovaná elektronicky je doručená nasledujúci deň po odoslaní, ak nie je preukázaný 
skorší okamih doručenia. 

6.5. Banka používa na doručovanie písomností Klientovi kontaktné údaje, ktoré Klient Banke oznámil. 
6.6. Banka môže používať na komunikáciu s Klientom aj formát krátkej textovej správy (SMS), e-mailovú 

správu alebo iné formy doručovania prostredníctvom elektronických prostriedkov a technických 
zariadení. Takáto komunikácia môže obsahovať aj výzvy alebo upozornenia. 
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7. DÔVERNÉ INFORMÁCIE 
 
7.1. Klient súhlasí, že Banka môže poskytnúť Dôverné informácie: 

a) členovi Skupiny Banky, 
b) inej banke, 
c) tretej osobe, s ktorou Banka spolupracuje pri poskytovaní a vykonávaní bankových obchodov a 

vykonávaní marketingu alebo marketingového prieskumu, 
d) tretej osobe, ktorú Banka poverila plnením svojich zákonných alebo zmluvných povinností, 
e) tretej osobe, ktorú Banka poverila, alebo s ktorou spolupracuje pri uplatňovaní a ochrane práv 

Banky, a 
f)   tretej osobe, s ktorou Banka rokuje, alebo dohodne zmenu v osobe veriteľa alebo dlžníka, 
a to za podmienky, že zabezpečia ochranu Dôverných informácií pred zneužitím. 

7.2. Klient súhlasí, že Banka môže poskytnúť Dôverné informácie tretej osobe: 
a) za účelom preukázania platobnej neschopnosti Klienta podľa zákona o konkurze 

a reštrukturalizácii, 
b) ktorá je príjemcom alebo platiteľom pri vykonávaní platobného styku, vrátane banky príjemcu 

a banky platiteľa, a 
c) ktorá je oprávnená nakladať s prostriedkami na účte Klienta. 

7.3. Klient-dlžník súhlasí, že Banka môže poskytnúť Dôverné informácie osobe, ktorá sa podieľa na plnení 
alebo zabezpečení pohľadávky Banky, alebo prejaví taký úmysel. 

7.4. Klient, ktorý sa podieľa na plnení alebo zabezpečení pohľadávky Banky, súhlasí, že Banka môže 
poskytnúť Dôverné informácie osobe: 
a) za ktorú plnil alebo poskytol zabezpečenie, alebo 
b) ktorá tiež poskytla Banke plnenie alebo zabezpečenie rovnakej pohľadávky. 

7.5. Tretia osoba (dodávateľ) môže poskytnúť Dôverné informácie ďalšej osobe (subdodávateľovi) na 
plnenie záväzku tretej osoby (dodávateľa) voči Banke. Banka zmluvne zaviaže tretiu osobu 
(dodávateľa) na ochranu Dôverných informácií v rovnakom rozsahu ako zabezpečuje Banka.  

7.6. Súhlas Klienta s poskytnutím Dôverných informácií trvá do uplynutia archivačnej lehoty stanovenej 
právnymi predpismi. 

 
 
8. OSOBNÉ ÚDAJE  
 
8.1. Banka spracúva Osobné údaje Klienta na účel: 

a) identifikácie Klienta, 
b) dojednávania, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly bankových obchodov, 
c) správy zmluvného vzťahu medzi Klientom a Bankou alebo členom Skupiny Banky, 
d) ochrany a domáhania sa práv Banky alebo člena Skupiny Banky, 
e) vytvorenia, vedenia a poskytovania informácií z alebo do registra bankových informácií podľa 

zákona o bankách alebo iného právneho predpisu, 
f)   zdokumentovania činnosti Banky alebo člena Skupiny Banky, 
g) súvisiaci s činnosťou Banky alebo člena Skupiny Banky, a 
h) plnenia úloh a povinností Banky podľa právnych predpisov. 

8.2. Banka spracúva Osobné údaje, poverí spracúvaním alebo poskytne Osobné údaje tretím osobám 
v rozsahu a za podmienok: 
a) stanovených v právnych predpisoch, 
b) uložených v rozhodnutiach príslušných orgánov, 
c) dohodnutých v Zmluve, produktových obchodných podmienkach, VOP, alebo 
d) uvedených v písomnom súhlase Klienta. 

8.3. Banka môže Osobné údaje prenášať aj mimo Európskej únie v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie 
účelu uvedeného v tomto článku VOP. 

8.4. Rozsah a podmienky súhlasu Klienta so spracúvaním Osobných údajov, ktorý Banka získala pred 
účinnosťou VOP, zostávajú zachované počas trvania účelu spracúvania.  

8.5. Klient môže súhlas so spracovaním Osobných údajov písomne odvolať. Odvolanie súhlasu sa 
nevzťahuje na prípady, keď je Banka oprávnená spracúvať Osobné údaje aj bez súhlasu Klienta.  

8.6. Banka spracúva Osobné údaje na účel vykonávania marketingu alebo marketingového prieskumu 
v nevyhnutnom rozsahu na základe súhlasu Klienta. Súhlas platí po dobu trvania zmluvného vzťahu 
medzi Bankou a Klientom a po dobu jedného roka po ukončení zmluvného vzťahu. Klient môže súhlas 
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kedykoľvek, bezplatne a bez uvedenia dôvodu odvolať. Odvolanie súhlasu môže vykonať písomne, 
elektronicky, telefonicky cez Sporotel alebo osobne na Obchodnom mieste.  

8.7. Ak Klient poskytuje Banke Osobné údaje inej fyzickej osoby, vyhlasuje, že má preukázateľný súhlas 
dotknutej osoby na takéto poskytnutie. 

 
 
9. VYHLÁSENIA KLIENTA 
 
9.1. Klient berie na vedomie, že podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o 

ochrane pred financovaním terorizmu je povinný na požiadanie doručiť Banke písomné vyhlásenie, v 
ktorom uvedie identifikačné údaje konečného užívateľa výhod. 

9.2. Klient berie na vedomie, že podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti 
a o ochrane pred financovaním terorizmu je povinný pri uzatvorení, ako aj počas trvania zmluvného 
vzťahu písomne oznámiť Banke, či je politicky exponovanou osobou. Klient berie na vedomie, že 
pokiaľ túto skutočnosť Banke neoznámi, Banka bude považovať Klienta za osobu, ktorá nie je politicky 
exponovanou osobou. 

9.3. Klient berie na vedomie, že je povinný pri uzatvorení, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu, 
písomne oznámiť Banke, či má k Banke osobitný vzťah a poskytnúť Banke pravdivé informácie 
potrebné na účel preverenia, či má k Banke osobitný vzťah. Ak Klient Banke neposkytol pravdivé 
informácie, na základe ktorých mohla Banka uvedené preveriť, a následne sa preukáže, že Klient 
k Banke osobitný vzťah má, stáva sa zmluva o  záruke, zmluva o bežnom účte, zmluva o vkladovom 
účte alebo zmluva o vklade, uzatvorená medzi Bankou a Klientom neplatnou; poskytnutý úver sa 
stáva okamžite splatný ku dňu, keď sa Banka dozvedela o nepravdivosti týchto údajov, vrátane 
splatnosti úrokov za celú dohodnutú dobu úveru. Klient berie na vedomie, že pre účely plnenia 
daňových povinností písomne preukáže Banke skutočnosti rozhodujúce pre posúdenie daňového 
domicilu. 

9.4. Klient vyhlasuje, že každý bankový obchod vykonáva na vlastný účet a s vlastnými peňažnými 
prostriedkami. V opačnom prípade Klient predloží Banke písomné vyhlásenie s identifikáciou osoby, 
ktorá vlastní peňažné prostriedky a na ktorej účet sa bankový obchod vykonáva. Zároveň odovzdá 
písomný súhlas danej osoby na použitie peňažných prostriedkov a na vykonanie bankového obchodu 
na jej účet. 

 
 

10. ZODPOVEDNOSŤ 
 
10.1. Banka a Klient zodpovedajú za škody, ktoré spôsobili porušením svojej povinnosti. Uhrádza sa 

skutočná škoda. 
10.2. Okolnosti, ktoré vylučujú zodpovednosť Klienta za škodu: 

a) konanie alebo nečinnosť príslušných orgánov, alebo 
b) pôsobenie vyššej moci. 

10.3. Okolnosti, ktoré vylučujú zodpovednosť Banky za škodu: 
a) konanie alebo nečinnosť príslušných orgánov, 
b) falšovanie alebo pozmenenie Pokynu prípadne iného dokumentu Klientom alebo treťou osobou 

odlišnou od Banky, 
c) vykonanie Pokynu podľa požiadavky Klienta, 
d) odmietnutie prijatia Pokynu v súlade s VOP, 
e) rozdiely v peňažnej hotovosti zistené mimo pokladničnej priehradky, 
f)   nevykonanie alebo odloženie vykonania Pokynu v súlade s VOP, 
g) zmena hodnoty meny, alebo 
h) pôsobenie vyššej moci a iné udalosti mimo kontroly Banky, napr. prírodná katastrofa, štrajk, 

obmedzenie dodávky energií a služieb. 

 
 

11. ZAPOČÍTANIE 
 
11.1. Banka a Klient môžu započítať svoje vzájomné pohľadávky. 
11.2. Klient môže započítať voči Banke svoju splatnú pohľadávku. Klient vopred písomne informuje Banku 

o úmysle započítať. 
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11.3. Banka môže započítať proti Klientovi svoju splatnú pohľadávku. Ak Klient porušil Zmluvu, Banka môže 
započítať proti Klientovi svoju splatnú pohľadávku zo Zmluvy aj použitím peňažných prostriedkov na 
účte Klienta vedenom Bankou bez ohľadu na splatnosť pohľadávky Klienta. 

11.4. Banka informuje Klienta o započítaní. Banka môže informovať Klienta o započítaní aj výpisom 
k Bankovému produktu. 

11.5. Pre započítanie s konverziou meny sa použije výmenný kurz Banky uvedený na www.slsp.sk a v 
Obchodnom mieste. 

 
 

12. RÔZNE 
 
12.1. Klient informuje Banku o zmenách v údajoch a dokumentoch, ktoré oznámil alebo predložil Banke. 

Banka zohľadní zmenu najneskôr nasledujúci Obchodný deň po doručení informácie Banke. 
12.2. Klient súhlasí so zasielaním marketingových informácií o Banke alebo o členoch Skupiny Banky 

vrátane informácií o zľavách poskytovaných treťou osobou. Klient môže svoj súhlas kedykoľvek 
bezplatne a bez uvedenia dôvodu odvolať. 

12.3. Ak je Bankový produkt poskytovaný dvom alebo viacerým Klientom súčasne, ich práva a povinnosti sú 
spoločné a nerozdielne. 

12.4. Klient súhlasí, že Banka môže akékoľvek svoje pohľadávky voči Klientovi postúpiť. 
12.5. Klient môže svoje pohľadávky voči Banke postúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom Banky. 

Banka nebude súhlas bezdôvodne odopierať. 
12.6. Klient súhlasí, aby Banka prijala plnenie jeho záväzku ponúknuté treťou osobou.  
12.7. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ak Zmluva alebo produktové obchodné podmienky neurčia inak. 
12.8. Ak nie je báza úročenia, z ktorej Banka vychádza pri výpočte úrokov a úrokov z omeškania dohodnutá 

v Zmluve, určí ju Banka v podmienkach určených Zverejnením. Banka môže bázu úročenia zmeniť; pri 
Zmluvách uzatvorených na dobu určitú môže Banka zmeniť bázu úročenia len z Vážnych objektívnych 
dôvodov.  
 

12.9. Na účel plnenia povinností Banky súvisiacich so zavedením zákona FATCA (Foreign Account Tax 
Compliance Act), Klient informuje Banku, či je občanom alebo daňovým rezidentom Spojených štátov 
amerických a predkladá doklady preukazujúce túto skutočnosť. 

12.10. Ak Klient takúto informáciu Banke neposkytne a Banka informáciu o tejto skutočnosti získa, Klient 
súhlasí s poskytnutím informácie o občianstve alebo daňovej rezidencii príslušným orgánom. 

12.11. Na účely plnenia povinností Banky v súvislosti s predpismi o vykonávaní medzinárodných sankcií 
Banka odmietne vykonať akýkoľvek Pokyn, ktorého príjemcom alebo platiteľom je osoba, voči ktorej 
sa uplatňujú medzinárodné sankcie. Klient sa zaväzuje, že:   
a) neposkytne ani neumožní použiť prostriedky poskytnuté Bankou na účel, ktorý priamo alebo 

nepriamo súvisí s financovaním činnosti niektorej z osôb, voči ktorým sú uplatňované 
medzinárodné sankcie a 

b) zabezpečí, že akékoľvek plnenie, ktoré je povinný na základe Zmluvy uhradiť Banke nebude 
pochádzať zo zdrojov priamo alebo nepriamo súvisiacich s činnosťou akejkoľvek osoby, voči 
ktorej sú uplatňované medzinárodné sankcie. 

Podmienky identifikácie osôb, voči ktorým sa uplatňujú medzinárodné sankcie Banka určí 
v podmienkach určených Zverejnením.   
 

 
 

13. ZÁNIK ZÁVÄZKOVÝCH VZŤAHOV 
 
13.1. Banka a Klient môžu Zmluvu ukončiť dohodou, výpoveďou alebo odstúpením. 
13.2. Ak Zmluvu vypovie Klient, je výpovedná doba 3 dni a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni 

doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Ak Zmluvu vypovie Banka, je výpovedná lehota 2 
kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. V Zmluve alebo produktových obchodných 
podmienkach môžu byť dohodnuté iné podmienky výpovede. Ak Banka vypovie Zmluvu z dôvodu 
podvodného konania Klienta, výpoveď je účinná dňom jej doručenia. 

13.3. Ak Klient nesúhlasí so zmenou Zmluvy alebo jej súčastí, v časti týkajúcej sa jemu poskytovaného 
Bankového produktu, môže Zmluvu o tomto Bankovom produkte s okamžitou účinnosťou vypovedať. 
Ak na strane Klienta vystupuje viacero účastníkov, môže nesúhlas so zmenou vyjadriť ktorýkoľvek 
z nich s účinkami pre všetkých. 
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13.4. Klient môže od Zmluvy odstúpiť za podmienok upravených v právnych predpisoch. 
13.5. Banka môže odstúpiť od Zmluvy, ak: 

a) Klient uviedol nesprávne údaje alebo zamlčal údaje podstatné pre rozhodnutie Banky uzatvoriť 
Zmluvu, 

b) Klient porušil Zmluvu podstatným spôsobom, alebo opakovane, 
c) Klient nesplnil svoj záväzok voči Banke ani v dodatočnej lehote, ak ju Banka určí, 
d) Klient ani po výzve Banky neposkytol alebo nedoplnil zabezpečenie pohľadávky Banky, alebo 
e) bolo začaté konkurzné konanie na majetok Klienta, alebo reštrukturalizačné konanie Klienta, alebo 

Klient vstúpil do likvidácie, alebo bol podaný návrh na začatie súdneho výkonu rozhodnutia alebo 
exekučného konania alebo dobrovoľnej dražby na majetok Klienta. 

13.6. Zmluva zaniká doručením odstúpenia druhej zmluvnej strane. Banka môže v odstúpení určiť neskorší 
deň zániku Zmluvy. 

 
 

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
14.1. Právne vzťahy Banky a Klienta sa riadia právom Slovenskej republiky. 
14.2. Za rozhodujúci jazyk pre zmluvné vzťahy sa považuje slovenčina. 
14.3. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie VOP alebo Zmluvy stane neplatným alebo nevymáhateľným, 

neovplyvní to platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení VOP alebo Zmluvy. Banka a Klient 
sa dohodli nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia takými, ktoré budú mať najbližší 
právny význam a účinok. 

14.4. Vybavovanie Reklamácií upravuje Reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok je súčasťou VOP. 
14.5. Reklamačný poriadok je prístupný na www.slsp.sk a na Obchodnom mieste. 
14.6. Podmienky pre vykonávanie platobných služieb Slovenskej sporiteľne, a. s. sú súčasťou VOP a sú 

prístupné na www.slsp.sk a na Obchodnom mieste. 
14.7. Banka môže VOP zmeniť; pre Zmluvy uzatvorené na dobu určitú môže Banka zmeniť VOP len 

z Vážnych objektívnych dôvodov.  
14.8. Banka informuje o zmene:  

a) VOP,  
b) podmienok určených Zverejnením,  
c) Sadzobníka, alebo 
d) bázy úročenia  
Oznámením najneskôr 2 kalendárne mesiace vopred. Ak Klient so zmenou v časti týkajúcej sa jemu 
poskytovaného Bankového produktu nesúhlasí, môže Zmluvu o tomto Bankovom produkte pred 
nadobudnutím účinnosti zmeny s okamžitou účinnosťou bezplatne vypovedať. Ak na strane Klienta 
vystupuje viacero účastníkov, môže nesúhlas so zmenou vyjadriť ktorýkoľvek z nich s účinkami pre 
všetkých. Zmena  nadobudne účinnosť v deň uvedený v zmenenom dokumente, ak Klient Zmluvu 
nevypovie. 

14.9. Banka môže doplniť VOP z dôvodu rozšírenia bankových služieb. Banka informuje Zverejnením 
o doplnení VOP najneskôr 1 kalendárny deň vopred. 

14.10. VOP platia aj po skončení zmluvného vzťahu Klienta a Banky až do úplného vysporiadania ich 
vzájomných vzťahov. 

14.11. VOP nadobúdajú účinnosť 1. 1. 2015. Nadobudnutím účinnosti VOP sa rušia a nahrádzajú Všeobecné 
obchodné podmienky vydané Bankou s účinnosťou od 1. 8. 2002. Nadobudnutím účinnosti 
produktových obchodných podmienok pre daný Bankový produkt sa rušia a nahrádzajú Všeobecné 
obchodné podmienky vydané Bankou s účinnosťou od 1. 8. 2002, a to v častiach, ktoré upravovali 
tento Bankový produkt. 
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