
Dodatok č. 12  k Všeobecným obchodným podmienkam 
 
 
         I. 
     Úvodné ustanovenia 
 
Banka vydala Všeobecné obchodné podmienky (ďalej “VOP”), ktoré nadobudli účinnosť dňa 
01.08.2002 v znení Dodatku č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.01.2003 a Dodatku č. 2, ktorý 
nadobudol účinnosť dňa 30.09.2003, Dodatku č. 3, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.09.2004, 
Dodatku č. 4, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.01.2006, Dodatku č. 5, ktorý nadobudol účinnosť dňa 
01.12.2006, Dodatku č. 6, ktorý nadobudol účinnosť dňa 15.07.2007, Dodatku č. 7, ktorý nadobudol 
účinnosť dňa 01.01.2008, Dodatku č. 8, ktorý nadobudol účinnosť 01.11.2008, Dodatku č. 9, ktorý 
nadobudol účinnosť 15.01.2009, Dodatku č. 10, ktorý nadobudol účinnosť 01.02.2010, Dodatku č. 11, 
ktorý nadobudol účinnosť 1.11.2010 a Dodatku č. 12, ktorý je účinný pre Bankové produkty vedené na 
Obchodnom mieste určenom Zverejnením s účinnosťou od dátumu určeného Zverejnením. 
 
 
        II. 
         Obsah dodatku 
 
Tieto VOP sa menia a dopĺňajú nasledovne: 
 
A.    VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 
1. Bod 1.1. znie:  
 
1.1. Toto je úplné znenie VOP vydaných Slovenskou sporiteľňou, a.s., Tomášikova 48, 832 37 

Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 
601/B, IČO: 00151653 s účinnosťou od 01.08.2002 v znení Dodatku č. 1 účinného od 
01.01.2003, Dodatku č. 2 účinného od 30.09.2003, Dodatku č. 3 účinného od 01.09.2004, 
Dodatku č. 4 účinného od 01.01.2006, Dodatku č. 5 účinného od 01.12.2006, Dodatku č. 6 
účinného od 15.07.2007, Dodatku č. 7 účinného od 01.01.2008,  Dodatku č. 8 účinného od 
01.11.2008,  Dodatku č. 9 účinného od 15.01.2009, Dodatku č. 10 účinného od 01.02.2010, 
Dodatku č. 11 účinného od 01.11.2010, v znení Dodatku č. 12 účinného pre Bankové produkty 
vedené na Obchodnom mieste určenom Zverejnením s účinnosťou od dátumu určeného 
Zverejnením. 

 
2. DEFINÍCIE 

 
1. Definícia „Oprávnená osoba“ sa mení takto: 
 
„Oprávnená osoba  fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorú Klient splnomocní 

Plnomocenstvom alebo osobitným plnomocenstvom, podpísaným Klientom 
pred zamestnancom Banky alebo s úradne overeným podpisom Klienta alebo 
iným pre Banku vyhovujúcim spôsobom, alebo fyzická osoba konajúca 
v mene Klienta na základe oprávnenia vyplývajúceho z  osobitných 
predpisov.“ 

2. Medzi definície Platobná karta a Pohľadávka sa vkladá nová definícia „Plnomocenstvo“, ktorá 
znie:  

 
„Plnomocenstvo       dokument, ktorý obsahuje  identifikáciu Oprávnenej osoby, identifikačné číslo 

Vzorového podpisu Oprávnenej osoby, identifikačné číslo Vzorovej pečiatky, 
spôsob a rozsah konania Oprávnenej osoby.  Podpis Klienta na 
Plnomocenstve musí byť overený Bankou, úradne alebo iným pre Banku 
vyhovujúcim spôsobom. Dokumenty označené ako Podpisový vzor sa pre 
účely týchto VOP považujú za Plnomocenstvo.“  

 
3. Definícia „Podpisový vzor“ sa vypúšťa.  



4. Medzi definície „VOP“ a „Zabezpečenie“ sa vkladajú nové dve definície, ktoré znejú takto: 
 
„Vzorová pečiatka dokument, ktorý obsahuje identifikáciu Klienta, grafické znázornenie pečiatky 

a jej identifikačné číslo. Podpis Klienta na Vzorovej pečiatke musí byť overený 
Bankou, úradne alebo iným pre Banku vyhovujúcim spôsobom. Klient súhlasí 
so zosnímaním vzorovej pečiatky.  

Vzorový podpis dokument, ktorý obsahuje identifikáciu Klienta, vlastnoručné grafické 
znázornenie podpisu Klienta a jeho identifikačné číslo. Podpis Klienta na 
Vzorovom podpise musí byť overený Bankou, úradne alebo iným pre Banku 
vyhovujúcim spôsobom. Klient súhlasí so zosnímaním tohto grafického 
znázornenia podpisu a s použitím takéhoto spôsobu overenia totožnosti.“ 

 
B.   OSOBITNÁ ČASŤ 
 
3. KONANIE A PODPISOVANIE 
1. Bod 3.3.2. znie: 
„3.3.2. Totožnosť Klient - fyzická osoba preukazuje Banke platným dokladom totožnosti alebo svojím 

podpisom, ak je tento Klient osobne známy a ak je jeho podpis bez akýchkoľvek pochybností 
zhodný s podpisom  na Plnomocenstve uloženom v Banke, pri ktorého podpisovaní Klient 
preukázal svoju totožnosť dokladom totožnosti. Pri vykonávaní Bankového obchodu 
prostredníctvom technických zariadení sa totožnosť preukazuje osobitným identifikačným 
číslom alebo obdobným kódom, ktorý Banka pridelí Klientovi a autentifikačným údajom, ktorý 
Banka dohodne s Klientom. U maloletého Klienta, ktorý nemá doklad totožnosti, overuje 
Banka totožnosť jeho zákonného zástupcu a tento zástupca predkladá  doklad, z ktorého je 
zrejmé oprávnenie na zastupovanie, a tiež rodný list maloletého Klienta.“  

 

 
 
4. ÚČET, VKLADOVÝ ÚČET A VKLADNÁ KNIŢKA 
 
1. Body 4.1.7 až 4.1.10. znejú: 

 
„4.1.7. Klient je oprávnený písomne splnomocniť tretie osoby na nakladanie s vkladom  na svojom 

Účte na základe Plnomocenstva. Na porovnanie spôsobu konania Klienta je Banka oprávnená 
použiť Vzorový podpis a Vzorovú pečiatku, ktoré sú uložené v informačnom systéme Banky 
v elektronickej forme na základe zosnímania Vzorového podpisu alebo Vzorovej pečiatky. 
Banka  môže od Klienta a Oprávnených  osôb žiadať  ďalšie informácie a tieto informácie 
overovať. Klient je oprávnený počet Oprávnených osôb alebo rozsah Plnomocenstva zmeniť, 
zrušiť alebo obmedziť. Klient je zároveň oprávnený splnomocniť tretie osoby na nakladanie 
s vkladom na svojom Účte aj na základe osobitného plnomocenstva predloženého Banke, 
podpísaného Klientom pred zamestnancom Banky alebo s úradne overeným podpisom Klienta 
alebo podpísaným inak pre Banku vyhovujúcim spôsobom.“ 

4.1.8. Účinnosť plnomocenstva, jeho zmeny, zrušenie alebo obmedzenie začína druhým Obchodným 
dňom nasledujúcim po dni doručenia plnomocenstva alebo iného písomného dokumentu 
Banke. Banka je oprávnená súhlasiť,  aby účinnosť plnomocenstva nastala už okamihom 
doručenia vyššie uvedených dokumentov Banke. 

4.1.9 Plnomocenstvo platí až do odvolania, napriek tomu, že nastala zmena skutočností, ktoré sú 
podkladom na vyhotovenie Plnomocenstva. 

4.1.10 Bez ohľadu na rozsah Plnomocenstva, Oprávnená osoba nie je oprávnená k nižšie uvedeným 
úkonom v mene Klienta, pokiaľ Klient nedoručí Banke osobitný Pokyn, ktorým ju k týmto 
úkonom splnomocňuje: 

a) na zmenu, doplnenie, zrušenie Zmluvy o bežnom účte, 
b) na zmenu, doplnenie, zrušenie Plnomocenstva, 
c) na akýkoľvek právny úkon, ktorý Banka určí Zverejnením za  vzťahujúci sa  výlučne na 

Klienta.“ 
 
2. Bod 4.1.12 znie:   
„4.1.12 Ak sa Banka hodnoverným spôsobom dozvie o úmrtí Klienta, Účet ďalej úročí a neúčtuje 

Poplatky za vedenie Účtu v prípade ak Účet nie je vedený formou Spoločného vkladu. Banka 
opätovne začne účtovať Poplatok za vedenie Účtu  dňom  predloženia právoplatného uznesenia 



oprávneným dedičom. Banka umožní nakladať s prostriedkami na Účte, príp. Účtoch podľa 
pokynov súdu alebo iného orgánu, ktorý vykonáva dedičské konanie, ak nie je dohodnuté inak. 
Ustanovenie tohto bodu sa nepoužije v prípade ak je Účet vedený formou Spoločného vkladu.“  

 
3. Body 4.2.5. až 4.2.7. znejú: 
 
„4.2.5 V Deň splatnosti vkladu, ktorý je zároveň Dňom opakovaného zriadenia vkladu, je Klient 

oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku vkladu na Vkladovom účte. Klient pri Nakladaní  s vkladom 
v Deň splatnosti je povinný dodržať Minimálny  zostatok, a to aj pre každú ďalšiu Dobu 
viazanosti, ak bolo v Zmluve o vkladovom účte dohodnuté opakovanie Doby viazanosti. 

4.2.6.    Klient je oprávnený počas Doby viazanosti oznámiť Banke úmysel Nakladať s vkladom  v Deň 
splatnosti, pričom je povinný uviesť výšku peňažných prostriedkov, s ktorými chce v Deň 
splatnosti nakladať a Účet, na ktorý má Banka vklad previesť. Klient je oprávnený počas Doby 
viazanosti oznámiť Banke úmysel zvýšiť vklad na Vkladovom účte v Deň splatnosti, pričom je 
povinný uviesť výšku peňažných prostriedkov, o ktoré má byť vklad na Vkladovom účte 
zvýšený a Účet, z ktorého má Banka peňažné prostriedky v Deň splatnosti previesť. Klient je 
oprávnený požiadať Banku počas Doby viazanosti buď o zvýšenie alebo o zníženie vkladu na 
Vkladovom účte. Zvýšenie alebo zníženie vkladu na Vkladovom účte sa vykoná len v Deň 
opakovaného zriadenia vkladu. 

4.2.7. Banka a Klient sa dohodli, že počas Doby viazanosti Banka nie je oprávnená prijať peňažné 
prostriedky na Vkladový účet. Peňažné prostriedky, ktoré budú pripísané na Vkladový účet 
v Deň opakovaného zriadenia vkladu, tzn. dôjde k zmene Zmluvy o vkladovom účte v časti 
týkajúcej sa výšky vkladu, sa stanú súčasťou vkladu a budú sa úročiť v zmysle dohodnutých 
podmienok.“ 

 
4. Bod 4.4.1. znie: 
 
„ 4.4.1. Zostatok na Účte, Vkladovom účte alebo vkladnej knižke je úročený v mene, v ktorej sú Účet, 
Vkladový účet alebo vkladná knižka vedené a v súlade s úrokovými sadzbami, ktoré Banka určí 
Zverejnením. Úročenie prostriedkov sa začína dňom, ktorý určí Banka Zverejnením a končí dňom 
predchádzajúcim dňu ich výberu z Účtu, Vkladového účtu alebo vkladnej knižky alebo prevodu z Účtu 
alebo Vkladového účtu. Banka pripisuje úroky na Účet mesačne, a to k poslednému  kalendárnemu 
dňu mesiaca.“ 

 
5. Body 4.4.6 a 4.4.7 znejú: 
 
„4.4.6   Klient je oprávnený požiadať o zmenu podmienok úročenia zostatku peňažných prostriedkov 

na Účte dohodnutých v  Zmluve o bežnom účte, a to tak, že požiada o neúročenie peňažných 
prostriedkov na Účte, alebo o úročenie peňažných prostriedkov na Účte úrokovou sadzbou 
určenou Bankou Zverejnením. O takéto zmeny je Klient povinný požiadať písomne v 
Obchodnom mieste, ktoré vedie Účet, alebo prostredníctvom Elektronickej služby, ktorej 
technický charakter umožňuje Klientovi doručiť Banke túto žiadosť. Žiadosť Klienta podľa 
tohto bodu nadobúda účinnosť Obchodným dňom nasledujúcim po dni doručenia žiadosti 
Banke, ak Banka neurčí Zverejnením inak a daným dňom sa stáva súčasťou Zmluvy o 
bežnom účte. Banka je oprávnená súhlasiť s tým, aby účinnosť žiadosti nastala už okamihom 
jej doručenia Banke a týmto dňom sa stala súčasťou Zmluvy o bežnom účte. 

4.4.7 Klient je oprávnený požiadať o zmenu podmienok pripisovania úrokov na Účet, a to na 
pripisovanie ročne – vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka, polročne – vždy 
k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka, štvrťročne – vždy k poslednému dňu 
príslušného kalendárneho štvrťroka, mesačne – vždy k poslednému dňu príslušného 
kalendárneho mesiaca. O takéto zmeny je Klient povinný požiadať písomne v Obchodnom 
mieste, ktoré vedie Účet, alebo prostredníctvom Elektronickej služby, ktorej technický 
charakter umožňuje Klientovi doručiť Banke túto žiadosť. Žiadosť Klienta podľa tohto bodu 
nadobúda účinnosť Obchodným dňom nasledujúcim po dni doručenia žiadosti Banke, ak 
Banka neurčí Zverejnením inak a daným dňom sa stáva súčasťou Zmluvy o bežnom účte. 
Banka je oprávnená súhlasiť s tým, aby účinnosť žiadosti nastala už okamihom jej doručenia 
Banke a týmto dňom sa stala súčasťou Zmluvy o bežnom účte.“ 

 
5. PLATOBNÉ SLUŢBY 

 



1. Bod 5.1.3. písmeno f) znie: 
„ 5.1.3. f) súhlas na vykonanie platobnej operácie, ktorý sa udeľuje vo forme podpisu 
(podpisov), príp. pečiatky, ak je jej používanie určené Klientom pre spôsob nakladania s prostriedkami 
na Účte v súlade s Plnomocenstvom okrem platobných operácií predkladaných Banke 
prostredníctvom Elektronických služieb alebo Platobnej karty, pri ktorých je forma a postup udelenia 
súhlasu s platobnou operáciou (autorizácia) upravená v osobitných obchodných podmienkach pre 
poskytovanie týchto Bankových produktov,“ 

 
2. Body 5.3.12 a 5.3.13 znejú: 
„ 5.3.12 Banka je pri cezhraničných prevodoch oprávnená vykonať Platobný príkaz a odpísať finančné 

prostriedky na základe Platobného príkazu z Účtu v deň uvedený Klientom v Platobnom 
príkaze a ak takýto deň v Platobnom príkaze nie je uvedený, alebo ak je tento deň zhodný s 
dňom doručenia Platobného príkazu Banke, tak v deň doručenia Platobného príkazu Banke, 
ktorý je Obchodným dňom, ak ho Klient doručil Banke najneskôr do doby určenej Bankou 
Zverejnením. Ak takýto Platobný príkaz doručil Klient Banke po dobe určenej Bankou 
Zverejnením alebo v Platobnom príkaze určil ako deň splatnosti deň, ktorý nie je Obchodným 
dňom, považuje za takýto Platobný príkaz za prijatý nasledujúci Obchodný deň; v tento deň je 
Banka oprávnená odpísať finančné prostriedky z Účtu. Odo dňa, v ktorom je Banka oprávnená 
odpísať finančné prostriedky na základe Platobného príkazu z Účtu, v lehote, ktorú určí Banka 
Zverejnením pre vykonanie Platobného príkazu, vykoná Banka vecnú kontrolu náležitostí 
Platobného príkazu určených Bankou Zverejnením. Vecná kontrola náležitostí Platobného 
príkazu Bankou je overenie možnosti existencie údaju uvedeného Klientom v Platobnom 
príkaze. Pokiaľ Platobný príkaz obsahuje všetky náležitosti vyžadované osobitným predpisom 
a dohodnuté s Bankou, pričom Bankou vykonaná vecná kontrola nezistila nedostatok, Banka v 
súlade s lehotou určenou Bankou Zverejnením Platobný príkaz vykoná. Pokiaľ Bankou 
vykonaná vecná kontrola zistila nedostatok, Banka je oprávnená takýto Platobný príkaz 
Klienta odmietnuť v zmysle bodu 5.3.3 VOP. 

5.3.13 Ak Klient predložil Banke na vykonanie v ten istý deň niekoľko Platobných príkazov bez 
uvedenia dní ich splatnosti alebo s dňami splatnosti zhodnými s dňom ich doručenia Banke, je 
Klient oprávnený určiť poradie ich vykonania; v opačnom prípade je poradie vykonania 
Platobných príkazov oprávnená určiť Banka. 
Pri trvalých príkazoch na úhradu s tým istým dňom splatnosti nie je možné určiť poradie ich 
vykonania. Poradie vykonania týchto Platobných príkazov určuje Banka.“ 

 
3. Bod 5.3.14 prvá veta znie: 

„Ak ide o vklad hotovosti, Banka pripíše finančné prostriedky na Účet, alebo ak ide o výplatu 
v hotovosti inak, Banka ich poskytne alebo sprístupní príjemcovi v Obchodný deň, kedy 
získala právo s finančnými prostriedkami nakladať a v lehotách stanovených Bankou 
Zverejnením a poskytne alebo sprístupní Klientovi potrebné podklady k ich zúčtovaniu.“ 

 
4. Bod 5.3.15 znie:  
„ 5.3.15 Ak Klient udelil Banke súhlas s inkasom v prospech niektorého zo zmluvných partnerov 

Banky, s ktorým Banka spolupracuje pri vykonávaní platobných operácií, je tento súhlas s 
inkasom platný a účinný aj v prípade zmeny čísla účtu/Účtu tohto zmluvného partnera. Banka 
oznámi zmluvných partnerov podľa tohto ustanovenia Zverejnením. 
V súlade so zákonom o platobných službách sa v súvislosti so súhlasom s inkasom udeleným 
Klientom - platiteľom v prospech príjemcu sa Banka a Klient dohodli, že Klient nemá nárok na 
vrátenie finančných prostriedkov v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 uvedeného zákona, ak sú 
splnené podmienky uvedené v ustanovení § 13 ods. 5 uvedeného zákona a že pri Klientovi, 
ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona o platobných službách, sa ustanovenie § 13 a 14 
tohto zákona v celom rozsahu neuplatní.“ 

 
5. Bod 5.3.17 znie: 
„ 5.3.17. Klient berie na vedomie, že pokiaľ Platobný príkaz na cezhraničný prevod zo zahraničia nie je 

vyplnený úplne, v súlade s platnými právnymi predpismi a spôsobom obvyklým v bankovej 
praxi, je Banka oprávnená umožniť Klientovi nakladať s týmito peňažnými prostriedkami až po 
spresnení údajov platiteľom, poskytovateľom platobných služieb platiteľa alebo 
sprostredkovateľom, pričom za oneskorenie a škodu vzniknutú Klientovi alebo tretej osobe 
Banka nezodpovedá.“ 

 



6. Body 5.5.1 až 5.5.4 znejú: 
„ 5.5.1 Banka informuje Klienta o stave prostriedkov na Účte alebo Vkladovom účte a vykonaných 
obratoch na Účte alebo Vkladovom účte výpisom. Pri zriadení Účtu alebo Vkladového účtu dohodne 
Banka s Klientom spôsob preberania výpisu, osoby oprávnené preberať výpisy za Klienta a periodicitu 
vyhotovovania výpisu. Klient je oprávnený zmeniť spôsob preberania výpisov, periodicitu 
vyhotovovania výpisov, formu uvádzania poplatkov na výpise a adresu na doručovanie výpisov a 
dokumentov k Bankovému produktu Klienta ,. O takéto zmeny je Klient povinný požiadať písomne v 
Obchodnom mieste, ktoré vedie Účet, resp. Vkladový účet alebo prostredníctvom Elektronickej služby, 
ktorej technický charakter umožňuje Klientovi doručiť Banke túto žiadosť. Žiadosť Klienta podľa tohto 
bodu nadobúda účinnosť Obchodným dňom nasledujúcim po dni doručenia žiadosti Banke, ak Banka 
neurčí Zverejnením inak a daným dňom sa stáva súčasťou Zmluvy o bežnom účte, resp. Zmluvy o 
vkladovom účte. Banka je oprávnená súhlasiť s tým, aby účinnosť žiadosti nastala už okamihom jej 
doručenia Banke a týmto dňom sa stala súčasťou Zmluvy o bežnom účte, resp. Zmluvy o vkladovom 
účte. Výpis môže byť doručovaný aj iným spôsobom dohodnutým v Zmluve.  

5.5.1.1. Ak sa Banka a Klient v Zmluve dohodli na doručovaní výpisov Klientovi poštou, 
je Klient oprávnený určiť adresu na doručovanie výpisov výlučne adresu na 
území Slovenskej republiky.  Banka je oprávnená zmeniť dohodnutý spôsob 
doručovania výpisov na doručovanie formou osobného prevzatia výpisu 
v Obchodnom mieste v prípade, ak sa zasielka s výpisom vrátila Banke 
označená ako nedoručiteľná , ak má byť zásielka s výpisom zaslaná na adresu 
mimo územia Slovenskej republiky alebo ak má Banka hodnoverne preukázané, 
že Klient zomrel.  

5.5.1.2. Ak sa Banka a Klient v Zmluve dohodli na doručovaní výpisov Klientovi osobne, 
je Klient oprávnený prevziať si svoj výpis na Obchodnom mieste, ktoré vedie 
Účet. Výpisy doručované spôsobom osobného preberania Klientom Banka 
uschováva do konca kalendárneho roka nasledujúceho po ich vyhotovení; po 
tejto lehote Banka výpis skartuje a na požiadanie Klienta ho môže opätovne 
vyhotoviť za Poplatok podľa Sadzobníka.  

5.5.1.3. Ak sa Banka a Klient v Zmluve dohodli na preberaní výpisov na požiadanie, je 
Klient oprávnený požiadať Banku o vystavenie výpisu z Účtu a v deň nasledujúci 
po dni požiadania osobne prevziať tento výpis. 

5.5.1.4. Osoba oprávnená preberať výpisy v Zmluve je osobou, ktorá je oprávnená sa 
oboznamovať s bankovým tajomstvom. 

5.5.2. Výpis zo záznamov Banky je voči Klientovi dokladom potvrdzujúcim správnosť údajov 
uvedených vo výpise. 

5.5.3. V pochybnostiach pri výpisoch v elektronickej a papierovej forme je pre Klienta záväzný výpis 
v papierovej forme. 

5.5.4. Za doručovanie výpisu spôsobom uvedeným v Zmluve o bežnom účte alebo v Zmluve o 
vkladovom účte  si Banka účtuje Poplatok podľa Sadzobníka.“ 

 
7. Bod 5.5.6 znie: 
„5.5.6 Správnosť zostatku prostriedkov na Účte k poslednému dňu v roku potvrdí Klient Banke do 14 

kalendárnych dní po doručení výpisu. Ak Banka neobdrží od Klienta v uvedenej dobe 
v písomnej forme námietky voči správnosti zostatku, považuje na účely inventarizácie 
zostatok prostriedkov na Účte alebo Vkladovom účte za Klientom schválený. Tým nie je 
dotknuté právo Klienta uplatniť požiadavku na odstránenie chýb v zúčtovaní v lehote určenej 
Reklamačným poriadkom.“ 

 
8. Za bod 5.5.8 sa vkladá nový bod 5.5.9, ktorý znie: 
„5.5.9 Banka a Klient sa dohodli, že Banka nie je povinná oznámiť Klientovi výšku zostatku 

na Vkladovom účte ku koncu kalendárneho roka.“ 
 
 
 
7.ÚVERY 
1. Bod 7.1.2.písm b) znie: 
„ 7.1.2 b) ak bola Banke predložená účinná poistná zmluva na záloh, bol predložený doklad o 

zaplatení poistného v zmysle povinností záložcu a predložené potvrdenie príslušnej poisťovne 
o vinkulácii poistného plnenia v prospech Banky,“ 

 



2. Bod 7.3.2 prvá veta znie: 
„7.3.2 – prvá veta: Pohľadávku z úveru, ktorá sa skladá z istiny, jej súčastí a príslušenstva spláca 
Klient  pravidelnými splátkami s periodicitou  dohodnutou v základných  podmienkach zmluvy o 
úvere:“ 
 
3. Bod 7.3.3 znie: 
„7.3.3 Splátka je uhradená včas, ak je pripísaná na účet Banky najneskôr v deň splatnosti splátky a 
Banka má možnosť nakladať s poukázanou sumou. Banka je oprávnená v deň, v ktorom je splátka 
úveru splatná, neumožniť Klientovi nakladať s peňažnými prostriedkami na inkasom účte až do výšky 
splátky, a to až do okamihu, kým Banka nevykoná inkaso splátky úveru.“ 
 
 
4. Bod 7.3.4 znie: 
„7.3.4   Úver vrátane úrokov a Poplatkov za celú dohodnutú dobu úveru je okamžite splatný ku dňu, 

keď sa Banka dozvie o nepravdivosti Klientom poskytnutých údajov o osobitnom vzťahu 
Klienta k Banke podľa zákona o bankách.“ 

 
5. Bod 7.3.6 znie:  
„ 7.3.6 Klient súhlasí s tým, že Banka je oprávnená počas trvania zmluvného vzťahu s Klientom 

zmeniť spôsob splácania Pohľadávky z úveru v záujme zabezpečenia jej riadneho splácania, 
lehotu splatnosti splátok úrokov a Poplatkov ako aj spôsob ich splácania alebo platenia, a to 
z dôvodov uvedených v bode 19.17. týchto VOP; o tejto zmene Banka Klienta s primeraným 
predstihom vhodným spôsobom informuje.“ 

 
6. Body 7.4.1. až 7.4.2. znejú: 
„ 7.4.1. Zmluva o úvere určí výšku úrokovej sadzby, t. j. sadzby, na základe ktorej sa vypočítajú úroky, 

ktoré je Klient povinný platiť Banke počas trvania úrokového obdobia. Úroková sadzba, ktorá 
je premenlivá,  je určovaná Bankou a jej aktuálnu výšku určuje Banka Zverejnením, pričom 
Banka je oprávnená jednostranne meniť výšku úrokovej sadzby z dôvodov uvedených v bode 
19.17. týchto VOP ako aj z dôvodu zmeny v rizikovosti úverového vzťahu. Aktuálna výška 
úrokovej sadzby v čase uzatvorenia zmluvy o úvere je spravidla uvedená v zmluve o úvere. 

7.4.2. Úver sa úročí denne odo dňa poskytnutia úveru (vrátane) do dňa predchádzajúceho dňu 
splatenia úveru (vrátane). Klient je povinný zaplatiť Banke úroky z úveru za príslušné úrokové 
obdobie, t. j. časové obdobie dohodnuté v zmluve o úvere, alebo spôsobom v nej 
dohodnutým, počas ktorého sú Bankou účtované úroky z poskytnutého úveru dohodnutou 
úrokovou sadzbou, a to v deň splatnosti úrokov.“ 

 
7. Bod 7.6.1. v časti „Banka je oprávnená“  písmená c), d) a f) znejú: 

„c)  započítať pohľadávku Banky z úveru voči akejkoľvek pohľadávke Klienta voči Banke, 
d) vypovedať poskytnutie alebo čerpanie úveru, a to až do doby, keď pominú 

skutočnosti, ktoré mali za následok pozastavenie poskytnutia alebo čerpania úveru, 
e) zmeniť výšku úrokovej sadzby o výšku určenú Zverejnením, a to aj počas doby fixácie 

úrokovej sadzby, ak bola dohodnutá, ak dôjde počas trvania úverového vzťahu 
k zániku alebo čiastočnému zániku poistnej zmluvy k zálohu alebo vinkulácie 
poistného plnenia z poistnej udalosti k zálohu v prospech Banky. Zmenu Banka 
Klientovi oznámi oznámením.“ 

 
10. OZNAMOVENIE A DORUČOVANIE 
 
Dopĺňa sa nový bod 10.9, ktorý znie: 

 „Zmena korešpondenčných údajov oznámených Klientom Banke sa týka všetkých oznámení a listín, 
ktoré sa viažu k danému Bankovému produktu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.“ 
 
11. POKYNY 
1. Bod 12.2.1. písmeno c) znie: 
„ c) bol podpísaný Klientom alebo podpísaný Klientom v súlade s Plnomocenstvom uloženým 

v Banke, ak Pokynom je Platobný príkaz Klienta, alebo iný Pokyn Klienta, na zrealizovanie 
ktorého právne predpisy alebo dohoda uzatvorená medzi Bankou a Klientom vyžadujú jeho 
podpísanie v súlade s Plnomocenstvom,“ 

 



III. 
     Záverečné ustanovenia 
 
Tento dodatok je účinný pre Bankové produkty vedené na Obchodnom mieste určenom Zverejnením 
s účinnosťou od dátumu určeného Zverejnením. 
 
 


