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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1.1. Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty Slovenskej sporiteľne, a. s. sa menia 

a dopĺňajú v rozsahu uvedenom v tomto dodatku č. 2. 

 

 
 

2. OBSAH DODATKU 

 
2.1. V definíciách pojmov, ako aj v celom texte POP sa vypúšťa slovné spojenie „Podnikateľský účet“ a 

„Firemný účet“. 
2.2. V definíciách pojmov sa pojem „Firemný účet“ vrátane jeho definície vypúšťa. 
2.3. V definíciách pojmov sa za pojem „Minimálny zostatok“ vkladá nový pojem „Neviazaný vklad“, ktorý 

vrátane jeho definície znie nasledovne: 
„Neviazaný vklad   peňažné prostriedky: 

a) prijaté na Vkladový účet, ktoré sa majú stať Viazaným vkladom 
v Deň splatnosti,  

b) ktoré sa v Deň splatnosti nestali Viazaným vkladom (Neviazaný 
vklad určený  na vklad), alebo  

c) s ktorými chce Klient po oznámení Banke v Deň splatnosti 
nakladať (Neviazaný vklad určený na výber), a preto bol 
Viazaný vklad o výšku týchto peňažných prostriedkov znížený.“. 

 
2.4. V definíciách pojmov sa za pojem „Vkladový účet“ vkladá nový pojem „Viazaný vklad“, ktorý vrátane 

jeho definície znie nasledovne: 

„Viazaný vklad  peňažné prostriedky, s ktorými sa Klient zaväzuje počas Doby 

viazanosti nenakladať.“. 
 
2.5. V definíciách pojmov pojem „Autentifikačný údaj“ znie nasledovne: 

„Autentifikačný údaj  dohodnutý údaj na autentifikáciu Klienta a autorizáciu Pokynov cez 
Elektronickú službu.“. 

2.6. V definíciách pojmov pojem „Certifikačný údaj“ znie nasledovne: 
„Certifikačný údaj  údaj získaný z Bezpečnostného predmetu na podpísanie 

(autentifikáciu a certifikáciu) Pokynu alebo potvrdenie údajov 
v Pokyne.“. 

2.7. V definíciách pojmov sa pojem „Homebanking“ vrátane jeho definície vypúšťa. 
2.8. V definíciách pojmov sa pojem „Platba na mobil“ vrátane jeho definície vypúšťa. 
2.9. V definíciách pojmov pojem „Užívateľ“ znie nasledovne: 

„Užívateľ  oprávnená osoba určená Klientom na vykonávanie jednotlivých 
úkonov spojených s Účtom prostredníctvom Elektronickej služby 
Business24 v rozsahu stanovenom v profile Užívateľa a za 
podmienok stanovených Klientom.“. 

2.10. Článok 2. bod 2.1. znie nasledovne: 
„2.1.   Účet slúži na vykonávanie hotovostných a bezhotovostných platobných operácií a je určený na 

podnikateľské účely, a to aj podľa daňových právnych predpisov. Druhy Účtov vrátane určenia 
typu Klientov, pre ktorých sú určené, sú uvedené vo Zverejnení.“. 

2.11. V článku 2. sa za bod 2.1. vkladá nový bod 2.2. v nasledovnom znení: 
„2.2.   Ak je Účet poskytovaný Klientovi, pre ktorého tento druh Účtu nie je určený, je Banka 

oprávnená preradiť poskytovaný Účet na druh Účtu určený pre daný typ Klienta v zmysle 
Zverejnenia.“. 

 

2.12. V článku 2. sa mení pôvodné číslovanie bodov 2.2. až 2.8. na 2.3. a 2.9. 
 
2.13. V článku 2. nový bod 2.8. znie nasledovne: 

„2.8.   Ak Klient nakladá s peňažnými prostriedkami na Účte alebo Banka zúčtuje Poplatky z Účtu a na 
Účte nie je dostatok peňažných prostriedkov, Banka bude na Účte evidovať nepovolené 
prečerpanie. Klient je povinný zaplatiť Banke úrok z omeškania zo sumy nepovoleného 
prečerpania s okamžitou splatnosťou; výška úrokovej sadzby je uvedená vo Zverejnení. 
Nepovolené prečerpanie je Klient povinný okamžite splatiť.“. 
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2.14. V článku 2. nový bod 2.9. znie nasledovne: 
„2.9.   V deň účinnosti odstúpenia od Zmluvy, po uplynutí výpovednej lehoty, alebo po uplynutí doby, 

na ktorú bol Účet zriadený (ak sa Účet zriadil na dobu určitú)  Banka Účet zruší. Ak k Účtu boli 
poskytnuté iné Bankové produkty, Banka Účet zruší až: 
a) po zániku posledného Bankového produktu poskytnutého k Účtu,  
b) po uplynutí 8 kalendárnych dní po zániku Zmluvy, na základe ktorej Banka vydala  k Účtu 

elektronickú Platobnú kartu,  
c) po uplynutí 30 kalendárnych dní po zániku Zmluvy, na základe ktorej Banka vydala 

k Účtu embosovanú Platobnú kartu, alebo 
d) v deň nasledujúci po dni splatnosti povoleného prečerpania alebo kontokorentného úveru 

poskytnutého k Účtu.“. 
 
2.15. Článok 3. bod 3.7. znie nasledovne: 

„3.7.   V Deň splatnosti môže Klient Viazaný vklad na Vkladovom účte zvýšiť alebo znížiť. Pri znížení 
vkladu sa Klient zaväzuje dodržať Minimálny zostatok.“. 

 
2.16. Článok 3. bod 3.8. znie nasledovne: 

„3.8.  Ak bude na Vkladový účet prijatý vklad v iný deň ako je Deň splatnosti, tieto peňažné prostriedky 
bude Banka viesť ako Neviazaný vklad určený na vklad do najbližšieho Dňa splatnosti. 

 Klient môže žiadať o prevedenie peňažných prostriedkov v Deň splatnosti z Viazaného vkladu 
na účet, alebo na Neviazaný vklad určený na výber, na ktorom ich Banka vedie do dňa ich 
výberu Klientom. Peňažné prostriedky na Neviazanom vklade určenom na výber nie je možné 
opätovne previesť na Viazaný vklad.“. 

 
2.17. Článok 3. bod 3.9. znie nasledovne: 

„3.9.  Ak sa na Vkladový účet počas Doby viazanosti pripíšu peňažné prostriedky, stanú sa súčasťou 
Viazaného vkladu v nasledujúci Deň opakovaného zriadenia vkladu. Do tohto dňa budú vedené 
ako neviazaný vklad určený na vklad a úročené úrokovou sadzbou uvedenou vo Zverejnení.“. 

 
2.18. Článok 3. bod 3.10. vrátane nadpisu znie nasledovne: 

 
„Zrušenie Vkladového účtu 
3.10.  Banka je oprávnená zrušiť Vkladový účet, ak: 

a) Klient ani do 3 mesiacov od uzatvorenia Zmluvy nevloží na Vkladový účet dohodnutý vklad, 
b) Klient nakladá s vkladom alebo jeho časť z Vkladového účtu, alebo 
c) Klient nedodržal Minimálny vklad alebo Minimálny zostatok. 

 
2.19. Článok 4. bod 4.1. znie nasledovne: 

„4.1.  Banka môže na Účte a Vkladovom účte určiť vo Zverejnení výšku Minimálneho vkladu 
a Minimálneho zostatku.“. 

 
2.20. Článok 5. vrátane nadpisu znie nasledovne: 

 
„5.   BUSINESS ÚČET A ÚČET KOMUNAL 

 
5.1.  Druhy Business účtov,  Účtov Komunal a ich rozsah sú uvedené vo Zverejnení. 
 

 Poskytnutie Business účtu a Účtu Komunal 
5.2. Banka poskytne Klientovi Business účet a  Účet Komunal na základe Zmluvy. Účet je vedený 

v mene euro. 
5.3. Ak pred uzatvorením Zmluvy o Business účte alebo Účte Komunal, Banka poskytla Klientovi 

Bankový produkt, ktorý je súčasťou Business účtu, alebo Účtu Komunal, Zmluva o Business účte, 
a Účte Komunal mení a dopĺňa tie podmienky Zmluvy, na základe ktorej Banka Bankový produkt 
poskytla, ktoré sú v nej výslovne upravené inak. 

5.4. Banka poskytne Klientovi zľavu z Poplatku za Business účet a  Účet Komunal po splnení 
podmienok uvedených vo Zverejnení. Uvedené neplatí, ak: 
a) Banka poskytuje Klientovi na Business účet a  Účet Komunal iné zvýhodnenie, 
b) nadobudlo účinnosť ukončenie Zmluvy o Business účtealebo Účte Komunal, alebo 
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c) nadobudlo účinnosť ukončenie Zmluvy o Účte, ktorý je súčasťou Business účtu, alebo  Účtu 
Komunal. 

 
Zmena Business účtu  a Účtu Komunal 

5.5. Klient môže požiadať Banku o preradenie Business účtu a Účtu Komunal na iný druh Business 
účtu a Účtu Komunal. Ak Banka žiadosti vyhovie, uzatvorí s Klientom novú Zmluvu, ktorá 
pôvodné podmienky poskytovania Business účtu, a Účtu Komunal zmení. 

5.6. Klient môže Banku požiadať o zrušenie poskytovania Bankových produktov v Business účte, a 
Účte Komunal a zároveň požiadať o ich ďalšie poskytovanie mimo Business účtu alebo Účtu 
Komunal.  

 
 
Zrušenie Business účtu  a  Účtu Komunal 

5.7. Klient môže vypovedať Zmluvu, predmetom ktorej je zriadenie Business účtualebo  Účtu 
Komunál. Banka zruší Business účet alebo  Účet Komunal vrátane všetkých Bankových 
produktov poskytovaných v Business účte, a  Účte Komunal uplynutím výpovednej lehoty, okrem 
prípadov, ak k Účtu, ktorý je súčasťou Business účtu, a  Účtu Komunal, boli poskytnuté iné 
Bankové produkty (napr. Platobná karta). V takomto prípade Zmluva zanikne až zánikom 
posledného Bankového produktu poskytnutého v Business účte, a  Účte Komunal. Uplynutím 
výpovednej lehoty Banka zruší poskytovanie Elektronických služieb vo vzťahu k Bankovým 
produktom, ktoré sú súčasťou Business účtu, a Účtu Komunal. 

5.8. Po zrušení Business účtu, a  Účtu Komunal Banka naloží s peňažnými prostriedkami na Účte 
podľa Pokynu Klienta. Ak Klient Pokyn nedoručí, Banka bude peňažné prostriedky evidovať ale 
nebude ich úročiť. 

5.9. Zánik Zmluvy nemá vplyv na ustanovenia, ktorých predmetom je odovzdanie, prevzatie alebo 
označenie akéhokoľvek Bezpečnostného predmetu alebo údaju, prostredníctvom ktorého sa 
Klient zaviazal používať jemu sprístupnené Elektronické služby alebo Bezpečnostné predmety. 

 
Prechodné ustanovenie 

5.10.Ustanovenia tohto článku sa primerane použijú aj na vzťahy založené na základe Zmluvy, ktorej 
predmetom je poskytovanie balíka produktov a služieb pre podnikateľov.“. 

 
2.21. Článok 6. bod 6.2. znie nasledovne: 

 „6.2. Do bezpečnostnej schránky sa nesmú ukladať zápalné látky, chemikálie, výbušniny, strelné 
zbrane, životu nebezpečné a zdraviu škodlivé látky, predmety alebo finančné prostriedky 
pochádzajúce z trestnej činnosti, predmety patriace iným subjektom, ako Klientovi, ktorému sa 
na základe Zmluvy poskytla bezpečnostná schránka do užívania, tovar alebo majetok, na ktorý 
sa vzťahuje medzinárodná sankcia v zmysle platných právnych predpisov alebo rozhodnutí 
orgánov verejnej moci. Za obsah bezpečnostnej schránky zodpovedá Klient.“.  

 
2.22. Článok 7. bod 7.21. znie nasledovne: 

„7.21. Klient znáša stratu, ktorá vznikla použitím stratenej alebo odcudzenej Platobnej karty, alebo v 
dôsledku zneužitia Platobnej karty neoprávnenou osobou. Klient znáša stratu aj v prípade, ak 
Banka pri vykonávaní platobnej operácie Klienta nevyžadovala silnú autentifikáciu Klienta alebo 
použila výnimku zo silnej autentifikácie platiteľa podľa osobitného predpisu. Ustanovenie § 12 
ods. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 zákona o platobných službách sa v plnom rozsahu neuplatnia.“. 

 
2.23. Článok 8. bod 8.2. znie nasledovne: 

„8.2.  Banka poskytuje Klientovi Elektronické služby na základe EB zmluvy. Banka Elektronickú službu 
Klientovi sprístupní v primeranej lehote po účinnosti EB zmluvy, najneskôr do 2 Obchodných 
dní. Druhy Elektronických služieb, ktoré Banka poskytuje, sú uvedené vo Zverejnení. Pre 
úspešné poskytovanie a používanie Elektronickej služby je potrebné, aby Klient splnil technické 
predpoklady v závislosti od typu poskytovanej Elektronickej služby.“. 

 
2.24. Článok 8. bod 8.14. znie nasledovne: 

„8.14. Klient znáša stratu, ktorá vznikla v dôsledku neautorizovaného Príkazu a ktorá je spôsobená 
použitím strateného alebo odcudzeného Bezpečnostného predmetu, alebo zneužitím 
Bezpečnostného predmetu alebo Elektronickej služby neoprávnenou osobou. Klient znáša 
stratu aj v prípade, ak Banka pri vykonávaní Príkazu nevyžadovala silnú autentifikáciu Klienta 
alebo použila výnimku zo silnej autentifikácie platiteľa podľa osobitného predpisu. Ustanovenie 
§ 12 ods. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 zákona o platobných službách sa v plnom rozsahu neuplatnia.“. 
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2.25. Článok 8. bod 8.21. znie nasledovne: 

„8.21. Banka vykoná Príkazy obsiahnuté v elektronickom súbore, iba ak každý z nich spĺňa podmienky 
na ich vykonanie.“.  

 
2.26. Body 8.23. až 8.28. v článku 8. sa vypúšťajú. 
2.27. V článku 8. sa mení číslovanie bodov 8.29. až 8.85. na 8.23 až 8.75. 
2.28. Článok 8. nový bod 8.23 znie nasledovne: 

„8.23. Na základe žiadosti Klienta Banka poskytne výpis z Bankového produktu Klientovi 

v elektronickej forme prostredníctvom Elektronickej služby. Elektronický výpis, ktorý obsahuje 
náležitosti totožné s náležitosťami papierového výpisu v plnom rozsahu nahrádza tento 
papierový výpis.“. 

2.29. Článok 8. nový bod 8.26. znie nasledovne: 
„8.26. Ukončenie poskytovania Elektronickej služby nastáva, ak neexistuje žiadna dohoda medzi 

Bankou a Klientom alebo oprávnenou osobou, predmetom ktorej je poskytnutie alebo 
používanie Bezpečnostného predmetu.“. 

2.30. Článok 8. nové body 8.41. až 8.58. (pôvodné body 8.47. až 8.68.) vrátane ich jednotlivých nadpisov 
znejú: 
 

     „Elektronická služba Multicash 
8.41. Banka poskytuje Klientovi Multicash na základe Zmluvy a za predpokladu splnenia technických 

predpokladov, ktoré Banka určuje Zverejnením. Technické predpoklady poskytnutia príslušnej 
Elektronickej služby je Banka oprávnená jednostranne zmeniť z dôvodu zmien technických 
možností poskytovania príslušnej Elektronickej služby. Zmeny určuje Banka Zverejnením. 

8.42.  Banka je oprávnená poskytnúť Klientovi Multicash aj k Účtu tretej osoby vedenému Bankou, a to 
na základe plnomocenstva udeleného Klientovi majiteľom Účtu. 

8.43. Súčasťou Zmluvy, ktorou sa zriaďuje a poskytuje Multicash, sú aj prílohy, ktoré upravujú 
podmienky poskytovania služby. Prílohu Zmluvy je možné zmeniť so súhlasom zmluvných strán 
novou prílohou s rovnakými formálnymi náležitosťami. Časť novej prílohy, ktorá bude vyplnená, 
nahrádza v plnom rozsahu údaje uvedené v predchádzajúcej prílohe. Údaje z časti, ktorá 
nebude v novej prílohe vyplnená, ostávajú naďalej platné podľa znenia predchádzajúcej prílohy. 
Údaje uvedené v novej prílohe nadobúdajú účinnosť Obchodným dňom nasledujúcim po 
odsúhlasení zmeny prílohy obidvomi zmluvnými stranami, ak v novej prílohe nie je určené inak. 

 

Inštalácia Elektronickej služby Multicash 
8.44.  Banka odovzdá Klientovi programové vybavenie spolu s používateľskou príručkou, obsahujúcou 

návod na použitie. 
8.45. Banka je oprávnená vykonať zmenu programového vybavenia Multicash, pričom túto zmenu 

Klientovi oznámi a doručí mu nové programové vybavenie. Klient je oprávnený Banku požiadať 
o reinštaláciu programového vybavenia, alebo jeho časti. 

8.46. Po nainštalovaní programového vybavenia je každá oprávnená osoba, ktorá má oprávnenie 
doručovať Banke Príkazy a komunikovať s Bankou prostredníctvom tohto programového 
vybavenia, povinná prostredníctvom programového vybavenia Multicash vygenerovať svoj tajný 
a verejný kľúč  elektronického podpisu, ktorých podmienky sú uvedené vo Zverejnení. Klient je 
povinný verejný kľúč elektronického podpisu doručiť Banke prostredníctvom programového 
vybavenia a do 3 Obchodných dní odo dňa jeho doručenia Banke, doručiť Banke aj protokoly 
o registrácii verejného kľúča elektronického podpisu. V opačnom prípade nie je Banka povinná 
do času splnenia tejto povinnosti sprístupniť Klientovi Elektronickú službu. 

8.47. Zmeniť alebo zrušiť svoj tajný kľúč a k nemu verejný kľúč elektronického podpisu je 
v Elektronickej službe Multicash oprávnená každá oprávnená osoba. Zmluvná strana, ktorá 
zmenu vykonala, je povinná bez zbytočného odkladu nový verejný kľúč elektronického podpisu 
odovzdať druhej zmluvnej strane.  

8.48.  Každá oprávnená osoba je povinná vykonať všetky potrebné opatrenia na utajenie svojho 
prístupového hesla, hesla na komunikáciu s Bankou, hesla k tajnému kľúču elektronického 
podpisu a svojho tajného kľúča elektronického podpisu, na zabránenie jeho sprístupnenia alebo 
zneužitia neoprávnenou osobou a používať tieto Bezpečnostné predmety za podmienok a 
zásad stanovených Bankou pre ich používanie. Porušenie týchto povinností sa považuje za 
hrubú nedbanlivosť a závažné porušenie Zmluvy. 

8.49. Klient je oprávnený využívať nainštalované programové vybavenie výlučne v súlade so Zmluvou, 
POP a VOP, je povinný dodržiavať postupy uvedené v používateľskej príručke. V prípade 
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porušenia povinnosti Klientom zodpovedá za všetky vzniknuté škody Klient. Banka a Klient sa 
dohodli, že § 32 ods. 1 zákona o platobných službách sa vo vzťahu k používateľskej príručke 
nepoužije. Banka a Klient sa dohodli, že Banka je oprávnená zmeniť používateľskú príručku 
s okamžitou účinnosťou, ak v používateľskej príučke nie je uvedené inak. 

8.50. Banka nemôže prostredníctvom Elektronickej služby Multicash nadviazať spojenie s Klientom z 
vlastnej iniciatívy. Banka môže Klientovi pripraviť rôzne správy (textové správy a súbory, ktoré 
obsahujú aktualizáciu POP, VOP, výsledky vykonania Príkazov, výzvy, upozornenia, 
informácie, rôzne správy obchodného charakteru a pod.) a doručiť ich Klientovi po nadviazaní 
jeho spojenia s Bankou. 

8.51. Klient súhlasí s touto formou zasielania správ. Klient je povinný všetkým správam doručeným 
Bankou venovať náležitú pozornosť, nakoľko od momentu doručenia správy Bankou je táto 
správa pre Klienta záväzná, ak nie je uvedené inak. Za škody spôsobené porušením tejto 
povinnosti zodpovedá Klient. Banka a Klient sa dohodli, že vo vzťahu k týmto správam sa 
ustanovenie § 32 ods. 1 zákona o platobných službách nepoužije. 

 
Príkazy vykonávané cez Multicash 
8.52. Všetky Príkazy a správy doručované Banke musia byť podpísané platným elektronickým 

podpisom a musia zodpovedať Limitom stanoveným Klientom v Zmluve, triedam podpisu 
oprávnených osôb a spĺňať ďalšie podmienky, ktoré sú uvedené vo Zverejnení. V opačnom 
prípade Príkazy nebudú vykonané. Akákoľvek komunikácia Klienta a Banky v službe Multicash 
je možná len na základe použitia platného elektronického podpisu.  

8.53. Klient je povinný v každom Príkaze doručenom Banke prostredníctvom Elektronickej služby 
Multicash uviesť údaj o účte platiteľa a príjemcu vo formáte IBAN a tiež dátum splatnosti 
Príkazu. 

8.54.  Príkaz, v ktorom Klient uvedie ako dátum splatnosti dátum aktuálneho Obchodného dňa, Banka 
vykoná za predpokladu, že Klient doručí Banke tento Príkaz najneskôr do uplynutia lehoty 
určenej Bankou Zverejnením.  

8.55. Po uplynutí lehoty určenej Bankou Zverejnením, Banka prijíma Príkaz s dátumom splatnosti 
nasledujúceho Obchodného dňa alebo s neskorším dátumom splatnosti. Príkaz s budúcim 
dátumom splatnosti Banka vykoná v deň splatnosti Príkazu. 

8.56.  Klient nemôže prostredníctvom služby Multicash odvolať žiadny Príkaz doručený do Banky. 
 

Ukončenie Zmluvy o Elektronickej službe Multicash 
8.57. Zmluvný vzťah medzi Klientom a Bankou založený Zmluvou, možno ukončiť spôsobom 

uvedeným vo VOP a: 
a) ukončením zmluvného vzťahu medzi Bankou a Klientom založeného Zmluvou, ktorej 

predmetom je  zriadenie Účtu, ak Banka v čase ukončenia Zmluvy poskytuje Klientovi 
Multicash len k Účtu zriadenému a vedenému Bankou na základe príslušnej Zmluvy 
o bežnom účte, 

b) zánikom plnomocenstva udeleného majiteľom účtu Klientovi v osobitnom plnomocenstve na 
nakladanie s peňažnými prostriedkami na Účte prostredníctvom Multicash, ak Banka v čase 
zániku takéhoto plnomocenstva poskytuje Klientovi Multicash len k Účtu uvedenému 
v takomto plnomocenstve. 

V prípade ukončenia zmluvného vzťahu medzi Bankou a Klientom sa ustanovenie § 33 zákona 
o platobných službách v plnom rozsahu neuplatní. 

8.58. Klient je povinný ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu ukončiť využívanie programového 
vybavenia a odstrániť program zo všetkých svojich počítačov, na ktorých bol nainštalovaný.“. 

 

2.31. V článku 8. nový bod 8.63. znie nasledovne:  
„8.63. Banka sprístupní Klientovi používateľskú príručku obsahujúcu návod na použitie priamo 

v Elektronickej službe Business24.“. 
 

2.32. V článku 9. bod 9.5. znie nasledovne: 
„9.5.  Banka a Klient sa dohodli, že v prípade zmluvného vzťahu medzi Bankou a Klientom založenom 

na Zmluve, ktorá je rámcovou zmluvou v zmysle zákona o platobných službách, sa ustanovenie 
§ 3 ods. 4, §10, §12, §31, §32, §33, §38 až §43 a §44 ods. 1 a ods. 4, § 98 ods. 2 zákona o 
platobných službách v plnom rozsahu neuplatní.“. 
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Dodatok č. 2 k POP – fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba,  zverejnený 29. 12. 2017 
verejný a neziskový sektor zo dňa 1. 1. 2015                                               účinný       15. 1. 2018                       
   

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
3.1 Dodatok č. 2  nadobúda účinnosť 15. 1. 2018.  
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