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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. 6. 

 
 

 
2. OBSAH DODATKU 

 
2.1. V časti Definície pojmov sa mení definícia pojmu Silná autentifikácia, pričom nová definícia pojmu Silná 

autentifikácia znie: 
„overenie totožnosti Klienta pri používaní Elektronickej služby, pri diaľkovej komunikácii Klienta s 
Bankou alebo pri používaní platobnej služby poskytovanej Poskytovateľom platobných služieb, a to na 
základe použitia dvoch alebo viacerých rozličných charakteristických prvkov Klienta, 
charakterizovaných ako vedomosť, vlastníctvo alebo inherencia. Medzi takéto charakteristické prvky 
Klienta patria napríklad Bezpečnostné predmety, dohodnuté heslo, odtlačok prsta, SMS kód, 
rozpoznanie tváre a iné.“ 

 
2.2. V článku 4. sa mení znenie bodu 4.5. a nový text znie nasledovne: „Klient súhlasí s tým, aby Banka aj 

bez Pokynu podľa zákona o platobných službách odpísala z Účtu alebo Vkladového účtu peňažné 
prostriedky vo výške akejkoľvek pohľadávky Banky voči Klientovi, pričom Banka je oprávnená toto 
odpísanie uskutočniť aj prostredníctvom Elektronickej služby poskytovanej k tomuto účtu Klienta.“ 
 

2.3. V článku 7. sa v bode 7.5. mení slovné spojenie „po aktivácii ju“ na nové slovné spojenie „Platobnú 
kartu“. 
 

2.4. V článku 7. sa dopĺňa nový bod označený ako bod 7.17., ktorého text znie nasledovne: „Platobnú 
operáciu Platobnou kartou bez jej fyzického predloženia, pre ktorú zákon o platobných službách 
vyžaduje uplatňovanie silnej autentifikácie používateľa platobných služieb a svoju totožnosť Klient 
potvrdí vykonaním Silnej autentifikácie.“ 

 
2.5. V článku 8. sa dopĺňa nový bod označený ako bod 8.23., ktorého text znie nasledovne: „Ak Klient 

predloží Banke taký Príkaz na úhradu s aktuálnym dátumom splatnosti, ktorý Banka určí v podmienkach 
určených Zverejnením, avšak až po čase predloženia Platobného príkazu uvedenom v PVPS alebo 
v čase nedostupnosti systému Banky na zúčtovanie platieb, Banka takýto Príkaz prijme v deň jeho 
predloženia, avšak vykoná ho najbližší Bankový deň nasledujúci po jeho predložení alebo v okamihu 
opätovnej dostupnosti systému Banky. Banka je oprávnená na obdobie od prijatia tohto Príkazu až po 
jeho vykonanie rezervovať na Účte peňažné prostriedky vo výške sumy uvedenej v Príkaze.“ 

 
2.6. V článku 8. sa dopĺňa nový bod označený ako bod 8.24., ktorého text znie nasledovne: „Ak majú byť 

v prospech Účtu vedeného Bankou pripísané peňažné prostriedky na základe  Príkazu uvedeného 
v bode 8.23. a doručeného v čase uvedenom v bode 8.23., Banka tieto peňažné prostriedky pripíše 
najbližší Bankový deň nasledujúci po predložení tohto Príkazu alebo v okamihu opätovnej dostupnosti 
systému Banky. Banka je oprávnená na obdobie od prijatia tohto Príkazu až po pripísanie peňažných 
prostriedkov v prospech Účtu príjemcu platby umožniť príjemcovi nakladať s peňažnými prostriedkami 
na Účte do výšky sumy uvedenej v Príkaze spôsobom a za podmienok určených Bankou Zverejnením.“ 

 
2.7. V článku 8. sa bod 8.23. až 8.77. prečíslovávajú na bod 8.25 až 8.79. 

 
2.8. V článku 9. sa mení znenie bodu 9.17. a nový text znie nasledovne: „Platobnú operáciu Platobnou 

kartou bez jej fyzického predloženia, pre ktorú zákon o platobných službách nevyžaduje uplatňovanie 
silnej autentifikácie, alebo pri ktorej Banka uplatňuje výnimku z použitia silnej autentifikácie v zmysle 
osobitného predpisu a svoju totožnosť Klient potvrdí: 
a) uvedením čísla a dátumu platnosti Platobnej karty a CVV2 / CVC2 kódu, alebo 
iným spôsobom dohodnutým medzi Bankou a Obchodníkom.“ 

 
2.9. V článku 7. bod 7.20. sa slovné spojenie „nízkej hodnoty“ mení na „do 50 EUR“. 
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2.10. V článku 7. sa dopĺňa nový bod označený ako bod 7.21., ktorého text znie nasledovne: „Platobné 
operácie Platobnou kartou vykonávané na diaľku bez jej fyzického predloženia do výšky 30 EUR, ak 
kumulatívna suma takýchto platobných operácií na diaľku od posledného uplatnenia Silnej autentifikácie 
nepresiahla 100 EUR a svoju totožnosť môže Klient potvrdiť spravidla iba uvedením čísla a dátumu 
platnosti Platobnej karty a CVV2 / CVC2 kódu. Uplatnenie uvedeného pravidla je závislé od nastavenia 
konkrétneho Obchodníka.“ 

 
2.11. V článku 7. sa bod 7.17. až 7.19. prečíslovávajú na body 7.18. a 7.20. a body 7.20. až 7.30. na body 

7.22. až 7.32. 
 

2.12. V časti Definície pojmov sa mení v definícii Vyhradené rozhranie slovné spojenie „podmienok 
uvedených vo Zverejnení“ na nové slovné spojenie „podmienok uvedených v POP a podmienkach 
určených Zverejnením“ a v bode 8.8., v bode 8.22., v pôvodnom bode 8.41. (v novom bode 8.43.) a v 
pôvodnom bode 8.77. (v novom bode 8.79.) sa mení slovné spojenie „vo Zverejnení“ na nové slovné 
spojenie „v podmienkach určených Zverejnením“.  
 
 
 
 
 

 

 
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
3.1 Dodatok č. 6 nadobúda účinnosť 1. 1. 2021, s výnimkou bodu 2.5. až 2.7. tohto dodatku, ktorý nadobúda 

účinnosť 1. 2. 2021, pokiaľ Banka neurčí v podmienkach určených Zverejnením neskorší dátum 
účinnosti bodu 2.5. až 2.7. tohto dodatku. 
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Tomášikova 48, 832 37 Bratislava  
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