
 
                       
              

   

Podmienky  zriadenia a vedenia bežných účtov a balíkov 
pre fyzické osoby – nepodnikateľov  

Slovenská sporiteľňa, a. s.,  (ďalej „Banka“) ponúka svojim klientom (fyzickým osobám - nepodnikateľom) tieto 
druhy bežných účtov a balíkov: 

 Osobný účet v domácej mene, 

 Osobný účet Exclusive v domácej mene, 

 Osobný účet Študent v domácej mene, 

 Osobný účet Mladý v domácej mene.  

 SPOROžíro v domácej a v cudzej mene,  

 SPOROžíro senior v domácej mene 

K osobným účtom banka poskytuje službu "Povolene prečerpanie" po splnení obchodných podmienok banky. 

SPOROžíro v domácej a cudzej mene  

 účet vedie Banka v mene EUR, CZK, USD, GBP, CHF, PLN, HUF  

 účet je určený pre klientov bez obmedzenia veku. 

Účet SPOROžíro v domácej a cudzej mene využívaný Klientom výhradne pre účel obchodovania s cennými 
papiermi Banka poskytuje bez poplatku za vedenie účtu a bez poplatku za hotovostné a bezhotovostné operácie 
tuzemského platobného styku. V prípade ak Klient začne účet využívať aj na iné účely, na iné typy operácií, 
prípadne požiada o doplnkové služby alebo iné Bankové produkty naviazané na účet, Banka je oprávnená 
spoplatniť účet a jeho využívanie v súlade s platným Sadzobníkom. 

SPOROžíro senior  

 účet vedie Banka v domácej mene,  

 je určený pre klientov poberajúcich dávky dôchodkového zabezpečenia,  

 podmienkou zriadenia a vedenia tohto druhu bežného účtu je predloženie žiadosti o poukazovaní dávok 
dôchodkového zabezpečenia na účet v Banke klientom , resp. potvrdenia orgánu sociálneho 
zabezpečenia o priznaní dôchodku.  

Balík produktov a služieb 

S účinnosťou od 1.7.2014 Banka vypočítava Aktíva ako súčet priemerných mesačných zostatkov vypočítavaných 
z koncodenných zostatkov na Bankových produktoch poskytovaných Bankou Klientovi v akejkoľvek mene 
a  priemernej dennej výšky hodnoty portfólia cenných papierov počítanej z nominálnej hodnoty dlhopisov  
a trhovej hodnoty akcií v portfóliu a  priemernej dennej ceny podielov  podielových listov Klienta v SPORO 
fondoch a ESPA fondoch zverejnených na stránke www.amslsp.sk a  priemernej trhovej hodnoty zlata uložených 
zlatých odliatkov  v SLSP a priemernej výšky skutočne zaplateného životného poistenia Klienta v Poisťovni 
Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group, Tomášikova 48, 832 68 Bratislava, IČO 35851023,  
za  Sledované  obdobie; cudzie meny sa prepočítavajú výmenným kurzom ECB podľa kurzového lístku Banky 
platného v posledný deň Sledovaného obdobia.  Ak je Bankový produkt vedený ako Spoločný vklad,  pre účely 
výpočtu priemerného mesačného  zostatku sa započíta percentuálny podiel Klienta na Bankovom produkte. Pre 
určenie počtu Klientov, pre ktorých je Bankový produkt vedený, je rozhodujúci posledný deň Sledovaného 
obdobia. 
 

OSOBNÝ ÚČET MLADÝ  

Osobný účet Mladý poskytuje Banka fyzickým osobám vo veku 15 – 26 rokov (vrátane).  
Klient je oprávnený využívať poskytnutý Účet až do veku 28 rokov. 
 

http://www.amslsp.sk/


Produkty, ktoré Slovenská sporiteľňa, a.s. od 15.5.2012 nepredáva:  

SPOROžíro EURO<26  

 účet vedie Banka v domácej mene, 

 určený pre klientov vo veku od 15 do 26 rokov. 

SPOROžíro vysokoškolák  

 účet vedie Banka v domácej mene, 

 určený pre študentov denného štúdia alebo doktorandov ktorejkoľvek vysokej školy v SR 
alebo v zahraničí  vo veku od 18 do 26 rokov, 

 podmienkou vedenia tohto druhu bežného účtu je predloženie potvrdenia o návšteve vysokej školy, 

Klient môže využívať len jeden účet z ponuky účtov pre mladých:  SPOROžíro EURO<26, SPOROžíro 
vysokoškolák, Osobný účet Mladý, Osobný účet Študent. 

 

Možnosti preraďovania produktov 

 
Na žiadosť klienta povolí Slovenská sporiteľňa, a.s.  preradenie medzi  produktmi nasledovne: 

 Preradenie do produktu 

Preradenie z produktu 
Osobný 

účet 
Osobný účet  

Exclusive 
Osobný 

účet Mladý 
Osobný účet  

Študent  
SPOROžíro SPOROžíro 

senior 

Osobný účet x áno áno áno áno áno 

Osobný účet  Exclusive áno x áno áno áno áno 

Osobný účet Mladý áno áno x áno áno áno 

Osobný účet Študent áno áno áno x áno áno 

SPOROžíro áno áno áno áno x áno 

SPOROžíro senior áno áno áno áno áno x 

SPOROžíro EURO<26 áno áno áno áno áno áno 

SPOROžíro vysokoškolák áno áno áno áno áno áno 

Balík EXTRA áno áno áno áno áno áno 

Balík EXTRA PLUS áno áno áno áno áno áno 

 
 
Slovenská sporiteľňa, a.s. na základe obchodných podmienok vykonáva automaticky preradenie pravidelne na 
konci kalendárneho roka v ktorom klient: 

 Preradenie do produktu 

Preradenie z produktu Osobný účet Mladý   Osobný účet 

Osobný účet Študent - dovŕšil 20 rokov a  nedovŕšil 26 rokov,   
  a súčasne nepredložil  potvrdenie 
- dovŕšil 26 rokov  

x 

Osobný účet Mladý x -  dovŕšil 28 rokov 

SPOROžíro EURO<26 - dovŕšil 26 rokov  x 

SPOROžíro vysokoškolák - nepredložil potvrdenie a nedovŕšil 26 rokov 
- dovŕšil 26 rokov  

x 

 

Slovenská sporiteľňa, a.s. na základe obchodných podmienok vykonáva automatické preradenie  

Preradenie z produktu do produktu SPOROžíro 

Základný bankový produkt - ak súčet súm platobných operácií pripísaných na bežný účet klienta   
v kalendárnom roku je vyšší ako 14-násobok minimálnej mzdy platnej ku konci 
kalendárneho roka 

 


