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Účinné od 13.8.2021 
 
 

Podmienky používania doplnkov 
 
 
Doplnky sú softvérové rozšírenia funkcionalít Elektronickej služby Internetbanking verzia George, ktoré môže 
Klient používať za nižšie uvedených podmienok.  
 
Poskytovanie doplnkov 
 
Klient môže požiadať Banku o poskytnutie zvoleného doplnku prostredníctvom Elektronickej služby 
Internetbanking verzia George (george.slsp.sk), a to aktiváciou doplnku. Banka začne Klientovi poskytovať 
doplnok po jeho aktivácii Klientom. Poskytovanie doplnkov môže byť spoplatnené, výška poplatku je uvedená 
nižšie v zozname poskytovaných doplnkov.  
 
Postup aktivácie doplnku: 

1. V menu, v časti „Šikovné doplnky“ zvoľte možnosť „Pridať viac doplnkov alebo zmeniť aktivované“. 

2. Po kliknutí na „Pridať viac doplnkov“ sa zobrazí zoznam dostupných doplnkov. Na tejto stránke sú 
graficky zobrazené jednotlivé doplnky s uvedením krátkeho popisu a poplatku za poskytovanie.  

3. Po kliknutí na ponúkaný doplnok sa zobrazí podrobnejší popis funkcionality vybraného doplnku 
a výška poplatku za jeho poskytovanie.  

4. Po kliknutí na tlačidlo „Aktivovať“ sa zobrazí okno na odsúhlasenie podmienok poskytovania doplnku, 
s možnosťou otvoriť alebo stiahnuť si podmienky ako dokument v .pdf formáte kliknutím na uvedený 
odkaz.  

5. Klient aktivuje doplnok spravidla kliknutím na tlačidlo „Aktivovať“, avšak v prípade vybraných doplnkov 
(najmä spoplatnené doplnky) môže byť Klient vyzvaný na aktiváciu doplnku zadaním údaju 
z Bezpečnostného predmetu (SMS kľúč alebo mToken).  

6. Po úspešnej aktivácii sa zobrazí informácia o aktivovaní doplnku. Po úspešnej aktivácii začne Banka 
poskytovať Klientovi doplnok. 

 
 
Ukončenie poskytovania doplnku 
 
Klient môže kedykoľvek požiadať Banku o ukončenie poskytovania doplnku, a to jeho deaktiváciou 
prostredníctvom Elektronickej služby Internetbanking verzia George (george.slsp.sk). Deaktivácia doplnku je 
bezplatná. V prípade spoplatneného doplnku, uhrádza Klient poplatok len za dobu, počas ktorej bol doplnok 
aktivovaný. 
 
Postup deaktivácie doplnku: 
 

1. V menu, v časti „Šikovné doplnky“ zvoľte možnosť „Pridať viac doplnkov alebo zmeniť aktivované“. 
Zobrazí sa zoznam aktivovaných doplnkov, ktoré sú označené ako „Aktivované“. 

2. Kliknutím na kartu vybraného aktivovaného doplnku sa zobrazí detail doplnku s možnosťou jeho 
deaktivácie.  

3. Kliknutím na tlačidlo „Deaktivovať“ sa zobrazí ďalšia obrazovka s informáciou o doplnku, na ktorej sa 
opätovne zobrazí tlačidlo „Deaktivovať“.  

4. Klient deaktivuje doplnok spravidla kliknutím na tlačidlo „Deaktivovať“, avšak v prípade vybraných 
doplnkov môže byť Klient vyzvaný na deaktiváciu doplnku zadaním údaju z Bezpečnostného predmetu 
(SMS kľúč alebo mToken).  
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5.  Po úspešnej deaktivácii sa zobrazí informácia o deaktivovaní doplnku. Po úspešnej deaktivácii Banka 
ukončí poskytovanie doplnku Klientovi.  

 
 
Zoznam poskytovaných doplnkov 
 
 

Názov doplnku Vlastné pozadie 

Popis doplnku 
Doplnok Vlastné pozadie umožňuje Klientom zmeniť si pozadie vo svojom webovom 
George-ovi. Klient má na výber z desiatok preddefinovaných pozadí, prostredníctvom 
ktorých môže zmeniť vzhľad a tým individualizovať svojho Georga.  

Poplatok Bez poplatku  

 

Názov doplnku Mesačný prehľad 

Popis doplnku 

 
Doplnok Mesačný prehľad umožňuje Klientovi zobrazenie prehľadov a štatistík v rámci 
nižšie uvedených Bankových produktov Klienta, ako napríklad štatistiku Cashflow, 
porovnanie výdavkov a príjmov s predchádzajúcim kalendárnym mesiacom, priemernú 
výšku príslušného typu transakcie, alebo zobrazenie 3 kategórii výdavkov, v ktorých 
Klient minul za príslušné obdobie najviac. Doplnok Mesačný prehľad vyhodnocuje 
a zobrazuje informácie nasledovných Bankových produktov Klienta: Bežné účty, 
Debetné karty, Kreditné karty, Sporenie pre radosť a Sporenie na rezervu. 
 

Poplatok Bez poplatku  

 


