
  
 

 
 
  
  
 
 
 
 

Spoloèný vklad 
 
 
Spoloèný vklad je vklad dvoch klientov - fyzických osôb nepodnikate¾ov s rovnakými právami a povinnos�ami 

ku vkladu. 

 

Slovenská sporite¾òa, a. s. (ïalej Banka) zriaïuje Spoloèný vklad výluène ku Vkladovému úètu. 

 

Spoloèný vklad: 

 je urèený pre fyzické osoby, ktoré nadobudli plnoletos�, 

 nie je podmienený príbuzenským vz�ahom medzi klientmi, 

 mô�e by� zriadený tuzemcom aj cudzozemcom. 

 

Úkony urèené Bankou Zverejnením v zmysle bodu 4.1.I.2., písm. b) V�eobecných obchodných podmienok 

Banky, ktoré sú povinní vykonáva� Klienti, ktorým Banka zriadila spoloèný vklad, spoloène: 

 udeli�, zmeni� a odvola� plnomocenstvo osobám splnomocneným naklada� s Úètom a Vkladovým 

úètom, resp. s Vkladnou kni�kou a osobám splnomocneným Naklada� s vkladom na Úète alebo 

Vkladovom úète, resp. na Vkladnej kni�ke, okrem prípadu udelenia, zmeny a odvolania 

plnomocenstva  iným osobám prostredníctvom Elektronických slu�ieb, ktoré to umo�òujú, a to na 

Nakladanie s vkladom na Úète alebo inom Bankovom produkte, na doruèovanie rôznych Pokynov 

Banke alebo na uskutoèòovanie iných právnych úkonov voèi Banke prostredníctvom Elektronických 

slu�ieb, 

 uzatvára� dodatky k Zmluve o be�nom úète, okrem prípadu zmeny Zmluvy o be�nom úète, ktorou sa 

preraïuje existujúci be�ný úèet na iný typ be�ného úètu alebo zmeny Zmluvy o be�nom úète, ktorou 

sa preraïuje existujúci be�ný úèet na Balík, 

 uzatvára� dodatky k Zmluve o Vkladovom úète alebo Zmluve o vklade, okrem prípadu uzatvorenia, 

zmeny alebo ukonèenia Zmluvy o Vkladovom úète cez Elektronické slu�by a uzatvorenia, zmeny 

alebo ukonèenia Zmluvy o Úète sporenia, 

 �iada� o poskytnutie Povoleného preèerpania, zmenu Povoleného preèerpania, ukonèenie 

Povoleného preèerpania, 

 uzatvára� Zmluvu o Kontokorentnom úvere, 

 uzatvára� Zmluvy o platobnej karte, Zmluvy o poskytovaní a vyu�ívaní Elektronických slu�ieb pre inú 

osobu ako je majite¾ úètu, 

 zriadi�, zmeni� a zru�i� heslo na Vkladnej kni�ke. 
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