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ZVEREJNENIE K POVOLENÉMU PREČERPANIU – fyzická osoba nepodnikateľ
Funkcionality prostredníctvom Internetbankingu verzia George
Nastavenie Osobného limitu
Prostredníctvom Internetbankingu verzia George si Klient môže určiť spôsob využívania Povoleného
prečerpania a to nastavením osobného limitu čerpania (ďalej „Osobný limit“).
Po uzatvorení Zmluvy o Povolenom prečerpaní má Klient automaticky nastavený Osobný limit na
výšku Povoleného prečerpania dohodnutú v Zmluve o Povolenom prečerpaní (ďalej „Schválený limit“).
Ak Klient chce nižší Osobný limit, musí si ho nastaviť.
Osobný limit je možné nastaviť len na sumu, ktorá je násobkom čísla 10.
Každé nastavenie Osobného limitu Klient potvrdzuje Bezpečnostným predmetom.
Klient môže výšku Osobného limitu zmeniť v Nastaveniach produktu v časti Povolené prečerpanie.
Banka nad sumu Klientom zvoleného Osobného limitu nie je povinná umožniť Klientovi využívať
Povolené prečerpanie, teda nie je povinná vykonať Pokyn Klienta na prevod alebo výbery peňažných
prostriedkov z účtu Klienta v Banke aj vtedy ak Klient nemá voči Banke pohľadávku z účtu.
Osobný limit si Klient môže nastaviť maximálne do Schváleného limitu Bankou a znamená to
„zapnutie“ Osobného limitu. Klient počas doby „zapnutia“ má záujem využívať Povolené prečerpanie.
Banka v takomto prípade umožní Klientovi využívať Schválený limit Bankou dohodnutým spôsobom
v Zmluve o Povolenom prečerpaní do výšky nastaveného Osobného limitu.
Nastavenie Osobného limitu na 0 EUR (nula) znamená „vypnutie“ využívania Schváleného limitu
Bankou. Klient počas doby „vypnutia“ nechce využívať Povolené prečerpanie. Banka v takomto
prípade nie je povinná umožniť Klientovi využívať Povolené prečerpanie, teda Banka nie je povinná
vykonať Pokyn Klienta na prevod alebo výbery peňažných prostriedkov z účtu Klienta v Banke aj vtedy
ak Klient nemá voči Banke pohľadávku z účtu.
Nastavenie Osobného limitu neplatí pre bezkontaktné platby kartou do 20 EUR a úhradu pohľadávok
Banky z Povoleného prečerpania alebo z účtu, ku ktorému sa Povolené prečerpanie poskytuje, najmä
Poplatky, úroky, úroky z omeškania, zmluvné pokuty za omeškanie a podobne. V takomto prípade
dôjde k čerpaniu Povoleného prečerpania napriek nastavenému Osobnému limitu a to aj vtedy ak je
Osobný limit nastavený na 0 EUR (nula).
V prípade, že sú vyčerpané vlastné prostriedky Klienta na účte, ku ktorému sa Povolené prečerpanie
poskytuje a aj celý Schválený limit Povoleného prečerpania, Banka uhradí vzniknutú Pohľadávku
Banky, najmä pohľadávku z titulu Poplatkov a úrokov, tak, že zaťaží touto sumou účet klienta, ku
ktorému je poskytované Povolené prečerpanie aj do výšky Nepovoleného prečerpania. Nepovolené
prečerpanie Klient okamžite uhradí. Zo sumy Nepovoleného prečerpania Klient platí úroky a úroky
z omeškania.
Ak sa Klient v Zmluve o Povolenom prečerpaní s Bankou dohodne na zvýšení alebo znížení výšky
Povoleného prečerpania, Osobný limit sa po zmene výšky Povoleného prečerpania automaticky
nastaví na novú výšku Povoleného prečerpania. Ak Klient chce nižší Osobný limit, musí si ho sám
nastaviť prostredníctvom Internetbankingu verzia George.
Klient nemôže znížiť Osobný limit pod sumu Klientom aktuálne vyčerpaného Povoleného prečerpania.
Klient musí najprv uhradiť aktuálne čerpané Povolené prečerpanie následne môže meniť svoj osobný
limit pre využívanie Povoleného prečerpania.
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Služba SMS notifikácia k Povolenému prečerpaniu
Banka Klientovi, ktorému poskytuje elektronické služby, môže poskytnúť službu SMS notifikácia
k Povolenému prečerpaniu.
Banka SMS správou informuje Klienta o tom, že:
 začal čerpať Povolené prečerpanie
 znova začal čerpať Povolené prečerpanie (v prípade ak aktuálne čerpanie celé splatil
a opätovne čerpá peňažné prostriedky z Povoleného prečerpania)
Informácie poskytnuté Klientovi v rámci služby SMS notifikácia k Povolenému prečerpaniu majú
informatívny charakter.
Informácie Banka zasiela vo forme SMS správy na telefónne číslo, ktoré Banka pri Klientovi eviduje
v súvislosti s poskytovaním elektronických služieb. Klient môže prostredníctvom kontaktovania
Sporotelu požiadať Banku o aktiváciu aj deaktiváciu tejto služby, pokiaľ mu Bankou nebola aktivovaná
automaticky alebo o zmenu telefónneho čísla pre zasielanie SMS správ.

