
Zmluva o bežnom účte Sporobusiness
(ďalej "Zmluva")

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Slovenská sporiteFňa, a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava oddíel: Sa, vložka číslo: 601/B
(ďalej "Banka")

a

Obchodné meno/názov: Služby obce Poproč s. r. o., r. s. p.
Adresa sídla: Oľšavská 24, 044 24 PoproČ
IČO: 53304870

(ďalej "Klient")

I. Základné podmienky

Predmetom Zmluvyje poskytnutie produktu Sporobusiness v kombinácíi nasledujúcich Bankových produktov:
*._

1. vedenie Učtu éíslo SK25 0900 0000 0051 8034 7118 Bankou pre Klienta
r

1.1. Mena, v ktorej sa Očet zriaďuje: EUR
*

Názov Účtu (max. 40 znakov): Služby obce Poproč s. r. o., r. s. p.

1.2. Spôsob preberania výpisov: elektronicky prostredníctvom Elektronickej služby
r_

2. poskytnutie Elektronických služieb k Učtu za podmienok a v rozsahu dohodnutom medzi Bankou a Klientom
v EB zmluve

ŕ,

3. vydanie Platobnej karty k Učtu

Držíteľ karty:
Meno, priezvisko, titul:
Adresa trvalého pobytu:
Rodné člslo/dátum narodenia:

Typ Karty: VISA Business
Diskrétny údaj:

Doručenie Platobnej karty; poštou na adresu Držitefa karty
Jednorazová adresa pre doručenie Platobnej karty:
Doručenie PIN kódu: elektronicky prostredníctvom Elektronickej služby.

II. Závereéné ustanovenia

1. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Zmluvy, ktorými sú:
a) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 1. 1. 2015 (ďalej "VOP"),
b) Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty Slovenskej sporiteFne, a. s., s účinnosťou

od1. 1.2015(ďalej"POP"),
c) Sadzobnfk a
d) podmienky určené Zverejnenfm, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje,
súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Zmluve sa budú riadiť POP. VOP, Obchodným zákonníkom
a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy súvisiace so Zmluvou sa, podFa § 262 Obchodného
zákonníka, budú spravovať podfa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnýmj stranami.
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S

s účinnosťou od 1.1.2015

VOP - fyzická osoba podnikateF, právnická osoba,
verejný a neziskový sektor Vznenf účinnom od 16. 5. 2020

SLOVENSKÁS
sporiteTňa
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DEFINÍCIE POJMOV

Autentifikačné éíslo dohodnutý údaj na identifikáciu Klienta pri diaFkovej komunikácii; ak
Zmluva neustanovuje inak, je to číslo účtu Klienta, diskrétny údaj
k platobnej karte Klienta, posledné štvorčíslie platobnej karty osoby,
ktorá koná za Klienta, čfslo Bankového produktu poskytovaného
Klientovi, číslo návrhu alebo žiadosti o Bankový produkt určenej
Klientovi alebo akýkoľvek údaj o Bankovom produkte dohodnutý v
Zmluve.

Banka Slovenská sporiteFňa, a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,
IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 601/B.

Bankový deň kalendárny deň, v ktorom Banka vykonáva svoju činnosť; Bankovým
dňom nie je deň, ktorý Banka zo zvlášť závažných prevádzkových
dôvodov vyhlási za nebankový.

Bankový produkt produkt alebo služba poskytovaná Klientovi Bankou za dohodnutých
podmienok.

Daňová zrážka akákofvek zrážka dane z platby vykonanej na základe Zmluvy okrem
FATCA zrážky. Za daň sa považuje akýkoľvek prävnym predpisom
určený osobitný odvod, daň, preddavková alebo zabezpečovacia
povinnosť na daň a každý iný súvisiaci poplatok, ktorých povinnosť
zaplatiť vsúvislosti so vznikom alebo tn/anfm právneho vzťahu medzi
Bankou a Klientom existuje alebo vznikne v budúcnosti na základe
zmeny právnych predpisov.

Dôverné informácie všetky informácie o Klientovi poskytnuté Banke, ktoré nie sú verejne
dostupné, vrätane informácif, ktoré sú predmetom bankového tajomsíva,
obchodného taj'omstva alebo sú predmetom právnej ochrany podľa
právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

FATCA Foreing Accounts Tax Compliance Act alebo akékoľvek iné súvisiace
predpisy vzťahujúce sa na medzivládnu dohodu medzi Spojenými Štátmi
americkými a inou krajinou, ktoré implementujú túto reguláciu alebo
akákoľvek dohoda uzavretá v súlade s implementáciou tejto regulácie s
US Intemal Revenue Service, vládou Spojených štátov amerických alebo
akýmkoľvek vládnym alebo daňovým orgánom v inej krajine.

FATCAzräžka AkákoFvek zrážka z platby vykonanej na základe Zmluvy, ktorä sa
vyžaduje podFa FATCA

Identifíkačné éíslo pridelený údaj na identifikáciu Klienta prí diaFkovej komunikácii; ak
Zmluva neustanovuje inak, sú to údaje o Klientovi, a to meno,
priezvisko, adresa, dátum narodenia alebo časť rodného čfsla Klienta za
lomkou.

Klient osoba, ktorá je vzáväzkovom vzťahu alebo prejaví záujem
o uzatvorenie záväzkového vzťahu s Bankou.

Obchodné miesto prevádzkové priestory Banky zvyčajne určené pre vykonávanie
bankových obchodov.

Obchodný deň pracovný deň, keď Banka a inštitúcie platobného styku vykonávajú svoju
činnosť; Obchodným dňom nie je sobota, nedefa, deň pracovného
pokoja v Slovenskej republike a deň, ktorý Banka zo zvlášť závažných
prevádzkových dôvodov vyhlási za neobchodný Zverejnením.

Osobné údaje údaje o fyzickej osobe podra právnych predpisov o ochrane osobných
údajov.

Pokyn príkaz, platobný prfkaz alebo iná požiadavka Klienta adresovaná Banke.
Poplatok odplata urcená Bankou za poskytovanie Bankového produktu

a súvisiacej služby.
Reklamácia uplatnenie präva Klienta zo zodpovednosti za vady Bankového

VOP - fyzická osoba podnikatef, právnická osoba,
verejný a neziskový sektor Vzneníúčinnom od 16. 5.2020
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produktu.
Reklamaéný poriadok dokument, ktorý upravuje postup pri Reklamácii.
Sadzobník dokument, ktorý vydáva Banka a v ktorom sú uvedené Poplatky, ich

výška alebo spôsob určenia výšky, splatnosť, podmienky platenia.
Skupina Banky spoločnosť Erste Group Bank AG, Viedeň, Rakúska republika a osoby,

v ktorých má majetkovú účasť; zoznam týchto osôb Banka zverejňuje na
www.slsp.sk a na Obchodnom mieste.

VOP tieto Véeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporitefne, a. s.
Zmluva zmluva uzatvorená medzi Bankou a Klientom.

Zmluva na diaľku Zmluva uzatvorená prostriedkami diarkovej komunikácie.
Zverejnenie sprístupnenie dokumentu Banky alebo informácie zo strany Banky na

Obchodnom mieste, na www.slsp.sk, alebo iným spôsobom, ktorý
umožní Klientovi oboznámiť sa s nimi.

VOP - fyzická osoba podnikateF, právnická osoba,
verejný a neziskový sektor V znení účinnom od 16. 5. 2020
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1. ZÄKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. VOP sú súčasťou Zmluvy medzi Bankou a Klientom:
a) fyzickou osobou podnikaterom, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci svojej obchodnej

činnosti alebo inej podnikateFskej činnosti,
b) právnickou osobou, alebo
c) vlastníkmi bytov a nebytových priestorov zastúpených správcom pri výkone správy domu.

1.2. VOP sa vzťahujú aj na vzt'ahy, ktorých cieFom je uzatvorenie Zmluvy bez ohfadu na to, či dôjde k jej
uzatvoreniu.

1.3. VOP sa použijú aj na vzťahy s fyzickou osobou, ktorá vstúpi do práv a povinností Kiienta zo Zmluvy,
alebo zabezpečf záväzok Klienta zo Zmluvy.

1.4. VOP sú prístupné na www.slsp.sk a na Obchodnom mieste.
1.5. Banka poskytuje Bankové produkty na zmluvnom základe. Podmienky poskytovania Bankového

produktu sú upravené v produktových obchodných podmienkach pre daný Bankový produkt. Banka
zverejňuje informácie o podmíenkach bankových obchodov na www.slsp.sk a na Obchodnom mieste
ako podmienky určené Zverejnením; Banka môže podmienky určené Zverejnentm zmeniť. Podmienky
určené Zverejnením majú pre účely určenia poradia súčastí Zmluvy rovnaké poradie ako produktové
obchodné podmienky,

1.6. Klient nemá nárok na poskytnutie Bankového produktu alebo zvýhodnenia, a to ani v prípade, ak mu
bol už iný Bankový produkt alebo zvýhodnenie poskytnuté. Banka poskytne KÍÍentovi zvýhodnenie na
základe žiadosti Klienta, po overení splnenia podmienok na poskytnutie zvýhodnenia.

1.7. Zmluva a produktové obchodné podmienky majú prednosť pred VOP. Zmluva má prednosť pred
produktovými obchodnými podmienkami. VOP vždy dopíňajú Zmluvu a produktové obchodné
podmienky.

1.8. Pojmy s veFkým začiatočným písmenom majú význam, ktorý je dohodnutý v Zmluve, v produktových
obchodných podmienkach aiebo VOP.

1.9. Právne vzťahy vzniknuté pred účinnosťou VOP a neupravené vo VOP alebo produktových
obchodných podmienkach sa budú riadiť najbližšie príbuznými ustanoveniami VOP alebo
produktových obchodných podmienok.

2. KONANIE KLIENTA

2.1. Klient je povinný pred uzatvorením bankového obchodu a kedykofvek, ketf ho Banka o to počas
trvania Zmluvy požiada, poskytnúť Banke doklad o svojom založení, vzniku a právnej existencii
(doklad preukazujúci prävnu subjektivitu).

2.2. Ak dôjde k zmene v zložení štatutámeho orgánu Klienta, Banka túto zmenu zohľadní od okamihu keď
jej bol predložený originál alebo úradne overená kópia rozhodnutia orgánu, ktorý je oprávnený
uskutočnif túto zmenu, alebo výpis z príslušného registra potvrdzujúci zmenu, ak sa Banka nedozvie
o zmene skôr.

2.3. Klient zapisaný v obchodnom registri je povinný v prípade zmeny údajov zapfsaných do obchodného
registra, zosúladiť zápis so skutočným stavom; Klient predloží Banke aktuáiny výpis z obchodného
registra ihneď po zápise zmien. Toto ustanovenie sa použije tiež na zmeny týkajúce sa zápisov
v živnostenskom registri alebo v inom zákonom určenom registri.

2.4. Osoba konajúca v mene Klienta predkladá Banke dokumenty preukazujúce jej oprávnenie konať
v mene Klienta. Bankaje oprávnená požadovať predloženie dokumentov pri každom úkone Klienta.

2.5, Splnomocnený zástupca Klienta predkladá Banke písomné plnomocenstvo s úradne osvedčeným
podpisom Klienta. Banka môže pre vlastné potreby podpis Klienta osvedčiť.

2.6. Banka je oprávnená pri každom bankovom obchode požadovať od Klienta preukázanie totožnosti.
Klient je povinný pri každom bankovom obchode vyhovieť tejto požiadavke Banky. Vykonávanie
bankového obchodu so zachovaním anonymity Klienta je Banka oprávnená odmietnuť, ak prävny
predpis neurcf inak. Ak Klient podpísal dokument mimo Obchodného miesta, Banka môže požadovať
úradné osvedčenie podpisu Klienta.

2.7. Klient alebo jeho zástupca preukazuje totožnosť platným dokladom totožnosti alebo iným zákonným
spôsobom. Banka môže žiadať aj doplňujúci doklad na identifikáciu.

2.8. Pri vykonávaní bankového obchodu prostriedkami diaľkovej komunikácie preukazuje Klient alebo
osoba konajúca v mene Klienta totožnosť Identifikačným číslom a Autentifikaéným éfslom.

2.9. Od Klienta neschopného čftaf alebo pisať môže Banka žiadať vykonaníe úkonu úradnou zápisnicou.
2.10. Komunikácia s Klientom prebieha spravidla v slovenskom jazyku.

VOP - fyzická osoba podnikateF, právnická osoba,
verejný a neziskový sektor Vznení účinnom od 16. 5.2020
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2.11. Banka je oprávnená aj bez predchádzajúceho upozomenia zaznamenávať komunikáciu s Kiientom
prostredníctvom technických prostriedkov. Banka je oprávnená archivovať vyhotovené záznamy,
kópie informácif a dokumentov prijatých od Klienta alebo tretích osôb. Banka môže tieto záznamy a
kópie použiť ako dôkazný prostriedok v prípade konania pred príslušným orgánom.

2.12. Klient predkladá Banke originál dokumentu alebojeho úradne overenú kópiu. Banka môže požadovať
úradné osvedčenie podpisu osôb, ktoré dokument vystavili, Dokument vystavený alebo overený
v zahraničí Klient predkladá superlegalizovaný alebo s doložkou Apostille podľa Haagskeho dohovoru
ozrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listfn z5. 10. 1961. Dokument
v cudzom jazyku predkladá úradne preložený do slovenského jazyka. Banka používa výhradne
prfslušný slovenský preklad a neskúma, Či tento zodpovedá pôvodnej jazykovej verzii.

2.13. Bankaje oprävnená požadovať, aby odpisy listin a podpisy na listinách boli úradne osvedčené.
f

2.14. Úplnosť, dôveryhodnosť a akceptovaternosť predkladaných dokumentov posudzuje Banka podľa
vlastného uváženia.

2.15. Ak pre bankový obchod Banka požaduje predložiť dodatočné dokumenty, je Klient povinný ich
predložiť vstanovenej lehote. Banka môže od Ktíenta požadovať, aby boli určité oznámenia,
neuskutočnené v ptsomnej forme, potvrdené do 3 pracovných dnf doručením ich písomného
vyhotovenia Banke. PokiaF Klient toto potvrdenie v uvedenej lehote nedoručí, Banka nemusf na takéto
oznámenie prihliadať.

2.16. Klientje povinný skontrolovať potvrdenia, výpisy, oznámenia a iné doklady, ktoré mu Banka zaslala.
Klientje povinný overiť, či Banka všetky Pokyny riadne vykonala. Ak Klient zistí, že došlo k akejkoFvek
chybe, bezodkladne o tom Banku informuje. Banka sa zaväzuje odstrániť takto zistené chyby bez
zbytočného odkladu, ak tomu nebráni iná skutočnosť.

3. PREDAJ BANKOVÝCH PRODUKTOV

3.1. Banka uzah/ára bankové obchody spravidfa na Obchodnom mieste alebo prostriedkami diafkovej
komunikácie. Banka môže uzatvorením bankovéhoobchodu poveriť tretiu osobu.

3.2. Prostriedkami diaFkovej komunikácie sú najmä elektronické služby Banky, e-mail, internet, telefón,
SMS, MMS a adresný list.

3.3. Banka oznámi Klientovi spôsob a podmienky uzatvorenia Zmluvy na diaľku pred jej uzatvorením.

4. POKYNY

4.1. Banka prijme Pokyn, akje:
a) určitý, zrozumiterný a presný,
b) riadne doručený,
c) riadne podpísaný, a
d) v súlade s právnymi predpismi a dohodnutými podmienkami.

4.2. Klient môže zmeniť alebo zrušiť Pokyn do jeho vykonania.
4.3. Banka neprijíma Pokyny včase obmedzenia alebo prerušenia prevádzky Obchodného miesta

alebo nedostupnosti elektronických služieb Banky. O neprijímanl Pokynov Banka informuje vopred, ak
je to vzhľadom na okolnosti možné.

4.4. Banka neoveruje správnosť ani úplnosť údajov, ktoré Klient uviedol v Pokyne. Banka nezodpovedá za
dôsledky vykonania Pokynu.

4.5. Banka Pokyn nevykoná, ak:
a) Pokyn nesplňa niektorú podmienku uvedenú v tomto článku,
b) vo vykonanl Pokynu bráni právny predpis alebo rozhodnutie príslušného orgánu,
c) najeho vykonanie nieje na účte dostatočné peňažné krytie, alebo
d) Banka má podozrenie, že peňažné prostriedky sú urcené na spáchanie trestného činu, pochádzajú

z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti.
4.6. Banka nevykoná Pokyn najneskôr od nasledujúceho Obchodného dňa, keď sa hodnovemým

spôsobom dozvie o smrti Klienta alebo zániku Klienta bez právneho nástupcu.
4.7. Banka odloží vykonanie Pokynu, ak tomu bráni mimoriadna udalosf (napr. technické problémy, živelné

pohromy), alebo má Banka pochybnosť, či Pokyn podala oprávnená osoba. Banka odložený Pokyn
vykoná bez zbytočného odkladu po odstránenf prekážky.

4.8. Ak nie je dohodnuté alebo inak určené, Banka vykoná Pokyn v zákonnej lehote. Vostatných
prípadoch v primeranej lehote podľa náročnosti Pokynu.

VOP - fyzická osoba podnikater, právnická osoba,
verejný a neziskový sektor Vznenfúčinnomod 16.5. 2020



6

F

5. UROKY, POPLATKY A NÄKLADY

f

5.1. Úrokové sadzby Bankových produktov sú dohodnuté v Zmluve alebo uvedené podmienkach určených
Zverejnením.

5.2. Bázu úročenia, z ktorej Banka vychádza pri výpočte úrokov a úrokov z omeškania, uvedie Banka
v podmienkach urôených Zverejnením. Banka môže bázu úročenia jednostranne zmeniť.

5.3. Klient platí Poplatky, odmeny a náklady podFa aktuálneho Sadzobníka, Zmluvy a Zverejnenia.
5.4. Sadzobník je prístupný na www.slsp.sk a na Obchodnom mieste.
5.5. Poplatok je splatný v deň uvedený v Sadzobníku. Ak nie je dohodnutá splatnosť Poplatku, Poplatok Je

splatný v deň vykonania spoplatňovaného úkonu.
5.6. Banka je oprávnená podfa zákona o platobných službách odpísať peňažné prostriedky vo výške

Poplatku z ktoréhokoľvek účtu Klienta vedeného v Banke aj bez predloženia platobného príkazu,
alebo započítať pohľadávku vo výške Poplatku proti akejkofvek pohľadávke Klienta voči Banke.

5.7. Banka je oprávnená Sadzobník jednostranne zmeniť. Banka informuje o zmene alebo doplnení
Sadzobnfka najmenej 15 kalendámych dní vopred. Zmena Sadzobnfka je účinná dňom Zverejnenia
zmenenej časti Sadzobníka alebo úplného znenia Sadzobníka, ak nieje uvedené inak.

5.8. Banka môže na Poplatky poskytnúť zvýhodnenia. Poskytnutie a ukončenie poskytnutia zvýhodnenia
neznamená zmenu Sadzobníka.

5.9. Klient sa zaväzuje uhradiť Banke véetky náklady, ktoré Banke vzniknú v súvislosti s uzatvorením,
zmenami a ukončením Zmluvy, najmä notárske, súdne, správne a iné poplatky, náklady na právne
služby, služby znalcov a daňových a ekonomických poradcov, prekladateFov a tlmočníkov.

5.10. Klient sa zaväzuje na požiadanie Banky bezodkladne uhradiť Banke sumu zvýéených odôvodnených
nákladov v súvislosti s uzavretím či plnentm Zmluvy, alebo v súvislosti s financovaním záväzkov
Banky zo Zmluvy, ktoré vznikli v dôsledku zmeny situácie na trhu, ako aj ďalšie náklady, ktoré vznikli
v dôsledku zmeny alebo prijatia nového právneho predpisu.

5.11. Ak zostatok na účte Klienta nepostačuje na úhradu splatných Poplatkov, zaťaží Banka účet Klienta do
nepovoleného prečerpania.

6. DORUČOVANIE

Doručovanie Kiientovi
6.1. Banka domčuje Klientovi písomnosti:

a)osobne,kuriérom,
b) poštou, alebo
c) elektronicky.

6.2. Pfsomnosť doručovaná osobne alebo kuriérom je doručená odovzdanfm; ak Klient odmietne
pfsomnosť prevziať, považuje sa za doručenú okamihom odmietnutia jej prevzatia. Za osobné
doručovanie sa považuje aj preberanie dokumentov na Obchodnom mieste.

6.3. Pfsomnosť doručovaná poštou je doručená tretf deň po jej odoslaní, v cudzine siedmy deň po jej
odoslaní, a to aj kerf Klient zmarf doručenie zásielky alebo sa o domčení zásielky nedozvedel. Banka
zasiela pfsomnosti spravidla vo forme obyčajnej listovej zásielky.

6.4. Pfsomnosť doručovaná elektronicky je doručená nasledujúci deň po odoslaní, ak nie je preukázaný
skorší okamih doručenia.

6.5. Banka používa na doručovanie písomností Klientovi kontaktné údaje, ktoré Klient Banke oznámil.
Klient je povinný o akejkoFvek zmene týchto údajov Banku informovať. Ak Klient otakejto zmene
Banku neinformuje, považuje sa doručenie vykonané na posledné známe kontaktné údaje Klienta za
riadne vykonané.

6.6. Banka je oprávnená používať na komunikáciu s Klientom aj formát krátkej textovej správy (SMS)
alebo e-mailovú správu, pričom Klient berie na vedomie, že môže obsahovať aj informácie, výzvy
alebo upozomenia.

6.7. Zmena kontaktných údajov oznámených Banke sa týka všetkých Bankových produktov, pokiaľ nie je
dohodnuté inak.

6.8. Nedoručenie dohodnutých ptsomností akéhokoFvek druhu, hlavne dokumentov týkajúcich sa realizácie
Pokynov a prijatia peňažných prostriedkov, je Klient povinný bezodkiadne oznámiť Banke, a to po
uplynutí lehoty, v ktorej mali byt' pfsomnosti domčené. Banka nezodpovedá za prípadné škody
vzniknuté nedoručením písomnostt.

Doručovanie Banke

VOP - fyzická osoba podnikatef, právnická osoba,
verejný a neziskový sektor Vzneníúôinnomod 16. 5.2020
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6.9. Klient doručuje dokumenty Banke osobne na Obchodné miesto, elektronicky dohodnutým spôsobom,
alebo prostrednfctvom pošty na adresu stdla Banky. Kontaktné údaje Banky pre účely komunikáde
medzi Bankou a Klientom sú prfstupné na www.slsp.sk

6.10. Banka je oprávnená akceptovať doručenie Bankou určených dokumentov aj zemailovej adresy
Klienta, ktorá bola dohodnutá ako korešpondenčná adresa Klienta. Banka má vždy právo vyžadovať
predloženie originálu dokumentu v listinnej podobe.

6.11. PokiaF vZmluve nie je dohodnuté inak, Kfient nie je oprávnený používať na komunikáciu s Bankou
formát krátkej textovej správy (SMS).

7. DĎVERNÉ INFORMÄCIE

7.1. Banka sa zaväzuje s Dôvernými informáciami zaobchádzať vsúlade s prävnymi predpismi
a zachovávaf ich dôverný charakter aj po skončení zmluvného vzťahu medzi Bankou a Klientom.

7.2. Banka je oprávnená poskytnúť Dôverné informácie tretím osobám len v prípade, v rozsahu a za
podmienok:
a) stanovených v prävnych predpisoch,
b) uvedených v rozhodnutiach prislušných orgánov,
c) dohodnutých vo VOP, produktových obchodných podmienkach alebo v Zmluvách, alebo
d) uvedených v plsomnom súhlase udelenom Banke Klientom.

7.3. Klient súhlasí, že Banka môže poskytnúť Dôverné informácie:
a) čienovi Skupiny Banky,
b) inej banke,
c) tretej osobe, s ktorou Banka spoiupracuje pri poskytovaní a vykonávaní bankových obchodov

a vykonávaní marketingu alebo marketingového prieskumu,
d) tretej osobe, ktorú Banka poverila plnením svojich zákonných alebo zmluvných povinnostf,
e) tretej osobe, ktorú Banka poverila, alebo s ktorou spolupracuje pri uplatňovanf a ochrane práv

Banky, a
f) tretej osobe, s ktorou Banka rokuje, alebo dohodne zmenu v osobe veritefa alebo dlžníka,
a to za podmienky, že zabezpečia ochranu Dôvemých informácií pred zneužitfm.

7 4. Klient súhlasí, že Banka môže poskytnúť Dôvemé informácie tretej osobe:
a) za účelom preukázania platobnej neschopnosti Klienta podFa zákona o konkurze

a reštrukturalizácii,
b) ktorá je príjemcom alebo platiteľom pri vykonávaní platobného styku, vrátane banky príjemcu

a banky platiteľa, a
c) ktorá je oprävnená nakladať s prostriedkami na účte Kiienta.

7.5. Klient-dlžník súhlasí, že Banka môže poskytnúť Dôverné informácie osobe, ktorá sa podiera na pinení,
zabezpečení pohfadávky Banky, poistení pohfadávky Banky alebo participuje na riziku Banky
súvisiaceho s pohľadávkou Banky alebo prejaví takýto úmysel.

7.6. Klient, ktorý sa podieľa na plnenf alebo zabezpečent pohfadávky Banky, súhlasí, že Banka môže
poskytnúť Dôvemé informácie osobe:
a) za ktorú plnil alebo poskytoi zabezpečenie, alebo
b) ktorá tiež poskytla Banke plnenie alebo zabezpečenie rovnakej pohľadávky.

7.7. Tretia osoba (dodávatef) môže poskytnúť Dôvemé informácie ďaléej osobe (subdodávaterovi) na
plnenie záväzku tretej osoby (dodávatefa) vočí Banke. Banka zmluvne zaviaže tretiu osobu
(dodávateFa) na ochranu Dôvemých informácií v rovnakom rozsahu ako zabezpečuje Banka.

7.8. Súhlas Klienta s poskytnutfm Dôvemých informácif trvá do uplynutia archivačnej lehoty stanovenej
právnymi predpismi.

7.9. Klient nieje oprávnený poskytovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky informácie, ktoré
zfskal v súvistosti s bankovým obchodom žiadnej tretej osobe. Za porušenie tejto povinnosti sa
nepovažuje, ak sú informácie poskytnuté členovi skupiny dlžníka.

8. OSOBNÉ ÚDAJE

VOP fyzická osoba podnikateF, právnická osoba,
verejný a neziskový sektor Vznenf účinnom od 16. 5. 2020
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8.1. Banka spracúva Osobné údaje Klienta na účel:
a) identitikácie Klienta,
b) dojednávania, uzatvárania, vykonávanía a následnej kontroly bankových obchodov,
c) správy zmluvného vzťahu medzi Klientom a Bankou alebo členom Skupiny Banky,
d) ochrany a domáhania sa práv Banky alebo člena Skupiny Banky,
e) vytvorenia, vedenia a poskytovania informácií z alebo do registra bankových informácií podfa

zákona o bankách alebo iného právneho predpisu,
f) zdokumentovania činnosti Banky alebo člena Skupiny Banky,
g) súvisiaci s činnosťou Banky alebo člena Skupiny Banky, a
h) plnenia úloh a povinností Banky podFa právnych predpisov.

8.2. Banka spracúva Osobné údaje, poveri spracúvanfm alebo poskytne Osobné údaje tretím osobám
v rozsahu a za podmienok:
a) stanovených v právnych predpisoch,
b) uložených v rozhodnutiach prfslušných orgánov,
c) dohodnutých v Zmluve, produktových obchodných podmienkach, VOP, alebo
d) uvedených v pfsomnom súhlase Klienta.

8.3. Banka môže Osobné údaje prenášať aj mimo Európskej únie v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie
účelu uvedeného v tomto článku VOP.

8.4. Rozsah a podmienky súhlasu Klienta so spracúvaním Osobných údajov, ktorý Banka získala pred
účinnosťou VOP, zostávajú zachované počas trvania účelu spracúvania.

8.5. Klient môže súhlas so spracovaním Osobných údajov pfsomne odvolať. Odvolanie súhlasu sa
nevzťahuje na prípady, keď je Banka oprávnená spracúvať Osobné údaje aj bez súhlasu Klienta.

8.6. Banka spracúva Osobné údaje na účel vykonávania marketingu alebo marketingového prieskumu
v nevyhnutnom rozsahu na základe súhlasu Klienta. Súhlas platí po dobu trvania zmluvného vzťahu
medzi Bankou a Klientom a po dobu jedného roka po ukončení zmluvného vzťahu. Klient môže súhlas
kedykoFvek, bezplatne a bez uvedenia dôvodu odvolaf. Odvolanie súhlasu môže vykonať plsomne,
elektronicky, telefonicky cez Sporotel alebo osobne na Obchodnom mieste.

8.7. Ak Klient poskytuje Banke Osobné údaje inej fyzickej osoby, vyhlasuje, že má preukázateFný súhlas
dotknutej osoby na takéto poskytnutie.

9. VYHLÄSENIE KLIENTA

9.1. Klient berie na vedomie, že podFa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu je povinný na požiadanie doručiť Banke písomné vyhlásenie, v
ktorom uvedie identifikačné údaje konečného užívateľa výhod.

9.2. Klient berie na vedomie, že podfa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej éinnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu, je povinný pri uzatvorení, ako aj počas trvania zmluvného
vzťahu pfsomne oznámiť Banke, či je politicky exponovanou osobou. Klient berie na vedomie, že
pokiaľ túto skutočnosť Banke neoznámi, Banka bude považovať Klienta za osobu, ktorá nie je politicky
exponovanou osobou.

9.3. Klientje povinný bezodkladne Banke oznámiť véetky skutočnosti, ktoré preukazujú, či je alebo nieje
osobou, ktorej vklady sú, alebo by mali byt' chránené v rozsahu a za podmienok ustanovených
právnym predpisom.

9.4. Klient berie na vedomie, že je povinný pri uzatvorenf, ako aj počas trvania zmluvného vzfahu,
písomne oznámiť Banke, či má k Banke osobitný vzťah a poskytnúť Banke pravdivé informácie
potrebné na účel preverenia, či má k Banke osobitný vzťah. Ak Klient Banke neposkytol pravdivé
informácie, na základe ktorých mohla Banka uvedené preveriť, a následne sa preukáže, že Klient
k Banke osobitný vzťah má, stáva sa zmluva o zámke, zmluva o bežnom účte, zmluva o vkladovom
účte atebo zmluva ovklade, uzatvorená medzi Bankou a Klientom neplatnou; poskytnutý úver sa
stáva okamžite splatný ku dňu, keď sa Banka dozvedela o nepravdivosti týchto údajov, vrátane
splatnosti úrokov za celú dohodnutú dobu úveru.

9.5. Klient berie na vedomie, že pre účely plnenia daňových povinnostf je povinný písomne preukázať
Banke skutočnosti pre posúdenie daňového domicilu.

9.6. Klient vyhlasuje, že každý bankový obchod vykonáva na vlastný účet a s vlastnými peňažnými
prostriedkami. Vopačnom prípade Klient predloží Banke písomné vyhlásenie s identifikáciou osoby,
ktorá vlastní peňažné prostriedky a na ktorej účet je bankový obchod vykonaný. Zároveň odovzdá
pfsomný súhlas tejto osoby na použitie peňažných prostriedkov a na vykonanie bankového obchodu
najejúčet.

VOP - fyzická osoba podnikateF, právnická osoba,
verejný a neziskový sektor Vznení účinnom od 16. 5.2020
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pohľadávkam právneho nástupcu Banky voči Klientovi. Uvedené platí aj počas celej doby, keď je
pohľadávka Banky poskytnutá Bankou ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému.

12. POSTÚPENIE POHĽADÄVOK

12.1. Banka je oprávnená postúpiť na tretiu osobu akékoFvek svoje pohfadávky voči Klientovi, a to bez
ohFadu na to, či sú budúce, súčasné, splatné, nesplatné, premlčané alebo nepremlčané.

12.2. Klient je oprávnený postúpiť svoje pohfadávky voči Banke len s predchádzajúcim písomným súhlasom
Banky. Predchádzajúci pfsomný súhlas Banky nie je potrebný, pokiaF sa zriaďuje záložné právo
k pohFadávkam Klienta ako záložcu voči Banke v prospech Banky ako záložného veriteľa.

13. RlEŠENIE SPOROV

13.1. Príslušnými na prejednanie a rozhodovanie sporov medzi Bankou a Klientom sú všeobecné súdy
Slovenskej republiky.

13.2. Banka týmto Klienta informuje, že:
a) ak dôjde medzi Klientom a Bankou v súvislosti so Zmluvou k uzatvoreniu rozhodcovskej zmluvy,

môžu byť prípadné spory, ktoré vzniknú alebo vznikli z bankových obchodov riešené okrem
reklamačného konania a súdneho konania aj prostrednfctvom rozhodcovského konania podľa
zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konanf;

b) ak dôjde medzi zmluvnými stranami vsúvislosti so Zmluvou k uzavretiu dohody o riešení spom
mediáciou, bude možné ríešiť spor mimosúdne tiež mediáciou na základe zákona č. 420/2004 Z.z.
o mediácii;

c) rozhodcovské zmluvy, ktoré boli uzatvorené na riešenie sporov pred Stálym rozhodcovským súdom
Slovenskej bankovej asociácie a na základe ktorých sa nezačalo rozhodcovské konanie na Stálom
rozhodcovskom súde Slovenskej bankovej asociácie stratili platnosť dňa 2.1.2019.

14. RÔZNE

14.1. Klient je povinný informovať Banku o zmenách v údajoch a dokumentoch, ktoré oznámil alebo
predložil Banke. Banka zohfadní zmeny najneskôr nasledujúci Obchodný deň po doručenf informácie
Banke.

14.2. Klient je povinný preukázať Banke skutočnosti, ktoré majú vplyv na urcenie sadzby dane z príjmu
z Bankového produktu a ostatné skutočnosti nevyhnutné na splnenie ohlasovacích povinností Klienta
vykonávaných Bankou.

14.3. Klient súhlasí so zasielantm marketingových informácif o Banke alebo o členoch Skupiny Banky
vrátane informácií o zfavách poskytovaných treťou osobou. Klient môže súhlas kedykoFvek, bezplatne
a bez uvedenia dôvodu odvolať.

14.4. Ak dôjde na finanénom trhu, ktorý je podstatný pre príslušný Bankový produkt, z politických,
ekonomických alebo iných dôvodov k zmene situácie, na ktoró Banka nemá vplyv, alebo sa plnenie
stane nemožné, je Banka oprávnená svoje zmluvné plnenie voči Klientovi pozastaviť atebo ho
nevykonať.

14.5. Klient súhlast s tým, že Banka je oprávnená kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu s Klientom
zmeniť účet pre splácanie pohFadávky Banky. Zmena nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia
Klientovi, ak z oznámenia nevyplýva neskorší deň účinnosti zmeny.

14.6. Banka nieje povinná prijať čiastočné plnenie pohľadávky od Klienta.
14.7. Akékorvek plnenie urcené na splatenie pohfadávky sa uhrádza v poradí podfa Zmluvy.
14.8. Neuplatnenie práva Banky vyplývajúceho zo Zmluvy sa nepovažuje za vzdanie sa tohto práva zo

strany Banky.
14.9. Klient súhlasí, aby Banka prijala plnenie jeho záväzku ponúknuté treťou osobou.
14.10.Ak platba, ktorú je Klient povinný platiť na základe Zmluvy podlieha Daňovej zrážke, je Klient povinný

túto platbu navýšiť tak, aby bola postačujúca na úhradu záväzku Klienta aj po vykonaní Daňovej
zrážky. Klientje povinný bez zbytočného odkladu Banke ptsomne oznámiť, že mu vznikla povinnosť
vykonať Daňovú zrážku a oznámiť akúkoľvek zmenu výšky, sadzby alebo základu pre vykonanie
Daňovej zrážky.

VOP - fyzická osoba podnikater, právnická osoba,
verejný a neziskový sektor V znenf účinnom od 16. 5.2020
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16.9. VOP platia aj po skončenf zmluvného vzťahu Klienta a Banky až do úplného vysporiadania ích
vzájomných vzťahov.

16.10.VOP nadobúdajú úôinnosť 1. 1. 2015. Nadobudnutím účinnosti VOP sa rušia a nahrádzajú Všeobecné
obchodné podmienky vydané Bankou s účinnosťou od 1. 8. 2002. Nadobudnutím účinnosti
produktových obchodných podmienok pre daný Bankový produkt sa rušia a nahrädzajú Všeobecné
obchodné podmienky vydané Bankou s účinnosťou od 1. 8. 2002, ato včastíach, ktoré upravovali
tento Bankový produkt.

VOP - fyzická osoba podnikater, právnická osoba,
verejný a neziskový sektor V znení účinnom od 16. 5. 2020

II



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Slovenská sporitefňa, a. s.

TomáŠÍkova 48, 832 37 Bratislava

100:00151653

zapfsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 601/B
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ORGÁN DOHĽADU

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

SLOVENSKÁSs
sportterňa



PRODUKTOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
r_

PRE DEPOZITNE PRODUKTY

SlOVENSKEJ SPORITEĽNE A. S.

s účinnosťou od 1. 1.2015

POP - fýzická osoba podnikateľ, právnická osoba,
v

verejný a neziskový sektor zo dňa 1.1. 2015 Účinné 1.1.2021
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DEFINÍCIE POJMOV

Depozitný produkt Bankový produkt upravený v POP.
POP tieto Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty Slovenskej

sporitefne, a. s.
>

ÚČET, BALÍKOVÝ ÚČET, VKLADOVÝ ÚČET

Balíkový úéet súbor Bankových produktov poskytovaných Klientovi na základe Zmluvy.
Deň opakovaného deň nasledujúci po poslednom dni Doby viazanosti, ak bolo dohodnuté
zriadenia vkladu opakovanie Doby viazanosti.
Deň splatnosti deň nasledujúci po uplynutí Doby viazanosti; ak sa Doba viazaností určíia

v dňoch, je to posledný deň lehoty, ktorá sa začína nasledujúci deň, po
udalosti rozhodujúcej pre jej začiatok; ak sa Doba viazanosti urcila v
týždňoch, mesiacoch a rokoch, je to deň, ktorý sa svojfm pomenovanim
alebo číslom zhoduje s dňom pripfsania peňažných prostriedkov na
Vkladový účet; ak taký deň v mesiaci neexistuje, za Deň splatnosti sa
považuje posledný deň kalendárneho mesiaca.

Doba viazanosti obdobie, ktoré sa začína:
a) dňom pripísania peňažných prostriedkov aspoň vo výške Minimálneho

vkladu na Vkladový účet, alebo
b) Dňom opakovaného zriadenia vkladu na Vkladovom účte
a končí sa dňom predchádzajúcim Dňu splatnosti.

Minimálny vklad minimáina suma peňažných prostriedkov určená Bankou, ktorá má byt'
vložená na Depozitný produkt.

Minimálny zostatok minimálna suma peňažných prostriedkov určená Bankou, ktorá má byť
ponechaná na Depozitnom produkte

Neviazaný vklad peňažné prostriedky:
a) prijaté na Vkladový účet, ktoré sa majú stat'Viazaným vkladom v Deň

splatnosti, alebo
b) s ktorými chce Klient po oznámení Banke v Deň splatnosti nakladať

(Neviazaný vklad určený na výber), a preto bol Viazaný vklad o výšku
týchto peňažných prostriedkovznížený.

ť

Učet bežný účet Klienta, ktorý Banka zriadi Klientovi na základe Zmluvy.
Vkladový účet vkladový účet, ktorý Banka zriadi Klientovi na základe Zmluvy.
Viazaný vklad peňažné prostriedky, s ktorými sa Klient zaväzuje počas Doby viazanosti

nenakladať.

Vzorová peéiatka dokument uložený v Banke, ktorý obsahuje identifikáciu Klienta, odtlačok
pečiatky Klienta ajej identifikačné číslo.

Vzorový podpis dokument, ktorý obsahuje identífikáciu Klienta, vlastnoručné grafické
znázomenie podpisu Klíenta a jeho identifíkačné ôíslo.

PLATOBNÉ KARTY

Bezkontaktná bezhotovostná transakcia Ptatobnou kartou s cipovou
w

transakcia bezkontaktnou technológiou MasterCard PayPass / Visa
PayWave uskutočnená na zariadení na prijímanie Platobných
kariet priložením Platobnej karty k čítačke na zariadení.

CW2 / CVC2 kód bezpečnostný kód na Platobnej karte, ktorý slúži ako identifikátor
pri autorizácii platby Platobnou kartou bez jej fýzického
predloženia.

DržiteF karty Klient, na meno ktorého je vydaná Platobná karta a ktorý jediný je
oprávnený Platobnú kartu používať.

POP - fýzická osoba podnikateF, právnická osoba, vznení účinnomod 1. 1. 2021

verejný a neziskový sektorzo dňa 1.1.2015
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Limit používania maximálna výška peňažných prostriedkov, s ktorými je Klient
Platobnej karty oprávnený nakladať prostrednfctvom Platobnej karty.
Maximálny Limit maximálna výška Limitov používania Platobnej karty, stanovená
používania Bankou pre jednotlivé typy Platobných kariet a uvedená vv ŕ

Platobnej karty podmienkach určených Zverejnením.
Náhradná karta Platobná karta vydaná v prípade straty, odcudzenia, poékodenia

alebo nedoručenia Platobnej karty, alebo v prípade požiadavky
Klienta ozmenu dizajnu Platobnej karty alebo zmeny mena
Klienta uvedeného na Platobnej karte.

Obchodník subjekt, u ktorého Klient môže platiť za tovar a služby Platobnou
kartou.

Obnovená karta Platobná karta vydaná po uplynutí doby platnosti Piatobnej karty.
PIN-kód identifikačný údaj Klienta pri používanf PlatobneJ karty a na

autorizáciu platobnej operácie.
r

Platobná karta platobný prostriedok vydaný Bankou Klientovi k Učtu.
Predajný doklad doklad, na ktorom Klient svojím podpisom potvrdzuje realizáciu

nákupu u Obchodníka prostredníctvom Platobnej karty a udeľuje
súhlas na vykonanie platobnej operácie prostredníctvom
Platobnej karty.

ELEKTRONICKÉ BANKOVNlCTVO

Autentifikaéný údaj dohodnutý údaj na autentifikáciu Klienta a autorizáciu Pokynov cez
Elektronickú službu.

Bezpečnostný prostriedok nazabezpečenie bezpečnosti diarkovej komunikácie cez
predmet Elektronickú službu, ktorý Banka vydá fýzickej osobe na základe

Zmluvy.
Business24 Elektronická služba, ktorá umožňuje Klientovi nakladať s Bankovým

produktom, ku ktorému sa služba poskytla a s peňažnými
r

prostriedkami na Účte v elektronickej forme.
Certifikačný údaj údaj získaný z Bezpečnostného predmetu na podpísanie

(autorizáciu) Pokynu alebo potvrdenie údajov v Pokyne.
EB zmluva Zmiuva o poskytovanf a používaní Elektronickej služby.
Elektronická služba služba Banky, ktorá Klientovi umožňuje diaľkovú komunikáciu

s Bankou.

File Transfer Elektronická služba umožňujúca Klientovi doručiť Banke
elektronický súbor Platobných príkazov.

Identifikačný údaj pridelený údaj na identifikáciu Klienta cez Elektronickú službu
(napríklad prihlasovacie meno).

Internetový zmluvný partner Banky, ktorý na svojej internetovej stránke
r

obchodník prevádzkuje internetový obchod a má v Banke zriadený Učet,
v prospech ktorého Banka poukazuje úhrady Klientov za tovar
a služby zakúpené v internetovom obchode.

Limit obmedzenie Bezpečnostného predmetu vyjadrené sumou
peňažných prostriedkov, ktorú nie je možné prekročiť pri jednom
použití Bezpečnostného predmetu.

Mailbanking Elektronická služba umožňujúca Klientovi informovať sa
o zostatkoch na Bankových produktoch formou elektronického
výpisu na e-mailovú adresu Klienta.

Multicash Elektronická služba umožňujúca Klientovi doručiť Banke
elektronický súbor Pokynov.
f

Partnereký úéet Účet, v prospech ktorého Banka vykonáva Domáce prevody aj bez
uvedenia Certifikačného údaju a pokynom "Potvrdiť' autorizuje
prísluéný Platobný prikaz za predpokladu splnenia ostatných

POP - fýzická osoba podnikater, právnická osoba, v znení účinnom od 1. 1. 2021

verejný a neziskový sektor zo dňa 1.1. 2015



podmienok pre predloženie Príkazu Banke. Postup podľa pr/ej vety
sa považuje pre účely Zmluvy za riadne podpísanie a autorizovanie
Príkazu oprávnenou osobou, ktorým oprávnená osoba potvrdí svoje
autorsh/o, resp. integritu údajov uvedených v príslušnom Príkaze.

PoskytovateF platobných subjekt, ktorý má povolenie na poskytovanie platobných služieb
služieb udelené príslušným štátnym orgánom a ktorý poskytuje platobné

služby Klientom na základe súhlasu udeleného Klientom, pričom
podFa druhu platobnej služby, ktorú Klientovi poskytuje,
rozoznávame:

r

a. poskytovatefa služieb informovania o Účte,
b. poskytovatera platobných iniciačných siužieb,
c. vydavateFa platobných prostriedkov viazaných na piatobnú

kartu.
Prikaz piatobný príkaz doručený Banke prostredních/om Elektronickej

služby.
Silná autentifikácia 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

SporoPay Elektronická služba poskytovaná Internetovému obchodníkovi, ktorá
Klientovi umožňuje doručiť Banke Príkaz na úhradu v prospech
Internetového obchodníka za objednaný tovar alebo služby.

Užívater oprávnená osoba určená Klientom na vykonávanie jednotlivých
f

úkonov spojených s Učtom prostredníctvom Elektronickej služby
Business24 v rozsahu stanovenom v profile Užívateľa a za
podmienok stanovených Klientom.

Vyhradené rozhranie rozhranie poskytované Bankou Poskytovateľovi platobných služieb,
umožňujúce bezpečnú komunikáciu medzi Bankou, Poskytovaterom
platobných služieb a Klientom v súlade s osobitným právnym

f

predpisom, prostrednfctvom ktorého Banka sprístupní Učet Kiientovi
a Poskytovateľovi platobných služieb za podmienok uvedených
v POP a podmienkach urcených Zverejnením.

POP - fýzická osoba podnikatef, právnická osoba, v znení účinnom od 1. 1. 2021

verejný a neziskový sektor zo dňa 1. 1. 2015
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1. ZÄKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. POP sú súčasťou Zmluvy, na základe ktorej Banka poskytuje Depozitný produkt Klientovi:
a) fyzickej osobe podnikateFovi, ktorý pri uzatváranf a plnenl Zmluvy koná v rámci svojej obchodnej ôinnosti

alebo inej podnikateFskej činnosti,
b) právnickej osobe, a
c) vlastníkom bytov a nebytových priestorov zastúpených správcom pri výkone správy domu.

1.2. POP sa použijú aj na fýzickú osobu, ktorá vstúpi do práv a povinností Klienta zo Zmluvy, alebo zabezpečf
záväzok Klienta zo Zmluvy.

1.3. POP sú prfstupné na www.slsp.sk a na Obchodnom mieste.
r

1.4. Zmluva má prednosť pred POP a VOP. POP majú prednosť pred VOP. POP a VOP vždy Zmluvu doplňajú.
1.5. Pojmy s vefkým začiatočným písmenom majú význam, ktorý je dohodnutý v Zmluve, POP alebo VOP.
1.6. Druhy Bankových produktov a podmienky ich poskytovania sú uvedené na www.slsp.sk a na Obchodnom

mieste.

r

2. UČET

r

2.1. Účet slúži na vykonávanie hotovostných a bezhotovostných piatobných operácií a je uréený na podnikatefské
r

účely, a to aj podFa daňových právnych predpisov. Druhy Učtov vrátane určenia typu Klientov, pre ktorých
sú určené, sú uvedené v podmienkach určených Zverejnením.

* r

2.2. Akje Učet poskytovaný Klientovi, pre ktorého tento druh Učtu nieje urcený, je Banka oprávnená preradiť
f f

poskytovaný Učet na druh Učtu urcen^ pre danýtyp Klienta v zmysle podmienok určených Zverejnením.
2.3. Banka úrqčí peňažné prostriedky na Účte odo dňa ich vloženia na Očet do dňa predchádzajúceho dňu ich

r

yýberu z Učtu.
f r r

2.4. Úroky pripíše Banka na Učet na konci kalendárneho mesiaca. V prípade zrušenia Účtu Banka pripíše úroky
r

na Účet ku dňu jeho zrušenia.
f

Zriadenie a vedenie Učtu
F

2.5. Bankazriadi Učetvdohodnutej mene nazákladeZmluvy. AkmenavZmluvedohodnutánieje, Bankazriadi
f

Učetv meneeuro.
f

2.6. Klientje oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami na Učte na základe Pokynu.
f

2.7. Banka je oprávnená z dôvodu bezpečnosti pri nakladaní s peňažnými prostriedkami na Učte vyžadovať
podpísanie Pokynu v súlade so Vzorovým podpisom uloženým v Banke, alebo môže žiadať pripojenie
odtlačku pečiatky zhodného so Vzorovou pečiatkpu.

f r r

2.8. Ak Klient nakladá s peňažnými prostriedkami na Učte alebo Banka zúčtuje Poplatky z Učtu a na Učte nie je
f

dostatok penažných prostriedkov, Banka bude na Učte evidovať nepovolené prečerpanie. Klient je povinný
zaplatiť Banke úrok z omeškania zo sumy nepovoleného prečerpania s okamžitou splatnosťou; výéka
úrokovej sadzby je uvedená v podmienkach určených Zverejnenfm. Nepovolené prečerpanie je Klient
povinný okamžite splatiť.

ŕ

Zrušeníe Učtu
2.9. V deň účinnosti odstúpenia od Zmluvy, po uplynutí výpovednej lehoty, alebo po uplynutf doby, na ktorú bol

r 'f r r

Účet zriadený (ak sa Účet zriadil na dobu urcitú) Banka Účet zmší. Ak k Očtu boli poskytnuté iné Bankové
r

produkty, Banka Učetzruší až:
r

a) po zániku posledného Bankového produktu poskytnutého k Učtu,
f

b) po uplynutí 8 kalendárnych dní po zániku Zmluvy, na základe ktorej Banka vydala k Účtu elektronickú
Platobnú kartu,

r

c) po uplynutí 30 kalendámych dní po zánlku Zmluvy, na základe ktorej Banka vydala k Učtu embosovanú
Platobnú kartu, alebo

d) v deň nasledujúci po dni splatnosti povoleného prečerpania alebo kontokorentného úveru poskytnutého
F

k Učtu.

3. VKLADOVÝ ÚČET

3.1. Vkladový účetje účet, ktorý slúži na zhodnocovanie peňažných prostriedkov.

POP - fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba, v znenf účinnom od 1. 1. 2021

verejný a neziskový sektor zo dňa 1.1. 2015
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5.10. Ustanovenia tohto článku sa primerane použijú aj na vzťahy založené na základe Zmluvy, ktorej predmetom
je poskytovanie balíka produktov a služieb pre podnikateFov.

6. BEZPEČNOSTNÉ SCHRÁNKY

6.1. Bezpečnostná schránka slúži najmä na ukladanie cenností a dokumentov.
6.2. Do bezpečnostnej schránky sa nesmú ukladať zápalné látky, chemikálie, výbušniny, strelné zbrane, životu

nebezpečné a zdraviu škodlivé látky, predmety alebo flnančné prostriedky pochádzajúce z trestnej činnosti,
predmety patriace iným subjektom, ako Klientovi, ktorému sa na základe Zmluvy poskytla bezpečnostná
schránka do užívania, tovar alebo majetok, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia v zmysle platných
právnych predpisov alebo rozhodnutí orgánov verejnej moci. Za obsah bezpečnostnej schránky zodpovedá
Klient.

6.3. Klientje oprávnený použiť bezpečnostnú schránku počas otváractch hodín Obchodného miesta, v ktoromje
bezpečnostná schránka umiestnená.

6.4. Banka umožní použiť bezpečnostnú schránku tretej osobe, ktorá disponuje ki'úôom od bezpečnostnej
schránky a preukáže sa splnomocnením od Klienta.

6.5. Obsah bezpečnostnej schránky je poistený pre prípad krádeže, vlámania, fúpeže, poškodenia alebo ich
zničenia na poistnú sumu uvedenú v podmienkach určených Zverejnením.

6.6. Ku dňu zániku Zmluvy Klient prevezme obsah bezpečnostnej schránky, vráti Banke kFúč od bezpečnostnej
schránky a zaplatí neuhradený Poplatok za používanie bezpečnostnej schránky.

6.7. Ak Klient po ukončení zmluvného vzťahu bezpečnostnú schránku nevyprázdni, Banka jej obsah uloží
v priestoroch Banky, pričom nezodpovedá za Škodu, ktorá tým Kiientovi vznikne.

7. PLATOBNÉ KARTY

7.1. Platobná karta je prostriedok, ktorý umožňuje Klientovi vykonávať najmä výbery hotovosti z bankomatov,
f

platby u Obchodníkov a iné platobné operácie s peňažnými prostriedkami na Účte. Druhy Platobných kariet
sú uvedené v podmienkach určených Zverejnenfm.

Vydanie Platobnej karty
7.2. Banka vydá Klientovi Platobnú kartu na základe Zmluvy.
7.3. Banka doručí Klientovi neaktivovanú Platobnú kartu a PIN-kód spôsobom uvedeným v podmienkach

určených Zverejnenfm. Ak Banka doručuje Platobnú kartu a PIN-kód poštou, môže doručenie do zahraničia
odmietnuť.

7.4. Banka pri osobnom doručovaní odovzdá Platobnú kartu a PIN-kód DržiteFovi karty. Ak DržiteF karty
splnomocní na prevzatie Platobnej karty a PIN-kódu tretiu osobu, Držiteľ karty zodpovedá za ôkodu, ktorá
vznikne použiíím Platobnej karty od okamihu prevzatia Platobnej karty a PIN-kódu. Banka môže odovzdanie
Platobnej karty a PIN-kódu tretej osobe odmietnuť.

7.5. Držíteľ karty Platobnú kartu vlastnoručne podpíše ihneď po jej prevzatí na podpisovom prúžku na zadnej
strane Platobnej karty. Podpis slúži ako podpisový vzor a zároveň ako prostriedok na autorizáciu platobnej
operäcie vykonanej Platobnou kartou. Platobnú kartu môže používať výlučne Držiteľ karty.

f

7.6. Klient môže Banku požiadať o vydanie Platobnej karty k Učtu, ktorého je majiterom, aj pre inú osobu, čím
f

túto osobu splnomocňuje nakladať s peňažnými prostriedkami na Učte prostredních/om Platobnej karty a na
iné úkony v rozsahu určenom v podmienkach určených Zverejnením.

Obnovená karta
7.7. Banka Klientovi automaticky vydá Obnovenú kartu, ak Klient najneskôr 2 mesiace pred ukončením platnosti

Platobnej karty neoznámi Banke, že si jej vydanie neželá.
7.8. Banka Ktientovi Obnovenú kartu nevydá, ak bolo vydávanie daného typu Platobnej karty ukončené.

V prfpade, ak Banka poskytuje Platobnú kartu, ktorá umožňuje Klientovi využívanie rovnakých alebo
obdobných služieb, Banka môže Klientovi vydať Obnovenú kartu tohto typu. Banka informuje Klienta o tejto
skutočností s primeraným predstihom. Klient môže vydanie Obnovenej karty nového typu odmietnuť v lehote
a spôsobom určeným Bankou v oznámení.

POP - fýzická osoba podnikatef, právnická osoba, v znení účinnom od 1. 1. 2021

verejný a neziskový sektorzo dňa 1.1.2015
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Použfvanie Platobnej karty
7.9. Klient používa Platobnú kartu v súlade s právnymi predpismi štátu, na území ktorého Platobnú kartu používa.
7.10. Klient je povinný dodržiavať zásady bezpečnosti pri používaní Platobnej karty uvedené v podmienkach

určených Zverejnením a vykonávať všetky opatrenia potrebné na zabránenie zneužitia Platobnej karty.
Porušenie týchto zásad sa považuje za hrubú nedbanlivosf a závažné pomšenie Zmluvy.

7.11. Klient môže Platobnou kartou uskutočňovať operácie uvedené v podmienkach určených Zverejnenfm.
7.12. Funkčnosť Platobnej karty môže byť v určitých prípadoch (najmä pri použití Platobnej karty v zahraničí)

obmedzená z dôvodu nekompatibilného technického nastavenia zariadení pre prijlmanie Platobných kariet
na strane niektorých Obchodnikov.

7.13. Pokyn Platobnou kartouje neodvolateFný.
f

7.14. Klientje oprávneny Platobnou kartou nakladať s peňažnými prostriedkami na Účte iba do výšky povoleného
Limitu používania Platobnej karty a maximálne do výšky disponibilného zostatku na Učte.

7.15. Limit používania Platobnej karty nesmie prekročiť výšku Maximálneho Limitu používania Platobnej karty.
Banka môže z bezpečnostných dôvodov v záujme ochrany Klienta pred zneužitím Platobnej karty a
z dôvodov hodných osobitného zretefa dočasne alebo natrvalo jednostranne zmeniť Maxsmálny Limit
použtvania Platobnej karty. Túto zmenu Banka oznámi Zverejnením.

7.16. Platobnú operáciu Platobnou kartou pri jej fyzickom predloženl a svoju totožnosť Klient potvrdí:
a) zadaním svojho PfN-kódu, alebo
b) podpisom Klienta zhodným s podpisom na Platobnej karte, ak Platobná karta umožňuje potvrdenie

platobnej operácie podpisom na Predajnom doklade.
7.17. Platobnú operáciu Platobnou kartou bez jej fýzického predioženia, pre ktorú zákon o platobných službách

vyžaduje uplatňovanie silnej autentifikácie použfvateľa platobných služieb a svoju totožnosť Klient potvrdí
vykonaním Silnej autentifikácie.

7.18. 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 použítia silnej
autentifikácie v zmysle osobitného predpisu a svoju totožnosť Klient potvrdf:
a) uvedenfm čísla a dátumu platnosti Platobnej karty a CW2 / CVC2 kódu, alebo
b) iným spôsobom dohodnutým medzi Bankou a Obchodnlkom.

7 19. Bezkontaktné transakcie platobnou kartou u ObchodníkanaPOSterminálidovýsky50EUR, ako aj platobné
operácie Platobnou kartou na samoobslužných zariadeniach poskytujúcich tovar alebo služby nízkej
hodnoty, môže Klient potvrdiť spravidla iba použitím Platobnej karty, čím zároveň preukáže aj svoju
totožnosť. Suma BezkontaktneJ transakcie, pri ktorej nie je požadované zadanie PIN-kódu sa môže Ifšiť
v závislosti od krajiny, v ktorej je Platobná karta použitá, ako aj od nastavenia limitu u konkrétneho
Obchodníka, u ktorého je Bezkontaktná transakcia realizovaná. Pri Bezkontaktných íransakciách
presahujúcich hodnotu 50 EUR je Klient spravidla vyzvaný na zadanie PIN-kódu.

7.20. Z bezpečnostných dôvodov môže byť Klient aj pri realizácii Bezkontaktných transakcif do 50 EUR kedykofvek
vyzvaný na zadanie PIN-kódu, prípadne na podpísanie Predajného dokladu.

7.21. Platobné operácie Platobnou kartou vykonávané na diaFku bez jej fýzického predloženia do výšky 30 EUR,
ak kumulatívna suma takýchto platobných operácií na diaFku od posledného uplatnenia Silnej autentifikácie
nepresiahla 100 EUR a svoju totožnosť môže Klient potvrdíť spravidla iba uvedením čísla a dátumu platnosti
Platobnej karty a CW2 / CVC2 kódu. Uplatnenie uvedeného pravidla je závislé od nastavenia Ronkrétneho
Obchodnika.

7.22. Klientje povinný v prípade straty, odcudzenia, alebo podozrenia z možného zneužitia Platobnej karty treťou
osobou, bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať Banku a požiadať ju o zablokovanie
Platobnej karty.

7.23. Klient znáša stratu, ktorá vznikla použitím stratenej alebo odcudzenej Platobnej karty, alebo v dôsledku
zneužitia Platobnej karty neoprávnenou osobou Klient znáša stratu aj v prípade, ak Banka pri vykonávaní
platobnej operácie Klienta nevyžadovala silnú autentifíkáciu Klienta alebo použila výnimku zo silnej
autentifikácie platitefa podfa osobitného predpisu. Ustanovenie § 12 ods. 1,2,3,4, 5 a 6 zákona o platobných
službách sa v pinom rozsahu neupiatnia.

7.24. Banka znáša stratu, ktorá vznikla použitím stratenej alebo odcudzenej Platobnej karty, alebo v dôsledku
zneužitia Platobnej karty neoprávnenou osobou v čase po podaní žiadosti o zablokovanie Platobnej karty v
Banke, ak Klient nekonal podvodne.

7.25. Banka môže zablokovať Platobnú kartu z dôvodu bezpečnosti, z dôvodu podozrenia z neautorizovaného
alebo podvodného použitia Platobnej karty, ako aj v prípade ak takáto povinnosť vyplýva Banke z právnych
predpisov. O blokácii a jej dôvode Banka informuje Držitera karty bez zbytočného odkladu.

Zúčtovanie platobných operácií vykonaných Platobnou kartou

POP - fýzická osoba podnikateľ. právnická osoba, v znenf účinnom od 1. 1. 2021

verejný a neziskový sektorzo dňa 1.1.2015
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Požiadavkyna bezpečnosť
8.8. Klient je povinný pri používaní Elektronickej služby a Bezpečnostného predmetu dodržiavať zásady

bezpečnosti urcené v podmienkach určených Zverejnením a vykonaťvšetky opatrenia potrebné, aby zabránil
ich zneužitiu. Pomšenie týchto zásad sa považuje za hrubú nedbanlivosť a závažné porušenie EB zmluvy.

8.9. Klient je oprávnený používať len jemu sprtstupnené Elektronické služby a len prostredníctvom jemu
prideiených Bezpečnostných predmetov.

8.10. Klient v plnom rozsahu zodpovedá za používanie Elektronických služieb oprávnenou osobou, ktorú Klient
poveril alebo splnomocnil na použfvanie Elektronických služieb.

8.11. Z bezpečnostných dôvodov je Banka oprávnená Klientovi zmeniť Identifikačný údaj. Túto zmenu Banka
Klientovi oznámi.

8.12. Klientjepriakejkorvekzmeneúdajovuvedenýchv EBzmluve, povinnýtútozmenu bezzbytočnéhoodkladu
oznámiť Banke. Nesplnenie tejto povinnosti môže ovplyvniť funkčnosť Elektronickej služby a Banka nenesie
v tomto prípade zodpovednosť za vady poskytovania Elektronickej služby.

8.13. Klient je povinný bezodkladne oznámiť Banke stratu, zničenie alebo neautorizované použitie
Bezpečnostného predmetu alebo inú skutočnosť, ktorá môže ohroziť bezpečnosť poskytovanej Elektronickej
služby alebo používaného Bezpečnostného predmetu. Po tomto oznámení Klienta Banka zamedzí prístup
k Elektronickej službe pomocou Bezpečnostného predmetu. V mimoriadnych prípadoch je toto zamedzenie
Banka oprávnená vykonať aj na základe oznámenia tretej osoby.

8.14. Klient znáša stratu, ktorá vznikla v dôsledku neautorizovaného Príkazu alebo neautorizovaného Platobného
príkazu Klienta doručeného Poskytovaterom platobných služieb Banke cez Vyhradené rozhranie a ktorá je
spôsobená použitím strateného alebo odcudzeného Bezpečnostného predmetu, alebo zneužitím
Bezpečnostného predmetu alebo Elektronickej služby neoprávnenou osobou. Klient znáša stratu aj
v prípade, ak Banka pri vykonávanf Príkazu alebo Platobného príkazu Klienta doručeného Poskytovaterom
platobných služieb Banke cezVyhradené rozhranie nevyžadovala Silnú autentifikáciu alebo použila výnimku
zo Silnej autentifikácie podFa osobitného právneho predpisu. Ustanovenie § 12 ods. 1, 2, 3,4, 5a6 zákona
o platobných službách sa v plnom rozsahu neuplatnia.

8.15. Banka znáša stratu, ktorá vznikla po podaní žiadosti o zablokovanie Bezpečnostného predmetu v Banke
v dôsledku neautorizovaného Príkazu alebo Platobného príkazu Klienta doručeného Poskytovateľom
platobných služieb Banke cez Vyhradené rozhranie a ktorá je spôsobená použitím strateného alebo
odcudzeného Bezpečnostného predmetu, alebo zneužitím Bezpečnostného predmetu alebo Elektronickej
služby neoprávnenou osobou, ak Klient nekonalpodvodne.

Blokécia Elektronickej služby, Vyhradeného rozhrania alebo Bezpečnostného predmetu
8.16. Ak má Banka dôvodné podozrenie zo zneužitia Elektronickej služby, Vyhradeného rozhrania alebo

Bezpečnostného predmetu, Banka môže túto Elektronickú službu, Vyhradené rozhranie alebo Bezpečnostný
predmet Klientovi na nevyhnutnú dobu zablokovať.

8.17. Ozablokovaní a následnom odblokovaní Elektronickej služby, Vyhradeného rozhrania alebo
Bezpečnostného predmetu Banka Klienta informuje.

Vykonávanie Pokynov
8.18. Banka vykoná Pokyn doručený cez Elektronickú službu alebo Vyhradené rozhranie, ak Klient:

a) preukáže svoju totožnosť uvedenfm Identifikačného údaju a Autentifíkačného údaju,
b) riadnea úplnevyplní Pokyn,
c) dodržf Limit a
d) autorizuje vykonanie Pokynu Certifíkačným údajom atebo udelí súhlas s vykonaním Pokynu potvrdením

tohto Pokynu, čím ho Klient autorizuje..

8.19. Ak Banka pri Pokyne doručenom cez Elektronickú službu alebo Vyhradené rozhranie uplatní výnimku zo
Silnej autentifikácie v zmysle osobitného právneho predpisu, Klient nie je povinný tento Pokyn autorizovať
Certifikačným údajom; Klient pokynom "Potvrdiť" autorizuje prfslušný Pokyn. Pokyn Klienta, potvrdený
Klientom sa považuje za riadne podpísanie a autorizovanie Pokynu oprávnenou osobou, ktorým oprávnená
osoba poh/rdí svoje autorstvo, resp. integritu údajov uvedených v príslušnom Pokyne..

8.20. Ak Klient doručuje Banke Pokyn formou elektronického súboru Príkazov prostrednfctvom File Transfer, dáva
Banke Pokyn na vykonanie všetkých Príkazov obsiahnutých v tomto súbore. Príkazy v jednom elektronickom
súbore doručené Banke cez File Trasfer Klient autorizuje naraz jedným Certifikačným údajom.

8.21. Banka vykoná Príkazy obsiahnuté v elektronickom súbore, iba ak každý z nich spíňa podmienky na ich
vykonanie.

8.22. Maximálny počet Prikazov vjednom elektronickom súbore Banka urcí v podmienkach urcených
Zverejnenfm.

POP - fýzická osoba podnikateF, právnická osoba, v znení účinnom od 1. 1. 2021

verejný a neziskový sektorzo dňa 1.1. 2015
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8.23. Ak Klient prediožf Banke taký Príkaz na úhradu s aktuálnym dátumom splatnosti, ktorý Banka urôí
v podmíenkach 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

r

vykonanie rezervovať na Učte peňažné prostriedky vo výške sumy uvedenej v Príkaze.
t

8.24. Ak majú byt' v prospech Učtu vedeného Bankou pripisané peňažné prostriedky na základe Príkazu
uvedeného v bode 8.23. a doručeného v čase uvedenom v bode 8.23., Banka tieto peňažné prostriedky
phpfše najbiižší Bankový deň nasledujúci po predložení tohto Prtkazu alebo v okamihu opätovnej dostupnosti
systému Banky. Banka je oprávnená na obdobie od prijatia tohto Prlkazu až po pripísanie peňažných

r

prostriedkov v prospech Učtu príjemcu platby umožniť príjemcovi nakladať s peňažnými prosíriedkami na
t

ÚČte do výšky sumy uvedenej v Prfkaze spôsobom a za podmienok uróených Bankou Zverejnením.

Elektronický výpis
8.25. Na základe žiadosti Klienta Banka poskytne výpis z Bankového produktu Klientovi v elektronickej forme

prostredníctvom Elektronickej služby. Elektronický výpis, ktorý obsahuje náležitosti totožné s náležitosťami
papierového výpisu v plnom rozsahu nahrádza tento papierový výpis.

8.26. Ak Klient požiada o zrušenie papierových výpisov, Banka sprístupní alebo poskytne výpis z Bankového
produktu Klientovi v elektronickej forme prostredníctvom Elektronickej služby.

8.27. Ak Klient nemá Elektronickú službu alebo ak nemá prfstup k elektronickému výpisu a nedohodol si iný typ
výpisu, Banka poskytne Klientovi výpis k Bankovému produktu kedykoľvek na Obchodnom mieste.

Ukončenie poskytovanía Elektronickej služby
8.28. Ukončenie poskytovania Elektronickej služby nastáva, ak neexistuje žiadna dohoda medzi Bankou

a Klientom alebo oprávnenou osobou, predmetom ktorejje poskytnutie atebo používanie Bezpečnostného
predmetu.

8.29. Keďže EB zmluva alebo Zmluva o Bezpečnostných predmetoch spravidla upravuje použfvanie viacerých
Elektronických služieb alebo Bezpečnostných predmetov, Banka môže ukončíť poskytovanie konkrétnej
Elektronickej služby alebo Bezpečnostného predmetu aj bez ukončenia Zmluvy ako celku, a to zaslaním
oznámenia Klientovi o ukončení poskytovania danej Elektronickej služby aiebo Bezpečnostného predmetu
v dohodnutých lehotách.

8.30. Klient je oprávnený zrušiť konkrétnu Elektronickú službu zmenou špecifikácie Elektronických služieb a
Bezpečnostný predmet zmenou Zmluvy, ktorou bolo dohodnuté poskytnutie Bezpečnostných predmetov.

Elektronická siužba SporoPay
8.31. Banka poskytuje Internetovému obchodníkovi Elektronickú službu SporoPay na základe Zmluvy za

predpoktadu splnenia najmä týchto podmienok:
r

a) Internetový obchodník má v Banke zriadený Učet a k nemu poskytované Elektronické služby a
b) splňa technické požiadavky umožňujúce prepojenie internetovej stránky Internetového obchodníka so
systémom Banky.

8.32. Súčasťou Zmluvy je technický popis služby, ktorý je Banka oprävnená jednostranne meniť z dôvodu zmien
technických možností Banky. Zmeny uräuje Banka Zverejnenfm.

8.33. Internetový obchodník je povinný poskytnúť Banke súčinnosť pri vytvorenf technického prepojenia jeho
internetovej stránky so systémom Banky.

8.34. Intemetový obchodníkje povinný Banku informovať najmä o zmene adresy internetovej stránky, na ktorej
prevádzkuje svoj intemetový obchod. Internetový obchodník môže požiadať Banku o poskytnutie SporoPay
aj v iných internetových obchodoch, než v tých, ktoré sú dohodnuté v Zm'uve. Banka nie je povinná tejto
žiadosti Internetového obchodníka vyhovieť.

8.35. Banka po uzavretí Zmluvy odovzdá alebo sprístupní Intemetovému obchodníkovi reklamný banner s logom
SporoPay. Akje komunikáciazabezpečenátajným kfúčom, intemetovýobchodníkje povinný dodrziavať pri
jeho používaní bezpečnostné zásady viažuce sa k Bezpečnostným predmetom.

8.36. Intemetový obchodník je povinný viditefne umiestniť reklamný banner s logom SporoPay na internetovú
stránku svojho internetového obchodu a zabezpečiť, aby Klient, ktorý si zvolí realizáciu úhrady
prostredníctvom SporoPay, bot vždy presmerovaný na Banku.

8.37. Banka nezodpovedá za sprävnosť údajov obsiahnutých v úhrade aiebo za škody spôsobené
nezrealizovaním úhrady za tovar a služby zadanej Klientom, pokiar Internetový obchodník neposkytol

r

Klientovi správne číslo svojho Učtu, ako aj správny údaj umožňujúci identifikáciu úhrady.
8.38. Banka informuje Internetového obchodníka o výsledku realízácie platobných operácif uskutočnených

f

prostredních/om SporoPay v prospech Učtu Intemetového obchodnfka, a to v rozsahu a spôsobom
uvedeným v technickom popise k SporoPay.

POP - fýzícká osoba podnikateľ, právnická osoba, v znenf účinnom od 1. 1. 2021
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tieto Bezpečnostné predmety za podmienok a zásad stanovených Bankou pre ich používanie. Porušenie
týchto povinností sa považuje za hrubú nedbanlivosť a závažné pomšenie Zmfuvy.

8.51. Klientje oprávnený využfvať nainštalované programové vybavenie výlučne v sútade so Zmluvou, POP a
VOP, je povinný dodržiavať postupy uvedené v používateFskej príručke. V prípade porušenia povinnosti
Klientom zodpovedá za všetky vzníknuté skody Klient. Banka a Klient sa dohodli, že § 32 ods. 1 zákona o
platobných službách sa vo vzťahu k používaterskej príručke nepoužije. Banka a Klient sa dohodli, že Banka
je oprávnená zmeniť používateľskú príručku s okamžitou účinnosťou, ak v používateFskej prtučke nie je
uvedené inak.

8.52. Banka nemôže prostredníctvom Elektronickej služby Multicash nadviazať spojenie s Klientom z vlastnej
iniciatívy. Banka môže Klientovi pripraviť rôzne správy (textové správy a súbory, ktoré obsahujú aktualizáciu
POP, VOP, výsledky vykonania Príkazov, výzvy, upozornenia. informáde. rôzne správy obchodného
charakteru a pod.) a doručiť ich Klientovi po nadviazaní jeho spojenia s Bankou.

8.53. Klient súhlasf s touto formou zasielania správ. Klient ]e povinný všetkým správam doručeným Bankou
venovať náležitú pozornosť, nakoľko od momentu domčenia správy Bankou je táto správa pre Klienta
záväzná, ak nieje uvedené inak. Za ékody spôsobené porušením tejto povinnosti zodpovedá Klient. Banka
a Klient sa dohodli, že vo vzťahu k týmto správam sa ustanovenie § 32 ods. 1 zákona o platobných službách
nepoužije.

Prfkazy vykonávané cez Multicash
8.54. Všetky Príkazy a správy doručované Banke musia byť podpfsané platným elektronickým podpisom a musia

zodpovedať Ľimitom stanoveným Klientom v Zmluve, triedam podpisu oprávnených osôb a spíňať ďalšie
podmienky, ktoré sú uvedené v podmienkach určených Zverejnením. Vopačnom prípade Príkazy nebudú
vykonané. AkákoFvek komunikácia Klienta a Banky v službe Multicash je možná len na základe použitia
platného elektronického podpisu.

8.55. Kfientje povinný v každom Príkaze doručenom Banke prostredníctvom Elektronickej služby Multicash uviesť
údaj o účte platiteFa a príjemcu vo formáte IBAN a tiež dátum splatnosti Príkazu.

8.56. Príkaz, v ktorom Klient uvedie ako dátum splatnosti dátum aktuálneho Obchodného dňa, Banka vykoná za
predpokladu, že Klient doručí Banke tento Prfkaz najneskôrdo uplynutia lehoty určenej Bankou Zverejnením.

8.57. Po uplynutí lehoty určenej Bankou Zverejnením, Banka prijíma Príkaz s dátumom splatnosti
nasledujúceho Obchodného dňa alebo s neskorším dátumom splatnosti. Príkaz s budúcim dátumom
splatnosti Banka vykoná v deň splatnosti Príkazu.

8.58. Klient nemôže prostredntctvom služby Multicash odvolať žiadny Príkaz doručený do Banky.

Ukončeníe Zmluvy o Eíektronickej službe Muiticash
8.59. Zmluvný vzťah medzi Klientom a Bankou založený Zmluvou, možno ukončiť spôsobom uvedeným vo VOP

a:

a) ukončením zmluvného vzťahu medzi Bankou a Kfientom založeného Zmluvou, ktorej predmetom je
zriadenie Účtu, ak Banka v čase ukončenia Zmluvy poskytuje Klientovi Multicash len k Účtu zriadenému
a vedenému Bankou na základe príslušnej Zmluvy o bežnom účte,

b) zánikom plnomocenstva udeleného majiterom účtu Klientovj v osobitnom plnomocenstve na nakladanie
r

s peňažnými prostriedkami na Účte prostrednEch/om Multicash, ak Banka v Čase zániku takéhoto
f

plnomocenstva poskytuje Klientovi Multicash len k Účtu uvedenému v takomto plnomocenstve.
V prípade ukončenia zmluvného vzťahu medzi Bankou a Klientom sa ustanovenie § 33 zákona o platobných
službách v plnom rozsahu neuplatní.

8.60. Klient je povinný ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu ukončiť využívanie programového vybavenia a
odstrániť program zo všetkých svojich počítačov, na ktorých bol nainštalovaný.

Bektronická služba Busmess24
8.61. Banka poskytuje Klientovi Elektronickú službu Business24 na základe EB Zmluvy. Banka určí v podmienkach

urôených Zverejnením podmienky a špecifikáciu používania Elektronickej služby Business24, ktom je
oprávnená jednostranne zmeniť. Ktient je oprávnený nastaviť si spôsob používania Elektronickej služby
Business24 podFa vlastného uváženia, avšak v rozsahu stanovenom Bankou v podmienkach určených
Zverejnením.

8.62. Banka je oprávnená poskytnúť Klientovi Business24 aj k Bankovému produktu tretej osoby vedenému
Bankou, a to na základe plnomocenstva udeleného Klientovi majiterom Bankového produktu.

8.63. Súčasťou EB zmluvy, ktorou sa zriaďuje a poskytuje Business24, je aj príloha, ktorä upravuje podmienky
poskytovania Business24. Prílohu EB zmluvy je možné zmeniť so súhlasom zmiuvných strán novou prílohou
s rovnakými formálnymi náležitosťami. Časť novej prflohy, ktorá bude vyplnená, nahrádza v plnom rozsahu

f

údaje uvedené v predchádzajúcej prílohe. Údaje z časti, ktorá nebude v novej prílohe vyplnená, ostávajú
r

naďalej platné podfa znenia predchádzajúcej prílohy. Odaje uvedené v novej prílohe nadobúdajú účinnosť

POP - fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba, v znení účinnom od 1. 1. 2021

verejný a neziskový sektor zo dňa 1.1. 2015
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najneskôr Obchodný deň nasledujúci po dni účinnosti dohody o zmene, ak v novej prílohe nie je uvedené
inak.

8.64. V prípade, ak Klient zmení špecifikáciu Elektronickej služby Business24, zoznam Užívateľov, rozsah ich
oprávnení, profily alebo špecifikáciu podpisových pravidiel priamo v prostredí Elektronickej služby
Business24, Banka bude túto zmenu považovať za návrh na zmenu EB zmluvy v časti, v ktorej došlo
kzmene. Zmena EB zmluvy je účinná momentom doručenia nového znenia prílohy podpfsanej Bankou
Klientovi, ak sa Banka s Klientom nedohodli inak.

8.65. Banka spristupní Klientovi použfvatefskú príručku obsahujúcu návod na použitie priamo v Elektronickej
službe Business24.

8.66. Bankaje oprávnená zmeniť používateľskú prímčku s okamžitou účinnosťou, ak v použfvateľskej prfučke nie
je uvedené inak.

8.67. Banka zasiela Klientovi rôzne správy alebo notifikácie (textové správy a súbory, ktoré obsahujú aktualizáciu
POP, VOP, výsledky vykonania Prfkazov, Pokynov, výzvy, upozomenia, informácie, rôzne správy
obchodného charakteru a pod.). Klient súhlasf s touto formou zasielania správ.

8.68. Klient je povinný všetkým správam doručeným Banke venovať náležitú pozornosť, nakofko od momentu
doručenia správy Bankou je táto správa pre Klienta záväzná, ak nie je uvedené inak. Za škody spôsobené
porušenfm tejto povinnosti zodpovedá Klient. Banka a Klient sa dohodli, že vo vzťahu ktýmto správam sa
ustanovenie § 32 ods. 1 zákona o platobných službách nepoužjje.

8.69. Klíent môže prostredníctvom Elektronickej služby Business24 zasielať do Banky správy obchodného
charaktem, informácie alebo požadované dokumenty, ku ktorým sa zaviazal v osobitnej zmluve s Bankou.

Pokyny vykonávané cez Business24
8.70. VŠetky Pokyny doručované Banke musia byť podpísané platným Bezpečnostným predmetom a musia

zodpovedať oprávneniam, obmedzeniam a Limitom stanoveným Klientom v EB zmluve s výnimkou Príkazov
vykonávaných v prospech Partnerských účtov a Pokynov, pri ktorých Banka uplatnila výnimku zo Silnej
autentifikácie podFa osobitného právneho predpisu, pokiaľ v EB zmluve níe je uvedené inak. V opačnom
prfpade Pokyny nebudú vykonané.

8.71. Prfkaz, v ktorom Klient uvedie ako dátum splatnosti dátum aktuálneho Obchodného dňa, Banka vykoná za
predpokladu, že Klientdoručí Banketento Príkaz najneskôrdo uplynutia lehoty určenej BankouZverejnením.
Ak Klient žiada o vykonanie Príkazu ihneď po doručenf, uvedie túto skutočnosť v domčenom Príkaze.

8.72. Po uplynutí lehoty určenej Bankou Zverejnením, Banka prijfma Prfkaz s dátumom splatnosti nasledujúceho
Obchodného dňa alebo s neskorším dátumom splatnosti. Prfkaz s budúcim dátumom splatnosti Banka
vykoná v deň splatnosti Príkazu.

8.73. Klient môže odvolať prostredníctvom služby Business24 Prfkaz s aktuálnym dátumom splatnosti
neobsahujúci požiadavku vykonať Príkaz ihneď po jeho doručení a Príkaz s budúcim dátumom splatnosti
najneskôr do uplynutia lehoty určenej Bankou Zverejnením.

8.74. Klient môže v Zmluve urciť druh Bezpečnostného predmetu, ktorý má UžívateF používať pri diafkovej
komunikácii s Bankou v mene Klienta a Limit. Banka nevykoná Pokyn, ktorý nebol podpísaný tým
Bezpečnostným predmetom, ktorý určil Klient pre daného Užfvatera.

r

8.75. Užívatef je oprävnený na nakladanie s prostriedkami na Očte uvedenom v Zmluve v rozsahu jemu
prideleného profilu Klientom. Užívater môže dávať Banke Pokyny v rozsahu jemu stanoveného profilu a pri
vykonávanf jednotlivých úkonov je povinný dodržiavať Limity a špecifikáciu podpisových pravidiel, ako aj
obmedzenia stanovené Klientom.

8.76. Vprípade, ak pri zadávaní Pokynu konajú vzmysle stanovených podpisových pravidiel viacerf Užívatelia
spoločne, sú títo Užívatelia povinní pri zadávaní Príkazu dodržať poradie, ktoré im stanovil Klient a Limity
toho ktorého podpisujúceho Užfvatera, ktoré sú v čase zadávania prísluéného Príkazu najnižšie.

Ukončenie Zmluvy o Bektronickej službe Business24
8.77 Zmluvný vzťah medzi Klientom a Bankou založený EB zmluvou, možno ukončiť spôsobom uvedeným vo

VOPa:

a) ukončenfm zmluvného vzťahu medzi Bankou a Klientom založeného EB zmluvou, ktorej predmetomje
r r

zriadenie Učtu, ak Banka v čase ukončenia EB zmluvy poskytuje Klientovi Business24 len k Účtu
zriadenému a vedenému Bankou na základe príslušnej Zmluvy o bežnom účte,

b) zánikom plnomocenstva udeleného majiterom účtu Klientovi v osobitnom plnomocenstve na nakladanie
r

s peňažnými prostriedkami na Účte prostredníctvom Business24, ak Banka v čase zániku takéhoto
r

plnomocenstva poskytuje Klientovi Busíness24 len k Účtu uvedenému v takomto plnomocenstve.
V prípade ukončenia zmluvného vzťahu medzi Bankou a Klientom sa ustanovenie § 33 zákona o platobných
službách v plnom rozsahu neuplatní.

/

Sprfstupnenie Očtu Bankou Klientovi a Poskytovateíovi platobných siužieb cez Vyhradené rozhranie

POP - fýzická osoba podnikater, právnická osoba, v znenl účinnom od 1. 1. 2021
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8.78. Banka sprístupnf prostredníctvom Vyhradeného rozhrania Klientovi a PoskytovateFovi platobných služieb
f

Účet po vykonaní Sílnej autentifikácie a na základe súhlasu Klienta udeleného Poskytovatefovi platobnej
služby alebo aj súhlasu udeleného Banke, ak sa vyžaduje, pričom týmto umožnf Klientovi využívať platobné
služby poskytované Poskytovateľom platobných služieb.

r r

8.79. Banka sprfstupní Poskytovateľovi platobných služieb Učet na získavanie údajov o Očte za účelom ich
poskytnutia Klientovi, na iniciovanie Platobných príkazov Klienta alebo na získavanie potvrdení o dostupnosti

r

peňažných prostriedkov na Učte potrebných na vykonanie platobnej operácie viazanej na Platobnú kartu za
podmienok a v rozsahu uvedenom v podmienkach určených Zverejnením.

9. RÔZNE

9.1. Klient, ktorý je majiterom Depozitného produktu, udelením plnomocenstva na disponovanie s peňažnými
prostriedkami na tomto Depozitnom produkte deklaruje, že splnomocnená osoba je spôsobilá na úkony
disponovania s peňažnými prostriedkami v plnom rozsahu.

9.2. Ak Banka zriadila Depozitný produkt pre dvoch a viacerých Klientov, má každý rovnaké práva a povinnosti.
Klienti sú zaviazaní spoločne a nerozdielne. Vtomto prípade sa úkon jedného z Klientov voči Banke sa
považuje za úkon všetkých Klientov. Klient, s ktorým Banka konala, je povinný ostatných Klientov o
vykonanom úkone informovať. Banka vzájomné nároky Klientov neskúma.

9.3. Výška úrokových sadzieb na Depozitných produktochje uvedená v podmienkach určených Zverejnením.
9.4. Banka je oprávnená jednostranne zmeniť úrokové sadzby poskytované k Depozítným produktom. Zmena

úrokovej sadzby alebo výmenného kurzu sa upiatňuje okamžite a bez predchádzajúceho oznámenia, ak sa
zakladá na referenčnej úrokovej sadzbe alebo referenčnom výmennom kurze. Ak dôjde kzániku alebo
ukončeniu vyhlasovania určitého typu referenčnej úrokovej sadzby pre dané obdobie, Banka použije pre
výpočet úrokovej sadzby založenej na referenčnej úrokovej sadzbe taký typ referenčnej úrokovej sadzby,
ktorý nahradil z rozhodnutia poskytovatei'a referenčnej úrokovej sadzby alebo príslušného kompetentného
orgánu alebo na základe všeobecne záväzného právneho predpisu pôvodný typ referenčnej úrokovej sadzby
pre dané obdobie.

9.5. Banka a Klient sa dohodlí, že v prípade zmluvného vzťahu medzi Bankou a Klientom založenom na Zmiuve,
ktorá je rámcovou zmluvou v zmysle zákona o platobných službách, sa ustanovenie § 3 ods. 4, §10, §12,
§31,§32,§33, §38 až §43 a §44 ods. 1 a ods. 4,§ 98 ods. 2 zákona o platobných službách v plnom rozsahu
neuplatní.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Banka je oprávnená jednostranne zmeniť POP, a ak to bolo s Klientom dohodnuté, aj jednotlivé podmienky
Zmluvy z dôvodu;
a) zmeny právnych predpisov,
b) vývoja na bankovom alebo finančnom trhu, ktorý je objektívne spôsobilý ovplyvniť poskytovanie

Bankových produktov alebo podmienky ich poskytovania,
c) zmeny techníckých možností poskytovania Bankových produktov,
d) zabezpečenia bezpečného fungovania bankového systému, alebo
e) zabezpečenia obozretného podnikania Banky a bankovej stability.

10.2. Banka je oprávnená doplniť POP z dôvodu rozšírenia bankových služieb. Banka informuje Zverejnením
o doplnení POP najneskôr 1 kalendárny deň vopred.

10.3. Aktuálne znenie POP, alebo podmienky Zmluvy, ktorú podfa Zmluvy môže Banka jednostranne zmeniť
Zverejnením, Banka urôí Zverejnením najneskôr 15 kalendárnych dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny.

10.4. Zmena POP nadobudne účinnosť v deň uvedený v POP.
10.5. POP platia aj po skončení zmluvného vzfahu Klienta a Banky, až do úplného vysporiadania ich vzájomných

vzťahov.
10.6. POP nadobúdajú účinnosť 1. 1. 2015. Nadobudnutím účinnosti POP rušia a nahrádzajú Obchodné

podmienky pre balfky produktov aslužieb pre podnjkateFov vydané Bankou s účinnosťou od 1. 2. 2006,
Obchodné podmienky pre poskytovanie a používanie Elektronických služieb a Platobných kariet vydané
Bankou s účinnosťou od 10. 9. 2002 a Všeobecné obchodné podmienky vydané Bankou s účinnosťou od 1.
8. 2002, a to v častiach, ktoré upravovali podmienky Bankového produktu uvedeného v POP.

POP - fýzická osoba podnikatef, právnická osoba, v znení účinnom od 1. 1. 2021

verejný a neziskový sektorzo dňa 1.1.2015
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1,* 1,*usiness účet S Business účet M Business účet L

len pre fýzické
osoby podnikatefov pre podnikateľov a firmy

a slobodné povolania

0,00 2/3/ 4,00 3/4/ 10.00 4/ 20,00  4/ť

Mesačný Poplatok za vedenie Učtu 5,90  8,00  20,00  40,00  

Internetbanking / Business24 / elektronický výpis . . . .

Zmena alebo zmšenie neobmedzeného počtu trvalých Platobných
príkazov na úhradu a Súhlasov s inkasom/lnkasantov prostrednfctvom . . . .

.

Elektronických služieb^

J_U'.'JÍ
.^ Bezhotovostný vklad na Účet - pripísanie na Učet5/7Í.

-...."^

Realizácia jednorazového Platobného príkazu na úhradu/Preyodu FITK

i 2.0 v EUR (Domáce prevody) a Prevodu v EUR do krajin EHP vrátaneíí

SEPA (Cezhraničné prevody) prostredníctvom Elektronických služiebt. 50 200 500fK^ Realizácia tn/alého Platobného príkazu na úhradu a Platobného príkazu .
na Inkaso Transakcií6/ Transakcií6/ Transakcií6/

\

Bezhotovostné platby Platobnou kartou za tovar a služby7/
Výbery hotovosti Platobnou kartou v bankomatoch Banky
a tinančnej skupiny ERSTE GROUP s/
Zľava z mesačného poplatku za vedenie Platobnej karty VISA 2 2 2
Business** vo výäke 100%, pre počet kariet v balfku
ZFava z mesačného poplatku za vedenie Platobnej karty VISA Business
Platinum** vo výške 100% pre počet kariet v balfku
Zfava z mesačného Poplatku za vedenie Platobnej karty Vkladová
Business karta yp_yýške 100%, pre počet karietv balíku f.

ZJava z PoplatkuVkladhotovosti Majiterom/Oprávnenou Osobpu na 1 .vklad v mesiaci81
Účet klienta vo výške 100%
ZFava z Poplatku za spracovanie položky Platobný príkaz ha
úhradu a Prevod FIT 2.0 v EUR (Domáce prevody) prijatej v súbore 25% 50%

^ prostredníctvom File Transferu cez Elektronické služby Business24/
^ 1 nternetban king vo výške 10/
ss ZFava z Poplatku za Cezhraničný prevod v EUR a cudzej mene

zo SR a v cudzej mene v rámci SR zadaný prostredníctvpm 10%
Elektronických služieb (Cezhraničné prevody) vo výške11/
ZFava z mesačného Poplatku za službu prijímania Platobných kariet
prostredníctvom POS terminálu vo výéke 100% počas prvých troch . . . .

kalendárnych mesiacov poskytovania tejto služby 12,

Legenda: .jezahmutévcene nie je zahrnuté v cene
3
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V

* Busmess úéet S_do 31.5.2021 pod názvom Business úcet 20, Business ú6et M do 31 .5.2021 pod názvom Business účet 50, Business úéet L do 31.5.2021 pod názvom
Business účet 120.

** Prvýkrát sa uplatnf dňa 5.6.2021. Do 4.6.2021 vrátane Banka vydáva typy Platobných kariet príslušné podfa Sadzobníka účinného 1.8.2020.

* rI/ Ak Klientnebude s novozriadeným Učtom spokojný a v lehote 3 mesiacov odqdňa zriadenia Účtu plsomne oznämi Banke svojevýhrady a dôvody_nespokojnosti suétom
a^zárpyeft v tejto lehote bude ď6et z ppdnety Klientazrušeny, Banka vrati Klientoyi na Úéet všetky mesaéné Poplatky za vedehie ÚĎtu, ktoré klient Barikezaplatilza
obdobie, kecf mu bol Úéet poskytovaňý. Poplatky nad rámec ballka služieb a Poplatky spojené so zatvorenfm Úctu Bánka Klientovi nevracia a zúétuje podFa aktuálne
platného Sadzobníka.

*
2, Ak za príslyšný kalendárny mesiac bol priemerný mesaéný zostatok na Ú6te Klienta min.10.000C, Banka v danom kalendárnom mesiaci neúétuje mesaéný Poplatok za

vedeníe Učtu.

31 Ak si Klient zriadi Business úcet alebo Business ú6et S do jedného roka od vzniku oprávnenia navýkon podnjkaterskej éinnosti, Banka počas pryých 12 rnesiacoy
vedenia úétu Mesačný poplatok za vedenie Účtu neúétuje. Pre slobodné povolania Banka neúétuje Mesačny Poplatok za vedenie Úétu poéas prvých troch mesiacov od
zriadenia Business účtu/Business účtu S.

r f

v ZFava z Poplatku za vedenie Úfituvovýške 50% sa uplatftuje, akv predchädzajúcom kalendärnom mesiaci bolzrealizovaný prislušný poéettransakcif na Uéte, priéom
pre Business uCetSje to^.min. 51 Transakcil, pre BusÍnessúéetlVlmin.201 Trahsakcn a pre Business úéet Lmin.501_Transal<cil^. Do'poétu Transakcii sazapoďiavajú:
Bezhotovostný vklaďna Uéet, Realizácia trvalého Platobného prikazu na úhradu a Plafobného prikazu na Inkaso, Realizácia jednorazového Platobnéhoprikazu na
uhradu/Prevodu FIT 2.0 v EUR (Domáce prevody) a Preyodu v EUR do krajin EHP vrätane SEPA (Cezhraničné prevody) pŕostredníctyom Elektronických služieb,
Bezhotovpstné platby Platobnoukartgu za tovar a služby, Bezhotovostné platby Platobnou kartou za tóvar a služby, Výbery tíotovosti Platobnou kartou v bánkomatoch
Banky a finančnej skupiny ERSTE GROUP.

f

ZJava z Poplatku sa neposkytne pn účtovanl Poplatku za mesiac, v ktorom nadobudol úéinnosť pľávny úkon na základe ktorého dpälo k zániku/zrušeniu Zmluvy o Uéte.
V prípade preradenia Účtu medzi Bankovými prbduktmi sa Zľava z Poplatku neposkytne na prvú časť Poplatku účtovaného pre pôvodný Bankový produkt.

>
5, S výnimkou transakcif Realizácia inkasa na strane prfjemcu (Inkasanta) - nie sú zahrnuté v cene Učtu.
" Poplatky za transakcie v poéte 50/200/500 transakcil sú zahrnuté v cene Business účtu S/M/L. Poplatky za transakcie preyyäujúce poCet transakcil zahrnutých y cene

Bušiness úétu S/M/Lsú zúetovanéjednou sumou za všetky položky v súboroch zaslaných Banke v priebehu jedného kalendäŕneho mesiaca, k ultimutphto kalendárneho
mesiaca. V prlpade Elektrqnickej služby Business24 sú dó poétu'50 transakcif y ceňe Business účtu S záhrnuté aj platobné operäcie zaslané v Elektronickej službe
Business24 funkcionalitou File Transfer s požiadavkou na účtovanie Poplatku priebežne po obrate.

7, S výnimkou platieb za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie a transakcií v inej mene ako EUR.
"' Prvý vklad hotovosti v kalendámom mesiaci je bez Poplatku. Každý ďaläi vklad je spoplatnený Poplatkom 3,00  . Platl pre Business účet, kde majitefom je fýzická osoba

podnikater alebo osoba v slobodnom povolani.
9, Za transakcie v inej mene ako EUR bude účtovaný aj Poplatok za spracovanie transakcií v inej mene ako EUR.
1U ZFava z Poplatku za transakcie sa vzťahuje aj na platobné operácie zaslané v Elektronickej službe Business24 s požiadavkou na úétovanie Poplatku priebežne po

obrate.
11, Zľava z Poplatku za Cezhraničný prevod je poskytovaná po vykonant daného prevodu.
12, Podrobnejšie podmienky poskytnutia zfavy sú uvedené vo Zverejnenf.

Ak ste fýzická osoba podnikateľ a máte v Banke súčasne vedený okrem Business účtu aj niektorý z Osobných účtov, môžete získať 100% zfavu z Poplatku za
vedenie Osobného účtu, ak v sledovanom období uskutočníte debetnou Platobnou kartou vydanou k Business účtu min. 5 výberov hotovosti z bankomatu alebo
bezhotovostných platieb za tovar a služby u Obchodnfkov v SR a v zahraničí v obchodoch, na intemete, cez aplikáciu Apple Pay alebo Google Pay, s výnimkou
Vylúčených transakcií, ktoré sa do toho počtu nezarátavajú.

4
časť C - fýzické osoby podnikatelia a právnické osoby Sadzobník Slovenskej sporitefne, a. s.
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r

Učty Komunal - účty pre mestá, obce a právnické osoby v ich zriaďovatefskej pôsobnosti

Mesačný Poplatok za vedenie účtu 5,50  10,00  25,00  

Zmena alebo zmšenie neobmedzeného počtu trvalých Platobných
prfkazov naúhradualebo Súhlasov s inkasom/lnkasanta1/prostredníctvom . . .
Elektronických služieb

^ r

Neobmedzený počet bezhotovostných vkladov na Úéet - pripfsanie na/<s
. . .^ Účet2/^^^

Wä
Neobmedzený počet realizovaných trvalých Platobných príkazov na^ . . .

i úhradu a Platobných príkazov na Inkaso''<

mRealizácia jednorazového Platobného príkazu na úhradu/Prevodu FJT2.0.sas^
mv EUR (Domáce prevody) a Prevodu v'EUR do krajín EHP vrátane SEPA 10transakcií 30 transakcií .Ŵä

(Cezhraničné prevody) prostredníctvom Elektronických služieb
~r

Zľava z Poplatku Vklad hotovosti Majiterom/Oprávnenou Osobou na Učet 4 vklady v mesiaciKlientavovýéke100%

lntemetbanking/Business24/elektronickývýpis . . .

zraťa z mesačného poplatku za vedenie Platobnej karty VISA Business* 2 3
vo výške 100%, pre počet kariet v balíku
Neobmedzený počet bezhotovostných platieb Platobnou kartou za tovar . . ..3^1̂ a služby3/

ftťií''% Neobmedzený počet výberovhotovpsti^Platpbnou kartou v bankomatoch<^ 1J

. . ^r--

Banky a finančnej skupiny ERSTE GROUP4/
ZFava z mesačného poplatku za vedenie Platobnej karty Vkladová
Business karta vo výške 1 00%, pre počet kariet v balíku
Zfava z Poplatku zaspracovanie položky Platobný príkaz na
úhradu a PrevodFIT2.0 v EUR (Ďomác^ prevody) prijatej v súbore 50% 100%
prostredníctvom File Transferu cez Elektronické službý Búsiness24/
Internetbanking vo výške5/
ZFava z Poplatku za poskytovanie Elektronických služieb MultiCash vo 25% 50% 50%
výške
ZFaya z Poplatku za inštaláciu programového vybavenia Elektronickej
služby MultiCash alebp za vydanie jedného elektronického osobného 25% 50% 50%
krúča(EOK)vovýške6/

Legenda: . služba je zahmutá v cene - služba nie je zahmutá v cene
5

Sadzobník Slovenskej sporitefne, a. s. Časť C_- fyzické osobypodmkatelia aprávnické osoby
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Prvýkrát sa uplatní dňa 5. 6. 2021. Do 4. 6. 2021 vrátane Banka vydáva typy Platobných kariet prtsluéné podFa Sadzobníka účinného 1. 8. 2020.
1/ Aktivácia Súhlasu na inkaso a Zakázanie Inkasanta sa vzťahuje výlučne na Inkaso v schéme CORE.
21 S výnimkou transakcif Realizácia inkasa na strane príjemcu (Inkasanta) - nie sú zahmuté v cene Účtu.
3, S výnimkou platieb za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie a transakcif v inej mene ako EUR.
4, Za transakcie v inej mene ako EUR bude účtovaný aj Poplatok za spracovanie transakcií v inej mene ako EUR.
5, Poplatky za transakcie su zúčtovanéjednou sumou za väetky položky v súborochzaslanýchBanke v priebehujedného kalendärneho mesiaca, k ultimutohto kalendämeho

mesiaca. V pripade Elektronickej slúžby Business24 sa zráva vzfáhuje aj na platobné'príkazy odosielané fúnkcionalitou File Transfer s úétovanlm Poplatku priebežne,
po obrate.

6, V prípade využívania Elektronických služieb Internetbanking (George, Business24, Multicash) sa poskytuje zľava len na jeden Klientom vybraný Poplatok.

6
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SPORObusiness pre bytový dom - úéet pre vlastnfkov bytov a nebytových priestorov a obdobných budov a spoloéenstvá vlastnlkov bytov a nebytových priestorov
Bežný účet pre neziskový sektor - účet pre nadácie, neziskové organizácie, neínvestičné fondy, občianske združenia, politické strany a hnutia

v

FARNOSŤ - účet pre cirkvi a náboženské spoločnosti

f

Mesačný Poplatok za vedenie Učtu 6,00  5,00  5,00  

f

Neobmedzený počet bezhotovostných vkladov na Učet . . .
- pripfsanie na Učet
Neobmedzený počet realizovaných trvalých Platobných prfkazov .
na úhradu

*̂

m Neobmedzený počet realizovaných Platobných príkazov na Inkaso . .
^
.TP*3C Neobmedzený počet realizovaných jednprazoyých Platobných<IS-
^ príkazov na úhradu/prevodoy^FIT2.0 v EUR^Domáce preyody)^ . . .

a Prevodov v EUR do krajín EHP vrátane SEPA (CezhraničnéC7;̂ -

ä prevody) prostredníctvom Elektroníckých služieb
ÍE^

Zľaya z Poplatku za Vklad hptovosti MajÍterom/Oprávnenou Osobou 1. vklad v mesiaci1. vklad v mesiaci
na Účet Klienta vo výške 100%
Neobmedzený početvýberov hotovpsti Platpbnou kartou v banko- .
matoch Banký a finančnej skupiny ERSTE GROUP1/
Zfava z mesačného poplatku za vedenie Platobnej karty Vkladová
Business karta vo výške 100%, pre počet kariet v balfku
Zfava z mesačného poplatku za vedenie Platobnej karty VISA
Bysiness* vo výške 100%, pre počet kariet v balíku

ŕ^r

-^ lnternetbanking/Business24/elektronickývýpis . . .

^

in^;̂

Legenda: . služba je zahrnutá v cene služba nie je zahmutá v cene

Prvýkrát sa uplatní dňa 5. 6. 2021. Do 4. 6. 2021 vrátane Banka vydáva typy Platobných kariet príslušné podFa Sadzobníka účinného 1. 8. 2020.*

1/ Za transakcie v inej mene ako EUR bude účtovaný aj Poplatok za spracovanie transakcií v inej mene ako EUR.

7
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SPORObusiness - štandardný typ účtu
SPORObusiness fondy - účty sociálneho a rezervného fondu
SPORObusiness úschovy - účty notárskych úschov, účty urcené na poukazovanie výťažkov z exekúcie, účet pre správcu v prípade osobného bankrotu
SPORObusiness dotácie - účet vedený na účely dotácie zo štátneho rozpočtu, z európskych fondov a pod.

r

Mesačný Poplatok za vedenie Učtu 6,00  0,00  0,00  0.00  0.00  
r F

^ Bezhotovostný vklad na Učet- pripísanie na Učet . .
am̂

'A

Realizácia jednorazového Platobnéhopnkazuna^

§ úhradu (Domáce prevody)/Prevqdu FIT 2.0 y EUR.^

.'
ST (Domáce prevody) a Prevodu v EUR do krajfn .

f EHPvrátane SEPA prostredníctvom Elektron-
ických služieb't^

.
f r

Vysporiadanie Učtu pri zrušení Učtu vedenomí
.. vBanke bezhotovostným prevodom.V

lnternetbanking/Business24/elektronickývýpis . .

Legenda: . služba je zahmutá v cene - služba nie je zahmutá v cene

1/ Ak Klient úéet využíva výlučne na úéely obchodovania s cennými papiermi, Poplatok za vedenie účtu a Poplatok za platobné operácie v rámci domáceho prevodu je
O Eur. Ak zaéne Klient ú6et využlvať na iné úéely, na iné typy operácil alebo požiada o doplnkové služby alebo o iné Bankové produkty spojené s účtom, úéet a jeho
využívanie budú spoplatnené v súlade so Sadzobníkom.

27 Ósobitný bežný účet vedený na účely dotácie zo štätneho rozpoétu, z európskych fondov a pod., vedený v mene EUR. Pre otvorenie účtu je Klient povinný Banke
predložif doklady osvedčujúce dotačný účel účtu.

31 Osobitný bežný účet vedený na základe Zmluvy o Escrow vedený v EUR, CZK, USD alebo GBP.
41 Na Escrow sa vzťahujú aj Poplatky uvedené v časti 5. Ostatné služby.
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r

b <y súvisiace s Uétom

Zmena nakladania s Učtom 4,00  
r

Zverejňovanie Očtu 5,00  /mesačneI/

Vyhotovenie pravidelného výpisu a zaslanie poštou v rámci SR2/ 1,50   + poštovné/výpis

Vyhotovenie pravidelného elektronického výpisu a zaslanie do Intemetbankingu afebo na e-mailovú adresu 0,00  

Vyhotovenie a preberanie/zaslanie náhradného výpisu (kópie pravidelného výpisu) z Depozitného produktu 5,00 /výpis
10,00 /výpisVyhotovenie mimoriadneho výpisu (vo formáteA4) resp. výpisu narastajúcich obratov z Depozitného produktu max. za obdobie 12 mesiacov

F

Výhotovenie mimoriadneho výpisu na požiadanie (vo formáte SEPAXML, MT940, zo zrušených Učtov, s dohradaním obratov, ročné výpisy 20,00  /výpisapod.)
Výpis vo formáte MT940 zasielaný prostredníctvom SVVIFTu 33,00  /mesačne

r

Vyhotovenie posledného výpisu pri zrušení Učtu 3/ 5,00 /výpis
I/ Na internetovej stranKe: http://transparentneucty.sk/.
21 Zasielanie výpisu poštou do zahraničia Banka neposkytuje.

r
3, Pri zrušení Učtu Sporobusiness úschovy bez Poplatku.

ť

Dodatočný Poplatok za vedenie Uétu*

EUR 1 000 000 EUR 0.50 24,50

USD 1 000 000 USD 0,25 24,50

CZK 26 500 000 CZK 0,25 51,50

HUF 166000000 HUF 0,25 24,50

PLN 2 000 000 PLN 0,25 24,50

CHF 500 000 CHF 1.25 24,50

GBP 400 000 GBP 0,25 24.50

JPY 61 000000 JPY 1,25 24,50
*

* Banka je oprávnená účtovať Poplatok za každý Bankový deň zo sumy prevyšujúcej na konci Bankového dňa zostatok na Úôte.
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Inštalácia programového vybavenia 66,00  

Poskytovanie 16,60 /mesačne1/ 10,00  /mesačne1/2/ 10,00 /mesačne3/

50,00  +DPH
Servisný zásah u Klienta

CenavrátaneDPH: 60,00  

1, Pri skončení Zmluvy o elektronickej službe MultÍcash/Business24 sa Poplatok účtuje v plnej výške v deň zrušenia služby.
2, Neuplatňujesa pri poskytnuti služby v rámci Business ú6tu, Business úétov S/M/L a úétov Komunal, Komunal Plus, Komunal Extra, Bežný úéet pre neziskový sektor

a FÁRNOéŤ.
3, Poplatok za poskytovanie Elektronickej služby Business24 v rozsahu Premium je úétovaný samostatne, nezávisle od poplatku za Elektronickú službu Business24.

Pri skončení poskytovania Business24 v rozsahu Premium sa Poplatok účtuje v plnej výéke k ultimu mesíaca.

Internetbankíng 1,65  /mesačne za Účet1/

SMS služby Extra - pre každého Klienta a/alebo Oprávnenú osobu 4,00 /mesačne

f1, Poplatok sa neúčtuje pri Účte vedenom v inej ako domácej mene.

Výdanie prvého a ďalšieho elektroníckého osobného kfúča (EOK) 80,00  
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d. Platobné služby - bezhotovostné platobné operácie

Domáce prevody

r r

Bezhotovostný vklad na Účet - pripfsanie na Účet 0,20  

Realizácia trvalého Platobného príkazu na úhradu1/alebo Platobného príkazu na Inkaso (pri Inkase strana platiteľa aj príjemcu) 0,20  

Spracovanie žiadosti o vrátenie/prešetrenie/spresnenie prevodu 10,00   + poplatok banky príjemcu

Potvrdenie o vykonaní prevodu 10,00  
r r

Výsporiadanie Účtu pri zrušení Účtu vedenom v Banke bezhotovostným prevodom 5,00  

Realizácia jednorazového Platobného príkazu na úhradu1//Prevodu FIT2.0v EUR2' 0,20  6,00  3/

Urgentný prevod 15,00  30,00  

Zmena alebo zrušenie trvalého Platobného príkazu na úhradu4//Súhlasu s inkasom/ 0,00  6.00  Inkasanta

Spracovanie položky prijatej v súbore v štmktúre SEPAXML prostredníctvom File Transfem 0,20  cez Elektronické služby Business24/lnternetbanking
Spracovanie polozkyjJrgentný prevod prijatej v súbpre y štruktúre SEPA XML 15,00  prostrednfctvom File Transferu cez Elektronické služby Business24/lntemetbanking

1, Aj jednorazový a trvalý Platobný prfkaz na úhradu v rámcí Banky v cudzej mene.
21 ZaPrevod FIT 2.0_v EUR^apoyažyjejednprazový Platobný prikaz na úhradu alebo Urgentný prevod v mene EUR (euro) do F\T2..0 bänk, ktoré sú dosiahnuterné pre

SEPA prevody. Ak Prevod FIT'2.0 v EUŔ splňa podmjenky na'Čezhraniéný prevod, tzn. banka p'rtjemcu nie je dosiahnuternä pre SEPA prevody, vzfahuje sa naň Popla'tok
ako za tento fyp prevodu (pozri časť Sadzobníka - Cezhraničné prevody).

3/ Zahŕňa aj preyod bez predloženiaPlatobného príkazu pri nútenom výkone podfa rozhodnutia orgänu verejnej moci, pn plnenl inej zaKonnej povinnosti Banky alebo
v iných prípadoch dohodnutých v Zmluve.

-' Poplatok sa uplatní aj v prípade, aksa trvalý Platobný prikaz na úhradu zrušl automaticky po vykonaní Klientom stanoveného počtu Platobných prlkazov, po prevedenl
Klientom stanovenej sumy alebo v Klientomstanovený budúci deň zrušenia. Pre stanovenié saďzby Poplatku je rozhodujúci spô'sob, akým si Klient toto zrušenie stanovil.
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Cezhraničné prevody

Prevod v EUR do krajin EHP vrátane SEPA I/

0,20  6,00  (prevody do bánk nedosiahnuterných pre SEPA prevody)
Urgentný prevod v EUR do krajín EHP vrátane SEPA1/

15,00  30,00  (prevody do bánk nedosiahnuterných pre SEPAprevody)
Prevod v rámci finančnej skupiny ERSTE GROUP27Prevod FIT 2.0 v EUR3/ 5,00  15,00  

PrevodvCZKdoČSASa.s.4/ 0,20  6,00  

Cezhraničný prevod v EUR a cudzej mene zo SR a v cudzej mene v rámci SR do 2 000  20,00  30,00  

od 2 000,01  30,00  35,00  

Príplatok za Urgentný prevod 50,00  50,00  

Príplatok za prevod s platobnou podmienkou OUR viď nasledujúca strana
Žiadosť klienta o zmenu, storno prevodu, resp. infonnáciu o pripísaní prevodu na účet prfjemcu v zah- 16,60   + poplatky zahraničnej bankyraničnej banke
Potvrdenie o vykonanf prevodu 16,60  

1, Za Prevod v EUR do kraj-ín EHP vrátane SEPA sa považuje Cezhraniťný prevod: v mene EUR, so sprävnym BIC SVVIFT kódom banky prljemcu, éíslom úétu
príjemcu vo formáte IBAN, platobnou podmienkou SHA.

2, Za Prevod_Yj-amci_fmanenejskupinyERSTE GROUP sa považuje Cezhraničný prevod: vo všetkych menach, v ktorých Banka vykonáva cezhraniéné prevody, so
správnym BIC SWIFT kódom banky pŕíjemcu. Na prevod s nezadahým alebo nespravne zadaným BIC SWIFT kódombanky prljemcu sa vzťahuje sadzba Poplatku
piatná äko pre pstatné prevody. Ak-prevod v rámcí finanínej skupiny ERSTE GRÓUP splňa poďmienky pre Prevod v EUR áo krajln EHP vrétané SEPA (viď bbd 1),
vzťahuje sa naň sadzba Poplátku pľatná pre tento typ prevddu.

" ZaPreyodFIT2.0yEURsapovazujeCezhrani6nýprevod:vmeneEUR(euro)doFIT2.0bänk, ktoré nie sú dosiahnuterné pre SEPA prevody^sp správnym BIC
SVVIFT kódom bankyprijemcú (zoznäm, FIT 2,0 bank pqzri časf Sadzobnfka - Defin[cie),_Na preyod s nezadaným atebo nesprävne zadaným'BIC SVVIFT'kódom
bankyprijemcu sa^zfahujesadzba Poplatku platná preCe^hranicnýprevpd.Ak Prevod FIT2.0sp[fta podmjenky'pre Domäci prevod, tzn. FIT2.0 banka prljemcuje
dosiahnuteľná pre SEPA prevody, vzťahuje sá naň sádzba Poplatku'platná pre tento typ prevodu (pozŕi časť Sadzbbnlka - Dohnáce prevody).
Zai Prevod_vCZKdoCSAS a.s. sa považuje Cezhraniéný prevod: vmeneCZKJéeskej korune) dp Českej sporiterne, a. s. so správnym BIC SVVIFT kódom banky4,

prijemcu (GIBACZPX). Na prevod s hezadaňým alebo nes'pŕävne zadaným BIC SVVIFT kódom b'anky príjemcú sa vzťahuje sadzb'a Poplatku platná pre Cezhraniéný
prevod.

5, Poplatky sa vzťahujú aj na cezhraničné prevody realizované v službe Business24 funkcionalitou File Transfer úhradového súboru vo fbrmáte CGI.
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Pi tokza prevod s platobnou podmienkou OUR1/

do 12 500 12500-50000 nad 50 000 Prevody vo všetkých^menách:pásmo: Sadzba Sadzba Sadzba v prospech klientóv Erste Group BankAG 0,00  
v prospech klientov Erste Bankder Ôsterreichischen Sparkassen AG 0,00  Austrália v prospech klientov v prospech klientov Českej spontelny, a. s3,00  3,00  3,00  0,00  National Australia Bank v prospech klientov Erete & Steiermärkische Bank d.d. 0,00  

Austrália v prospech klientov v prospech klientov Erste Bank Hungary Zrt. 0,00  
9,50  9,50  9,50  v prospech klientov Erete Bank Serbta, 'a.d.iných bánk 0,00  

v prospech klientov Banca Comercialá Romänä S.A. 0,00  
Srbsko v prospech klientov v prospech klientov Banca Comercialä Romänä Chitinäu S.A. 0,00  9,00  9,00  9,00  iných bánk v prospech klientov Banka Sparkasse d.d. 0,00  

v prospech klientov Sparkasse Bank d.d. 0,00  Švajčiarsko 2,40  2,40  2,40  v prospech klíentov Sparkasse Bank MakedonijaAD 0,00  
Zvyšné krajiny 7,00  16,00  25,00  Prevody v GBP do VeFkej Británie 4,00 GBP

PrevodyvCHFdoŠvajäareka 3,90 CHF1, V prípade prevodu s podmienkou OUR budú náklady zahraničnej alebo tuzem-
skej banky zúčtovane na farchu účtu platitera v deň odpísania sumy prevodu Prevody v CAD do Kanady 7,00 CAD
- akje banke jch výška známa vopred (yiď nasledujúca strana),alebó dodatoč- Prevody v USD:
ne vó výške skutoéne vyúčtovaných nákladov príslúšnej banký. Tento poplatok, - v prospech klientov bánk v USA 0,20 USDpovažovaný za poplatok zahraničnej banky, je Bankou zúčtbvaný aktuálnym - v prospech klientov iných bánk 9,00 USDkurzom z kurzového lístka Banky platného v čase uskutočnenia prévody, resp.
indiyiduálnym kurzom stanoveným Bankou alebo dohodnutým medzi BankouPrevody vAUD doAusträlie:
a Klientom. - v prospech klientov National Australia Bank 5,00 AUDV prípade prevodu v USD s podmienkou OURdo banky príjemcu so sídlom -v prospech klientov iných bánkvAustrálii 15,OOAUDv USA, resp. mimp USA, bude inštrukcia OUR zmenená'US koreépondenč-
nou bankou na SHA zmena tejto platobnej inštrukcie nemá vplyv ha ppvin- Prevodyvo všetkých menách okrem EUR/USD do ostatných krajín:
nosť Klienta uhradiť Banke prfplatokza prevod s platobnou podmíenkou OUR. -do 12 5QpEUR_(alebpekyivalentinej meny) 15,00  
Poplatkykorešpondenčných bánkzúčastnených v'rámcí US klfringu na prevode - nad 12 500 dp 50 000 EUR (alebo ekvivalent inej meny) 30,00  
budú zúôtované na ťarchu sumy prevodu. - nad 50 000 EUR (alebo ekvivalent ínej meny) 50,00  
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e. PIatobné služby - hotovostné platobné operácie

MajiteFom/Oprávnenou Osobou 3.0sobou1/r

Vklad hotovosti na Účet, Vkladový účet vedený v Banke
6,00  6,00  

Výber hotovosti2/ 6,00  
Spracovanie mincí pri vklade/výbere Triedené mince Netriedené mince3/4,

od51 -SOOmincí 7,00  14,00  
od 501 -lOOOmincí 20.00  40,00  

nad 1000 mincí 30,00  60,00  

Diferencia pri vklade hotovosti cez uzatvorený obal 2,00  
f

Vysporiadanie účtu pri zrušení Učtu vedenom v Banke výberom hotovosti 5,00  

Spracovanie žiadosti o vrátenie/preéetrenie/spresnenie hotovostnej operácie 10,00  

>
1, Ak na Učet vedený v Banke vkladá osoba odlišná od Majiteľa úôtu alebo Oprávnenej osoby, tento Poplatok hradi vkladateľ.
2/ Realizácia výberu hotovosti v definovanej štruktúre minci/bankoviek podFa žiadosti Klienta podlieha aj Poplatku za zamieňanie bankoviek a mincl.
3, Poplatok za Spracovanie mincí pri vklade a výbere Banka úétuje pri každej hotovostnej operäcii pri po6te minci od 51 kusov. Mince v poéte do 50 kusov Banka

nespoplatňuje. Triedené mince sú mince rozdelené podFa jednótlivých nominaiov Každý hominál músí byf odovzdaný v samostatnom obale/vrecku. Netriedené
mince sú mihce odovzdávané ako neroztriedené podfa jednotlivých hominálov, t.j. rôzne nominály v jednom obale/vrecku.

'" Banka poskytne Klientovi 25%-nú zravu z poplatku za spracovanie mincl pri vklade hotovosti ktorú Klient odovzdáva Banke v uzatvorenom obale na základe Zmluvy
o odovzdávaní peňažnej hotovosti a ktorá sa následne spracováva v príslušnom spracovaterskom centre Banky.

Ostatné Poplatky súvisiace s hotovostnými platobnými operáciami

f

Vklad hotovosti na Učet vedený v Banke prevyšujúci sunrnne 40 UUO  " 0,1 %
f

" Základom pre výpoéet Poplatku je objem všetkých hotovostných vkladov v mene EUR a cudzej mene realizovaných za kalendárny mesiac na všetkých Uétoch Klienta
vedených v Banke presahujúci súhrnne sumu 40 000  . Poplatokje vo výške 0,1 % z objemu hotovostných vkladov prevyäujúcich sumu 40 000  . Do základu pre
výpočet Poplatku sa nezarátava vklad hotovosti v uzatvorenom obale, nocnom trezore, ďalej vklad cez bankomat Banky a vklad realizovaný osobou odlišnou od
Majitefa uétu alebo Oprávnenej osoby. Poplatokje splatny posledný kalendämy deň príslušného mesiaca, pricom Bankatento Poplatokzúétuje do 5. kalendárneho dňa
nasledujúcehqmesiacaalikyútnou sumou (urcenou podfa podielu, akým sa objem vkladov nakonkrétnom Úéte podieFal na celkovcmobjemevkladov prevyšujúcich
sumu 40 000  ) z každého Uétu y prospech ktorého bolj realizované hotovostné yklady, pokiaF sa Banka s Klient v Zmluve nedohodla inak. Z dôvodu zaokrúhroyania
alikvótnej časti Poplatku pnpadajúcej najeden Ucet na dyedesatinné miesta podfa matematických pravidiel mOže súéettýchtojednotlivýchalikYótnych éastf Ppplatku
vykazovať odchýlku max. 0.01   oďcelkovej výšky Poplatku za objem vkladov uskutoénenýctí v prospech všetkých Úétov Klienta, prevyšujúcich sumu 40 000  .
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Zamieňanie oanKovieK a minci roznycn nominainycn noanot" / neaiizacia vyoeru v aennovanej 6,00  štruktúre mincí/bankoviek podra žiadosti Klienta1/
Spracovanie mincí pri zamieňaní:1/ Triedené mince Netriedené mince

od 51 - 500 mincí 7,00  14,00  
od 501 -1000mincí 20,00  40,00  

nad 1000 mincí 30,00  60,00  

Spracovanie poškodených bankoviekv EUR 1,60 /bankovka
Nákup bankoviek v cudzej mene, ktoré sa bežne nenakupujú, a bankoviek vyňatých z obehu 30 % z hodnoty jednej bankovky; min. 1,30  
Nerealizovanie nahláseného výberu hotovosti 0,1 % zo sumy výberu

Ma^puláciasmincaminadSOkusovpodNehaajPoplatkuzaSpracoyamemmcfpnzamieftanĽTr^^^^1,

Každy nominäl musi byť odovzdävany v samostátnom obale/vrécku. Netriedené mince sú mince odovzdávané ako neroztriedené podFa jeďnotlivých nominálov, t.j.
rôzne nominály v jednom obale/vrecku.
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stné karty

vioftousiness vKiaaova Dusiness viäADUsmessPOPLATOKHYP KARTY VISA Businesselektronická karta P.latínum* *

Mesačný poplatok za vedenie Platobnej karty 1,30 0,50  3,50  8.00  
Expresné vydanie Platobnej karty 50,00  50,00  50,00  50,00  
Prevydanie Platobnej kartyv prípade jej straty, poškodenia, odcudzenia 10,00  10,00  10,00  10,00  alebo v prípade jej nédoručenia z dôvbdu nesprävnej adresy1/
Zmena zmluvných podmienokza používanie Platobnej karty (napr. limit, 0,00  0,00  0,00  0,00  prevydávanie) prostredníctvom Elektronických služieb
Zmena zmluvných podmienok zapoužívanie Platobnej karty vzmysle
zmluyy iným spôsobom akp cez Elektronické služby: -'zmeňa limifov,
povolených operácií, diskrétneho údaju karty, spôsobu/adresy prevy- 5,00  x 5,00  5,00  
dania, zmena parametrov prevydania - Opakovať PAN, Opakovaf PIN,
Prevydať/Neprevydať kartu
Opätovné vytlačenie PIN kódu 5,00  5,00  5,00  5,00  
AirRefund x x . .

Refundácia DPH x x . .

Biznis poistenie x x . .

VISA Benefit program x x . .

VISAAirport Companion (Ročné členstvo pre držiteľa karty na vstup
do letiskoyýchsalónikov. Cenuvstupu hradl klient individuálne podľa x x . .

cenníka platného v danom satóniku)
2,SMS notifikácia ku karte pre každú Oprávnenú osobu . x . .

Legenda: . služba je zahrnutá v cene x neposkytujeme k danému typu karty

* Prvýkrát sa uplatnf dňa 5. 6. 2021. Do 4. 6. 2021 vrátane Banka vydáva typy Platobných kariet prfslušné podfa Sadzobníka účinného 1. 8. 2020.
1/ Poplatok zaj)revydanie Platobnej karty po poškodeni sa nezaúétuje v prípade, ak Driiter karty zrealizoval minimálne 10 transakcií mobilom, alebo hodinkami 30 dnf pred dňom

prévydanía Platobnej karty.
Za predpokladu.žetáto Oprávnenä osoba niejezároveň osobou oprávnenou na nakladanie s prostriedkami na Úcte, ku ktorému bola Platobná karta vydaná, prostrednlctvom21

Elektronických služieb.
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Používanie debetných Platobných kariet

Výber hotovosti z bankomatu 0,20  0,20  1/ 3,00  6,00  1/
r

Zobrazenie zostatku na Učte cez Bankomat 0,00  0,50  0,50  0,50  
Zmena PIN kódu cez Bankomat 0,00  0,00  0,00  0,00  

Výber hotovosti Platobnou kartou cez POS terminäl alebo imprinter v BanKe, inej banke alebo u Obchodníka 9,00  9,00  1'

2,00 % z transakcie,
Spracovanie transakdí v inej mene ako EUR max. 3,00   za transakciu
Bezhotovostná platba za tovar a za službv 0,20  0.20  1/

Platby za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie1/2/ 5,00  
Služba Cash back v SR 0,10 

I/ Za transakcíe v inej mene ako EUR bude účtovaný aj Poplatokza spracovanie transakcií v inej mene ako EUR.
21 Neuplatňuje sa na transakcie menéie ako 50   realizované platobnou kartou cez POS terminál.
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g) Business Charge karty

Mesačný poplatok za vedenie Platobnej karty 4,00  

Expresné vydanie Platobnej karty 50,00  

Prevydanie Platobnej karty v prípade jej straty, poškodenia, odcudzenia alebo v prípade jej nedoručenia z dôvodu nesprávnej adresy 10,00  1,

Zmena zmluvných podmienok za používanie Platobnej karty v zmysle zmluvy iným spôsobom ako cez Elektronické služby:
- zmena limitov, povolených operácií, diskrétneho údaju karty, spôsobu/adresy prevydania, zmena parametrov prevydania 5,00  
- Opakovať PAN, Opakovať PIN, Prevydať/Neprevydať kartu
Opätovné vytlačenie PIN kódu 5,00  

člensh/o AirRefund .

SMS notifikácia ku karte pre každú Oprávnenú osobu2/ .

Refundácia DPH .

.Biznis poistenie

VISAAirport Companion (letiskové salóniky) .

.VISA Benefit program

Legenda: . služba je zahrnutá v cene x neposkytujeme k danému typu karty

" Poplatok za prevydanie Platobnej karty po poškodenl sa nezaúétuje v pripade, ak DržiteF karty zrealizoval minimálne 10 transakcil mobilom, alebo hodinkami 30 dní
pred dňom prevydania Platobnej karty

f

B Za predpokladu, že táto Oprävnenä osoba nie je zároveň osobou oprávnenou na nakladanie s prostriedkami na Úéte, ku ktorému bola Platobná karta vydaná,
prostrednlctvom Elektroníckých služieb.
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Použivanie Business Charge kariet

Výber hotovosti z bankomatu 0,00  0,00  1/ 5,00  6,00  1/
f

Zobrazenie zostatku na Učte cez Bankomat 0,00  0,50  0,50  0,50  
Zmena PIN kódu cez Bankomat 0,00  0,00  0,00  0,00  

Výber hotovosti Platobnou kartou cez POS temninál alebo imprinterv Banke, inej 9.00  9,00  9,00  1/banke alebo u Obchodnfka

2,00 % z transakcie,
Spracovanie transakcif v inej mene ako EUR max. 3,00   za transakciu
Bezhotovostná platba za tovar a za služby 0,00  0,00  1/

Platby za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie1' 5,00  2,

Služba Cash back v SR 0,10  

I/ Za transakcie v inej mene ako EUR bude účtovaný aj Poplatok za spracovanie transakcií v inej mene ako EUR.
2i Neuplatňuje sa na transakcie menšie ako 50   realizované platobnou kartkou cez POS terminál.
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äpracovatersKy popiatoK/ľopiatoK za vystavenie min. 1 % z vySKy Uverového rámca, min. 1 % z výšKy Uveru, min. 1 % 2 výšky Uveru,
záväzného úverového prísľubu4/ min. 500.00  min. 500,00  min. 500.00  

min. 1 % z navýšenej časti Uverového min. 1 % z navýšenej časti Uvem, min. 1 % z navýšenej časti Uveru,f r

Navýšenie Uverového rámca/0vem4/ rámca, min. 500,00  min. 500,00  min. 500,00  
min 0,50 % z vyšky revolvoyaného min. 0,50 % z yyšky revolvoyanéhor e

Revolving Úverového rámca/Úveru4' Uverového rámca, min. 500,00  Úveru, min. 500,00  
min. 0,50 % z výšky Uveru,r

Poplatok za monitoring Uveru5/ min. 500,00  /ročnemin. 500,00  /ročne
min. 0,80 % p. a. min. 0,80 % p. a. min 080% p. a.*

6,Uverová provízia/Záväzková provízia f f

z celkovej výéky Uverového rámca z nečerpanej časti Uveru z nečerpanej časti Uveru
r

Správa Uveru 8,00 /mesačne
Predčasné splatenie Splátkového4/7ŕ alebo 3 % z výšky predčasnej splátkyr

Temnínovaného úveru, resp. jeho časti/Skrátenie 3% z výšky Uveru, min. 150,00  Úveru, min. 150,00  9/doby poskytovania Kontokorentného úveru4/8/

./ Ak nie je v Zmluve dohodnutá iná cena, Klient platí minimátnu výšku Poplatku; ak sú určené dve minimálne hranice, platí vyššiu z nich.
I/ Pri účtovaní Poplatkov z účtu y cudzej mene sa bude účtovať Poplatok vo výške ekvivalentu v mene EUR (euro) r

27 Ostatné Poplatky účtované k Úverovému rámcu bude Klient platiť v zmysle platného Sadzobnfka k produktom, ktoré sa čerpajú v rémci Uverového rámca.
Refinanéný úver sa na účely Sadzobnlka považuje za splátkový úver, t. j. pri Refinanénom úvere platl Klient všetky Poplatky, ktoré sa v zmysle Sadzobnlka uplatňujú pri31

splátkovom úvere.
V prlpade Splátkového úveru a Kontokorentného úveru zabezpečeného portfóliovou zárukou NDF II. - Wl sa pri stanovení výšky Poplatku dolná hranica sumy Poplatku4,

neaplikuje.
f

sl Poplatok za monitoringúyeru sa neuplatňuje pre Termínovan^ úver a Splátkový úver sosplatnosfou do jedného roka, Splátkoyý a Kontokorentný úver zabezpeéený
poŕtfóliovou zárukou NDF II. - Wl. Poplatokje splatný ročne vžäy v deň vykonaniá revízie Dlžníka Bankou ríajneskôr však v deň výročia uzatvorenia Uverovej zmluvy.

6, TetoPoplatkysaneaplikujúnaTermlnovan^úveraRefinanénýúver.ÚYerpváproviziajeúčtoYanáasplatnákultimukalendám^^
a splatná k uítimu kalendámeho mesiaca. Žávazková províziá sa neuplatňuje'pri Preklenovacom úvére pre poFnohospodárov a Preklenovacom úvere ria predfihancovanie
projektov s podporou EU fondov.

f7, Poplatok sa neuplatňuje pri Preklenovacom úvere pre pornohospodárov a Preklenovacom úvere na predfinancovanie projektov s podporou EU fondoy.
8, Poplatok sa neuplatňuje pri Kontokorentnom úvere na dobu neuríitú so splatnost'ou na výzvu Banky poskytovanom pod záväznou časťou Uverového rámca alebo bez

Uvérového rámcá.
r r

Okrem Poplatku za predéasné splatenie Overu, resp. jeho éasti si Banka pri predéasnom splateni v zmysle Uverovej zmluvy uplatňuje aj nahradenie refinanéných näkladov.

Zmena zmluvných podmienok na žiadosť Klienta min. 350,00  

Neplnenie zmluvnej podmíenky 300,00  

Upomienka 25,00  
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Odmena Banky individuálne

Poplatok za dokument individuálne

Spracovateľský poplatok za uzatvorenie Rámcovej faktoringovej zmluvy individuálne

Poplatok za analýzu Zákazníka indivíduálne

Poplatok za aplikáciu e-fäktoring individuálne

Poplatok za preverenie limitov individuálne

c) Finančný lízing

100,00  +DPHPredčasné splatenie Zmluvy o finančnom lízingu na žiadosť Lízingového prijímatefa Cena vrátane DPH: 120,00  
30,00  +DPHOpakované vystavenie plnomocenstva na vykonanie zmeny z dôvodu straty predchádzajúcich dvoch vyhotovení Cena vrátane DPH: 36,00  
30,00  +DPHOpakované dohradanie úhrady Lfzingovej splátky zrealizovanej pod nesprávnym variabilným symbolom Cena vrátane DPH: 36,00  

B; .;-.;

Zmeny v poistenl Predmetu tfzinguZmlu^ o finančnom Ifeirigu:
100,00  +DPHVýňatie poistenia z Lfzingových splátok a prechod na individuálne poistenie Predmetu lízingu Cena vrátane DPH: 120,00  

Zmena poisťovne - prechod z individuálnej poistnej zmluvy a platenie poistného v rámci splátok 0,00  

30,00   + DPH
Zmena poisťovne v prípade individuálneho poistenía Predmetu lízingu Cena vrátane DPH: 36,00  

Ostatné zmeny:
150,00  +DPHZmena zmluvných podmienok na žiadosť Lízingového prijímateFa17 okrem zmeny Lízingového prijímatera Cena vrátane DPH: 180,00  
150,00  +DPHZmena Lízingového prijímatera/prevod1/ Cena vrátane DPH: 180,00  

I/ zmeny je možné realizovať len k dátumu začiatku splátkového obdobia
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a) 1 nkové záruky a avalovanie zmeniek

Vystavenie

1. Záruky/avalovanie zmenky 0.6 % p. q.2/1,

z aktuálnej Záruônej sumy,
min. 1ÔO,00 

2. Záruky za ponuku1/
0,6 % p. q.2/

z aktuálnej Záručnej sumy
min. 70,00  

Vypracovanie textu Záruky 80,00  

1,00 % zo sumy poskytnutej Záruky;
Spracovateľský poplatok/Poplatok za vystavenie záväzného prísFubu na vystavenie Záruky min. 500,00  

Zmena podmienok Záruky 100,00  

Plnenie zo Záruky/avalu 100,00  

Avizovanie záruky 100.00  

Avizovanie zmeny záruky 70,00  

Overenie právoplatnosti podpisov k záruke 20,00  

Uplatnenie záruky na žiadosť Klienta/overenie právoplatnosti podpisov na žiadosti o uplatnenie záruky 50,00  

Uvornenie zo záruky na žiadosť Klienta/overenie právoplatnosti podpisov na žiadostí o uvoľnení zo záruky 50,00  

" Ú6tovanýJezakaždýchajza6at^ch90dn[následne.Ypr[pade,akjeplatnosfZäm
skutoéný počet dní píatnosti Zäruky, resp. za poéet dnl, ktbré uplynuli od predchádzajúcej platby Poplatku do dátumu platnosti Záruky/splatnosti avaiovanej zmenky.

21 2,4%p.a.
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b) Dokumentárne platby

a^BMtt*NMfleaW*L-

u,á 7o z noanoiy inKasa;Spracovanie dokumentárneho inkasa/zmenkového inkasa
min. 50,00  , max. 1 660,00  

0,25 % z hodnoty inkasa;Vrátenie nespracovaných dokladov
min. 50,00  

Zmena podmienky (inätrukcie) dokumentámeho inkasa 34,00  

Opätovná urgencia (tretia a ďalšia) 17,00  

Uvoľnenie tovam zaslaného k dispozícii Banke 34.00  

Zabezpečenie protestu zmenky 67,00   + notárske poplatky

Zabezpečenie akceptácie zmenky 34,00  

Ďalšie podra Jednotných zvyklostf a pravidiel pre dokumentárne inkasá. revízia 1995, publikácia MOK č. 522.
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Predavfzo o otvoreníAkreditívu 34,00  34,00  

0,25 % zAkreditfvnej sumy,Avizovanie Akreditívu
min. 70,00  

0,3 % zAkreditívnej sumy,Otvorenie Akreditívu1/
min. 100,00  

Potvrdenie Akreditívu1/ individuálne

Zmena podmienokAkreditívu 70,00  2/ 70,00  3/

0,30 % zAkreditívnej sumy
Kontrola dokladov a/alebo výplata Akreditívu min. 70,00  
Výplata z Akreditívu:
a) platba na videnie alebo platba odložená do 30 dní (z každej vyplatenej sumy) 0,3 % z výšky platby, min. 70,00  
b) platba odložená nad 30 dní (za každých aj začatých 30 dní) 0,15 % z výšky platby, min.70,00  

0,3 % z Akreditívnej sumy,
Prevod Akreditívu

min. 70,00  

Oznámenie o postúpení / postúpenie výnosu z Akreditívu 70,00  

Zméenie Akreditívu pred jeho čerpaním alebo nečerpanie Akreditlvu 70,00  

r
1, Učtovaný je za každých aj začatých 90 dnf.
27 Pri zvýšení sumy a pri predížení platnosti Akreditfvu sa účtuje aj Poplatok za otvorenie Akreditívu.
3/ Pri zvýšení sumy a pri predížení platnosti Akreditívu sa účtuje aj Poplatok za potvrdenie Akreditfvu a za avizovanie Akreditívu.
Ďalšie podfa Jednotných zvyklostí a pravidiel pre dokumentárne akreditivy, revízia 2007, publikácia MOK č. 600.

c) Odkup pohFadávok

Odkup pohFadávok individuálne
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a) Cenné papiere

Obchodovanie s cennými papiermi - slovenské a zahraniéné cenné papiere2'

0,70 %,min. 25,00  105.00  +0,50% 180,00  +0,25% 480,00  +0,12%DLHOPISY1/ individuálne
min.12,50  3/ z objemu nad 15 000  z objemu nad 30 000  z objemu nad 150 000  

1,00%, min. 25,00  150,00  +0,70% 255,00  +0,50% 855,00  +0,25%AKCIEAINÉCP1/ individuálnemín 17 fiňť3/ 7 nbifímu narl 1 fi 000  . 7 nhifamn nad ?0 000 ^ 7 nhip>mu nari 1fi0 nnn ť

Zmena podmienok Pokynu, zrušenie Pokynu Klientom, poplatok za nezrealizovaný Pokyn 3,00  

Poplatok pri kúpe cenných papierov umiestňovaných Bankou individuálne

I/ Z objemu transakcie (pri dlhopisoch bez alíkvotného úrokového výnosu).
2, Kyyššie uyedeným Ppplatkom za obchodovanie s cennými papiermi môžu byť v zävislosti od zahraniéného trhu, kde bol uskutočnený obchod s cennými papiermi,

pripoéltané dodatočné poplatky a náklady súvisiace s daftóvými povinnosfämi, obchodovaním a vyrovnaním obchodov s cennými papiermi, ktorévyplývajú zo
zákonných povinností platných pre prfslušný zahraničný trh.

3, Platípre obchodovanie s cennými papiermi prostredníctvom Elektronickej služby (Internetbanking verzia George) uskutočnené na trhoch XETRA Frankfurt, NASDAQ,
NYSÉ alebo Burza cenných päpierov Bratislava.

r_

Očet majiteľa CP - slovenské cenné papiere

Zriadenie účtu a zrušenie účtu 0,00  

Vedenie účtu1/ 0.20 %

Stavový výpis2/ 3,00  

" Zäkladom navýpočetPoplatkujepriemernädennávýškahodnoty portfóliacenných papierpv poéltanáz menovitej hodnotydlhopisovatrhovejhodnotyakcil.Trhovä
hodnota akcil sa uréuje na základe posledného kurzu uverejneriého burzou ceňných papierov, ak tento niejeznámy, pótom nazäklade poslednej žnämej kúpnej
ceny, a ak nieje známa posledná kúpna cena, potom sa na výpoéet Poplatku použije menovitá hodnota akcif. Poplafokje splatný 2-krát roéne, vždy k 15.1; a 15.7
kalendárneho roka, a to za predchádzajúcu časť kalendárnehó roka alebo ku dňu zŕušenia Účtu majitefa CP, ak bol zrušenypočás kalendárneho roka.

2, Neplatf na stavové výpisy k 30.6. a k 31. 12. kalendárneho roka, ktoré Banka poskytuje bezplatne.
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D ská správa zahranicných cenných papierov

Poplatok 0,40 %

" Základom pre výppčet Poplatku za dňjterskú správu zahraniéných cenných papierov Je priemerná dennä výška hodnoty portftilia poéltanä z nominälnej hodnoty
dlhopisov a trhoyej hodnoty akcií v portfóliu. Hodnoty_v cudzfch menách sa prepočltajú priemerom z nákupného a predajného kurzu Banky pre danú menu platnéhó
vdanýdeň. Poplafok je spfatný 2-krát ročne, vždy k 15.1. a k 15.7. kalendárnehó roka, atoza predchádzajúcu časť kalendámeho roka.

r_

Uéet majiteFa Podielového listu

Zriadenie účtu a zmšenie účtu 0,00  
ŕ

Mimoriadny výpis z Učtu majitera PL 5,00  

Mimoriadny výpis transakcif s Podielovými listami 5,00  

Prevody cenných papierov

20.00  +0,03  Prechod cenných papierov (napr dedičstvo) za každý kus cenného papiera
Prechod a prevod podielových listov 20,00  

0,10%min.10,00 Odplatný prevod s finančným vyrovnaním max. 450,00  

Ostatné typy prevodov 20,00  

Prevod a prechod zahraničných cenných papierov v internej eviaencn banKy (QK MajetKovy ucei prevoacu aj naaoDuaatera je 20,00  v evidencíi Banky)
Prevod a prechod zahraničných cenných papierov mimo internej evidencie Banky 65,00  

Prevod a prechod zahraničných cenných papierov emitovaných v krajinách:
Austrália.Bulharskp, Cyprus, Egypt, Grécko, Hongkong, Chorvátsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská federácia, Singapur, 150,00  
Srbsko, Turecko, UkrajÍna

1/ Poplatky sa účtujú za podanie Príkazu na prevod/prechod.
2, Pri prevode y internej evidencii Banky (t.j. Majetkový úéet prevodcu aj nadobúdateľa je v evidencii Banky) je Poplatok osobitne úétovaný obom Klientom (prevodcovi aj

nadobúdateľovi).
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Uloženie zlatých odliatkov

tt-imotnosrvgramocn/iuuujx ií>,uu^,Priememá hmotnosť uložených zlatých odliatkov v kalendámom mesiací (v gramoch)
min. 2,40  , max. 22,50  

Ostatné služby súvisiace s cennými papiermi

Podanie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva k slovenským cenným 30,00  1/2,papierom

Registrácia vzniku zmluvného záložného práva 2/ 0,15 % z výšky pohfadávky (min. 30,00  , max. 6 000,00  )
Registrácia zmeny/zániku zmluvného záložného práva 2Í
a) navýšenie zabezpečovanej pohľadávky (počfta sa z rozdielu medzi navýšenou 0,15 % z výšky pohľadávky (min. 30,00  , max. 6 000,00  )pohľadávkou a pôvodnou pohradávkou)
b) iné zmeny alebo zánik 30,00  

Neuvedené Služby Člena individuálne + náklady účtované Centrálnym depozitárom
Prfkaz na reglstráciu pozastavenia práva nakladať s Podielovými lístami 30.00  

Príkaz na registráciu vzniku/zmeny zabezpečovacieho prevodu práv k Podielovým listom 30,00  

Príkaz na registráciu vzniku/zmeny záložného práva k Podielovým listom 30.00  
r

Blokácia podielových listov ESPAfondov a blokácia Účtu majiteFa PL 30,00  

Ostatné neuvedené služby 5,00   za každých začatých 15 minút práce

1/ Poplatok sa účtuje bez ohFadu na výsledok poskytnutej Služby Člena.
21 y-Pr!Pa.deP.°žiad.avky Klrenta na prednostné.spracovanie alebo vykonanie Služby Clena v zmysle Prevädzkového poriadku Centrälneho depozitára sa k Poplatku

účtuje 100% príplatok z Poplatku za Službu Čléna.
Poplatky v kapitole 4a. sú uvedené vrátane DPH, ak sa na poskytnuté služby vzťahuje DPH v zmysle platných právnych predpisov.
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VýhFadanie dokumentu v registratúrnom stredisku na ziaaosi Miema -aKiivny spis ^spis ODsanujuci zaznamy, Kiore este nie su
uzavreté avsúvislosti s ktorými exístuje reálny predpoklad vzniku ďalšieho záznamu). Napr aktívna účtová.úverová 5,00  
dokumentácia a pod.
VyhFadanie dokumentu v registratúrnom stredisku na žiadosť Klienta - neaktfvny spis (spis obsahujúci záznamy, ktoré
sú uzavreté a neexistuje reálny predpoklad yzniku ďalšieho záznamu). Napr. neäkťívná účtová, úvérová dokumentácia 30,00  
a pod. Do teito kateaórie patrt ai spis dennei uzávierkv.
Vyhotovenie skenu + vytlačenie bankového dokladu alebo listiny na žiadosť Klienta 0,15 /strana

Prfplatok za vyhľadanie informácie staršej ako 3 roky (pri aktívnych dokumentoch) 10.00  

Zadanie avíza na daňový úrad 0,00  + poštovné
r

Ukony predchádzajúce vyhotoveniu návrhu na začatie súdneho konania 7.00  
65,00   + DPHPoskytovanie bankových správ alebo konfirmádí na účely auditu C.fíns urótane nPI-ľ 7fi 00  

r

Potvrdenie k Uvem vydané na žiadosť Klienta 10,00  
f

Prfprava iného dokumentu k Uveru na žíadosť Klíenta min. 20,00  

Iné/neštandardné potvrdenia 15,00  
20.00   + DPH

Vydanie potvrdenia súvisiaceho s úverom na žiadosť Tretej strany (Daňový úrad, Exekútor, atď.)
Cena vrátane DPH: 24.00  

f

Výdanie základného potvrdenia o Depozitnom produkte (potvrdenie o vedení Depozitného produktu, potvrdenie o Oprávnenej osobe na Účte) 7,00  

Vydanie iného ako základného poh/rdenia o Depozitnom produkte 20,00  
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20,00  +DPH
Náklady Banky za poskytnutie súčinnosti (jednoduchšie dohFadávanie)

Cena vrátane DPH: 24,00  
30,00  +DPH

Náklady Banky za poskytnutie súčinnosti (dohradanie starších údajov, vyžiadanie listín z Centralizovanej registratúry a pod. Cena vrátane DPH: 36.00  

>WU-WÍWJW

Zaslanie správy systémom SVVIFT
a) typ Normal (N) 2,66   + DPH; Cena vrátane DPH: 3,19  
b) typ Urgent (U) 3,32   + DPH; Cena vrätane DPH: 3,98  

a)doSRaČR 1,33 +DPH;CenavrátaneDPH: 1,60 
b) do Európy 8,30   + DPH; Cena vrátane DPH: 9,96  
c) do ostatných štátov 14,94   + DPH; Cena vrátane DPH: 17,93  
Kuriérska služba DHL alebo G04 sadzobník spol. + DPH

I/ Poplatok sa účtuje na žiadosť držitefa karty, ktorý spôsobil zadržanie
2/ Poplatoksaneuplatňuje,akBankaspracujedokumentyautomatizovane.Bankaspracúvaautomatizovanevýluônedokumenty,ktorébolizaslanédoBankyprosfrednlctvom

služby B24, spôsobom a vo formáte, ktorý určí Banka v Podmienkach urôených Zverejnením.
3/ Časť Poplatku vo výške 80,00   je splatná v deň podania žiadosti a zostávajúca ôasf Poplatku je splatná v deň uzatvorenia Zmluvy o vinkulácii.
4, Poplatokje zúčtovaný v deň prijatia žiadosti Klienta o viazaný účet.

Výška a splatnosť odmeny za výkon zmluvných povinností Banky je dohodnutá v Zmluve o viazanom účte.5,
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Bankové infomiácie

Poskytnutie bankovej informácie na žiadosť Klienta 24,00  

Poskytnutie bankovej informácie na žiadosť Klienta - do 24 hodín 72,00  

Bezpečnostnéschránky

12,42  +DPH 16,58  +DPHMesačný poplatok1/ Cena vrátane DPH: 14,90  Cena vrátane DPH: 19,90  

'l V cene za použtvanie bezpeénostnej schränky je zahmuté aj poistenie majetku Klienta uloženého v bezpečnostnej schránke. Poistná suma pre každú bezpečnostnú
schránku je vo výške 25 000  .
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Podielové fondy

Podra Sadzobníka poplatkov a náhrad spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiterne, správ. spoľ, a. s.
Viac infomnácií na ktoromkoľvek Obchodnom mieste alebo na:

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.
Tomášikova 48
832 65 Bratislava

Poétová adresa
Tomášikova 48
832 65 Bratislava

Klientske Centrum: 0850 111 888
e-mail: info@amslsp.sk
http://www.amslsp.sk
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a. Definície FIT 2.0 banky pre Platobné služby
ť

Priemerný mesaéný zostatok na Účte
r

Súôet zostatkov na Účte Klienta ku koncu každého dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci vydelený aktuálnym poôtom dní v danom kalendámom mesiaci. Erste Bank der Osterreichischen Sparkassen AG RakúskoGIBAATWW

GIBAÄTWG Erste Group Bank AG Rakúsko
Finanéná skupina ERSTE GROUP pre Platobné kartv

KRECAT2G Bankhaus Krentschker & Co. AG Rakúsko
KSPKAT2K Kärtner Sparkasse AG Rakúsko

Erste Bank der Osterreichischen Sparkassen AG Rakúsko SBGSAT2S Salzburger Sparkasse AG Rakúsko

SPHBAT21Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck Rakúsko Niederôsterreichische Sparkasse AG Hainburg Rakúsko
STSPAT2G Steiemnärkische Bank und Sparkassen AG RakúskoNiederôsterreichische Sparkasse AG Rakúsko
SPIHAT22 Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck Rakúsko

Die Zweite VViener Vereins-Sparkasse AG Rakúsko
GIBAAT21 Die Zweite VViener Vereins-Sparkasse AG Rakúsko

Salzburger Sparkasse BankAG Rakúsko ASPKAT2L AIIgemeine Sparkasse Oberôsterreich BankAG Rakúsko
Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina Bosna a Hercegovina LISPAT21 Lienzer Sparkasse AG Rakúsko

česká spoŕitelna, a. s. Česko SPAMAT21 Sparkasse der Stadt Amstetten AG Rakúsko

Erste BankAD Podgorica Čierna Hora SPBDAT21 Sparkasse Baden Rakúsko

Erste & Steiermärkische Bank d.d. Chorvátsko SPKIAT2K Sparkasse der Stadt Kitzbuhel Rakúsko

SPKUAT22 Sparkasse Kufstein, Tiroler Sparkasse RakúskoSparkasse Bank Makedonija AD Skopje Macedónsko
SPLSAT21 Sparkasse Langenlois RakúskoErste Bank Hungary NYRT. Maďarsko
SPNGAT21 Sparkasse Neunkirchen Rakúsko

Banca Comercialä Romänä Chisinäu Moldavsko
SPPBAT21034 SparkasseEferding-Peuerbach-Waizenkirchen Rakúsko

Banca Comercialä Romänä, S.A. Rumunsko SPPOAT21 Sparkasse Pottenstein N0 Rakúsko
Erste Bank Serbia, a.d. Srbsko SPPRAT21 Sparkasse Pregarten-Unterweissenbach AG Rakúsko

Banka Sparkasse d.d. Slovinsko SPRHAT21 Sparkasse Ried im Innkreis-Haag am Hausruck Rakúsko

SPZWAT21 Waldviertler Sparkasse Bank AG Rakúsko
Finančná skuoina ERSTE GROUP ore Platobné služby SSKOAT21 SparkasseKomeuburgAG Rakúsko

ABSBBA22 SparkasseBankd.d. Bosna a Hercegovína
Erste Bank der Osterreichischen GIBACZPX Českáspoŕitelna,a.s. Česko

GIBAATWW Rakúsko
Sparkassen AG OPPOMEPG Erste Bank AD Podgorica Čiema Hora

GIBAATVVG Erste Group BankAG Rakúsko ESBCHR22 Erste & Steiennärkísche Bank d.d. Chorvátsko

GIBACZPX Českáspoŕitelna.a.s. Česko GIBAHUHB Erste Bank Hungary Zrt. Maďarsko

ESBCHR22 Erste & Steiermärkische Bank d.d. Chorvátsko Sparkasse Bank MakedonijaAD MacedónskoINSBMK22

RNCBMD2X Banca Comercialä Romänä Chi$inäu S.A. MoldavskoGIBAHUHB Erste Bank Hungary Zrt. Maďarsko
RNCBROBU Banca Comercialä Romänä, S.A, Rumunsko

RNCBROBU Banca Comercialä Romänä, S.A. Rumunsko
GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a. s. Slovensko

GIBASKBX Slovenská sporiteFňa, a. s. Slovensko KSPKS122 Banka Sparkasse d.d. Slovinsko
GIBARS22 Erste Bank a.d. Novi Sad Srbsko GIBARS22 Erete Bank a.d. Novi Sad Srbsko
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SEPA krajiny c) v prípade preradenia Učtu medzi Bankovými produktmi - Poplatok je splatný
f

Členské krajiny EHP: Belgicko, Bulharsko, Cyprys, Česko, Dänsko, Estónsko, Fínsko, v dvoch častiach; v deň preradenia Účtu sa Poplatok vypočfta zo sadzby
Francúzsko, Grécko, Holändsko. Chorvátsko, Írsko, Island. Lichtenštajnsko, Litva. platnej pre pôvodný Bankový produkt a posledný deň kalendárneho mesiaca,
Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko. N_emecko, Nórsko, Porsko, Portugalsko, v ktorom doélo k preradeniu, keď sa Poplatok vypočfta zo sadzby platnej pre
Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, španielsko, Švédsko. Taliansko. nový Bankový produkt.

Ostatné územia a autonómne oblasti: Martinik, Guadalupe, Francúzska Guyana, Ku dňu preradenia sú splatné všetky ďaléie Poplatky zúčtovávané z Účtu,
Réunion, Gibraltár, Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Ceuta a Melila, Alandské splatnosť ktorých Banka vyhlásila na posledný kalendárny deň. Poplatok za
ostrovy, Mayotte, Sv. Bartolomej, Sv. Martin, Sv. Pierre a Mjquelon vedenie Učtu sa vypočítava podfa skutočného počtu dnf, počas ktorých bol
Krajiny, ktoré pristúpili k SEPA: Švajčiarsko, Monako, San Maríno, Andora, Bankový produkt poskytovaný, pričom deň ukončenia zmluvného vzťahu sa do

počtu nezapočftava.Vatikán a Spojené kráľovstvo VeFkej Británie a Severného Írska. r

Poplatok Banka odpíše z Účtu alebo ho započíta proti akejkoľvek pohfadávke
Sledované obdobie: Klienta voči Banke.

Sledovaným obdoblm je kalendárny mesiac, v ktorom sa posudzuje hodnota Aktlv 2) Dodatoéný Poplatok za vedenie Účtu j'e splatný piaty Obchodný deň nasledujúci
a plnenie podmienok na poskytnutie zľavy alebo zvýhodnenia, a to od prvého dňa po ukončení kalendárneho mesiaca, pričom tento Poplatokje Banka oprävnená

r

po posledný deň v mesiaci. odpísaf jednou sumou z Učtu, a to aj pred dňom jeho splatnosti, alebo ho
započítať proti akejkofvek pohfadávke Klienta voči Banke.

Vylúčené transakcie: 3) Poplatok za používanie bezpečnostnej schránky za aktuálny mesiac je
bezhotovostné transakcie realizované debetnou Platobnou kartou, ktoré sa na splatnývždy ku koncu daného kalendárneho mesíaca.r

Í;^SM!Äl^redenie očtu nezarätavaiú medzi bezhotovostné ^ p^^ p,^ ^^ ^transakcie/platby Platobnou kartou.
a) posledným dňom v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý je úôtovaný,

alebo

stomované platby b) ku dňu určenému vo výpise k účtu. Poplatky za Charge kartu sú splatné ku
dňu určenému vo výpise transakcif uskutočnených Charge kartou.platby za nákup cudzej meny
Ak v priebehu kalendárneho mesiaca Klient zmenf typ účtu, poplatok zaelektronické peňažné prevody, platby za finančné služby a obchodovanie a za Platobnú kartu sa účtuje nasledovne:finančné platby v prospech inych inštitúcif
a)Ak v novom type účtu nie je Klientova existujúca karta bez poplatku, takplatby za nákup cestovných šekov

poplatok za Platobnú kartu sa účtuje Klientovi až nasledujúci kalendámyplatby za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie mesiac po vykonanf zmeny typu účtu
platby prostredníctvom bankomatu b) Ak v novom type účtu je Klientova existujúca karta bez poplatku, pričom
platby za telekomunikačné produkty a služby v pôvodnom type účtu nebola, poplatok za Platobnú kartu sa nasledujúci

kalendárny mesiac po zmene Klientoví už neúčtuje.
b. Zásady stanovovania poplatkov Zúčtovanie poplatku za Debetnú/Charge kartu nieje viazané na aktiváciu alebo

na používanie tejto karty.
5) Zmluvná pokuta za porušenie Zmluvy o vydaní Platobnej karty je splatná v deň1) Mesačný Poplatok za vedenie Účtu je splatný: porušenia povinnosti Klienta uvedenej v Zmluve o vydanf Platobnej karty.

a) posledný kalendámy deň každého kalendárneho mesiaca, r

6) Spracovateľský poplatok je splatný pri podpise Úverovej zmluvy/Zmluvy
b) posledný deň trvania Zmluvy, akv kalendárnom mesiací došlo kjej ukončeniu, o Záruke/v deň vystavenia Záruky.
alebo
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7) Poplatok za zmenu zmluvných podmienokje splatný pri podpise dodatku 15)Poplatok za iné úkony Banky neuvedené v predchádzajúcich bodoch sú
kZmluve; Poplatok za zmenu v predmete Zabezpečenia je splatný pri podpise splatné ihnerf pri zrealizovanf spoplatňovaného úkonu Bankou; Poplatok Banka
Zmluvy, na základe ktorej sa zmení Zabezpečenie. odpíše z Účtu, resp. Vkladového účtu Klienta, alebo započíta proti akejkoFvek

8) Poplatok za zaplatenie splátky Úveru v hotovosti alebo za predčasné splatenie pohľadávke Klienta voči Banke; ak to nie je možné, Klient je povinný zaplatiť>

Uveru alebo jeho časti mimoriadnou splátkou je splatný pri prijatí hotovosti Poplatok vopred pred vykonaním spoplatňovaného úkonu, poskytnutí dokladu
Bankou. alebo vystavení potvrdenia.

9) Poplatok za vykonanie Domáceho prevodu alebo Cezhraniéného prevodu je 16) Cl?Pl%."ve^n^v.?ad °bníku.platia aJ,p.re.produl<:ty.?^.lužt'y.P°sl<ytoYTé
splatný pri vykonaní platobnej operácie. Klíentovi v cudzej mene. Prepočet meny platnej na územf Slovenskej republiky

na cudziu menu sa realizuje výmenným kurzom ECB prfslušnej meny podfa10)Poplatok za služby, ktoré Banka poskytuje Klientovi ako Člen Centrálneho kurzového listu Banky platného v deň splatnosti Poplatku.depozítára cenných papierov, je splatný pri zadaní pokynu Klienta Banke. r

11) Poplatok za poskytovanie EÍektronick^ch sluzieb je'splatn^ posledn^ deň 17) M^^^a^w^^K^W^WW' kton/ ^
zverejnený v Sadzobnlku, aj centový zostatok na danom produkte.každého kalendámeho mesiaca alebo v deň ukonéenia poskytovania

Elektronickej službypodratoho, ktoräskutoénosť nastane skôr. Z'a kal'endámy 18)POPL^^...Z?.j'.d.v°.l!l_me:.^s?Lj1erea!'zo.v^iena,hlás?,",éh°.YýbT.ru..h°t°.v°.?'.'
mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu platnosti Zmluvy, na základe ktorej je daná Je splatný jeden pracovný deň po nerealizovaní nahláseného hotovostného
Elektronická služba poskytovaná, Banka účtuje Poplatokza poskytovanie danej výberu.
Elektronickej služby len v prípade, ak bola Elektronická služba poskytovaná 19)Poplatok za uloženie zlatých odliatkov je splatný posledný deň každého
Klientovi celý kalendámy mesiac. kalendárneho mesiaca. Poplatok za uloženie zlatých odliatkov bude zúôtovaný

12)Poplatok za poskytovanie Elektronických služieb je splatný posledný deň vždy k 15. 1. kalendámeho roka, a to za predchádzajúci kalendárny rok.
r

každého kalendámeho mesiaca alebo v deň ukončenia poskytovania V prfpade, ak má Klient vedený v Banke Účet majitefa cenných papierov,
Elektronickej služby podfa toho, ktorá skutočnosf nastane skôr. Za kalendárny Poplatok za uloženie zlatých odliatkov bude zúčtovaný spolu s Poplatkom za

r

mesíac, v ktorom došlo k ukončeniu platnosti Zmluvy, na základe ktorej sa daná vedenie Učtu majiteľa cenných papierov.
Elektronlcká služba poskytuje, Banka úétuje Poplatok za poskytovanie danej 20) Poplatok účtovaný Klientovi na zéklade fäktúry je splatný na 14. deň po
Elektronickej služby len v prfpade, ak bola Elektronická služba poskytovaná vystavení faktúry Klientovi, pokiaF vo fáktúre nie je uvedené inak.
Klientovi celý kalendámy mesiac. Poplatok za SMS služby Extra je splatný 21) Poplatok za Zverejňovanie Učtu na internetovej stránke je splatný posledný

r

posledný deň kalendárneho mesiaca. Poplatok za SMS služby Extra sa deň každého kalendárneho mesiaca alebo v deň ukončenia Zverejňovania Účtu
ť

účtuje za každého Klienta aiebo Oprávnenú osobu vo vzťahu ku každému podFa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Za kalendárny mesiac, v ktorom
Učtu, v prospech ktorého sú tieto služby poskytované. Za kalendámy mesiac, došlo k ukonôeniu platnosti Zmluvy, na základe ktorej je Zverejňovanie Učtu

r

v ktorom došlo k ukončeniu platnosti zmluvy, na základe ktorej sa SMS služby poskytované, Banka účtuje Poplatok za Zverejňovania Učtu len v prípade, ak
ť

Extra poskytujú, Banka účtuje Poplatok za poskytovanie SMS služby Extra bolo Zverejňovanie Učtu poskytované Klientovi celý kalendárny mesiac.
r

len v prípade, ak Banka k danému Účtu zaslala Klientovi v kalendámom 22) Ak v sadzobníku nie je určené inak, pre účely stanovenia poplatku sa úkonmesiaci aspoň jednu SMS správu. vykonaný prostrednfctvom Klientského centra považuje za úkon vykonaný
13) Poplatok za vydanie elektronického osobného kfúôa (EOK), je splatný pri prostredníctvom Obchodného miesta.

^ÄBa^J>^=^SÄďk 23) S^ ^ov'sa'nadit^o z^ami stanovovania poplatkov, akza EOK z Účtu, ku ktorému je daný Bezpečnostný predmet prvýkrát priradený, v Zmluve nie je dohodnuté inak.pokiaf sa Banka a Klient nedohodli inak.
14)Poplatok za poskytovanie výpisu vo formáte MT940, zasielaného 24\pre,.útejLwoa". Í°ÍatolnÍto;p°p'ÍtÍu..za,Í°tov-Ä

prostrednlctvom SVVIFTu, je splatný posledný deň každého kalendámeho ykladu hotovosti v mene_odlišne^od meny Očtuvklad prepočítava na menu
Učtu stredovým kurzom (ECB/NBS) platným pre deň transakcie.mesiaca alebo v deň ukonôenia poskytovania výpisu vo formáte MT940 podfa

toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
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