
Zmluva o Elektronickej službe Business24
(ďalej "Zmluva"

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

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

a

Obchodné meno/názov: Služby obce Poproč s. r. o., r. s. p.
Adresa sídla: Ofšavská 24, 044 24 Poproč
IČO: 53304870
Register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, číslo: 49980/V
Zastúpená:
Meno, priezvisko, titul, funkcia: Iveta Komorová HiFovská, Ing., konater
(ďalej "Klient"

Základné podmienky

1' ?re_dJT1e?-m-zľ!UVLJeJ:riade.ni<^ ElektronickeJ služby Business24 ajej používanie Klientom za podmienok
a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

2" ^TÍ?-rlliy_-a-^sob _p<?^rv?[1Í;a, ,Elektľnicl^eÍ. slíížby Business24 Je Klisnt oprávnený zmeniť aj
Jednostranne priamo vaplikácii Elektronickej služby Business24 v rozsahu ktorý mu umožní funkcionalitá
Elektronickej služby Business24. Banka informuje Klienta o akceptácii tejto zmeny priamo vaplikácii
Elektronickej služby Business24.

II Závereéné ustanovenia

1. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Zmluvy, ktorými sú:
a) yšeobecnéobchodnépodmienkySlovenskejsporiterne.a,s.,súčinnosťouod1.1.2015(ďalej"VOP"),
b) Produktovéobchodnépodmienky pre depozitné produkty Slovenskej sporiteľne, a.s" s učinn'osťou od

1.1.2015 (ďaiej "POP"),
c) Sadzobník a
d)_ _ podmienky určenéZverejnenfm, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje.
súhlasl s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

21 yšetíLFľá.yne.vzťahsf vyslf>yene neupravené v Zmluve sa budú riadif 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 prislušných ustanovení Obchodného zákonnfka.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nadobudnutia
účinnosti prflohy č. 1 k Zmluve.

5. Ak je Klient povinnou osobou a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podfa zákona o slobodnom
?lÍ?,tľ,^J? i^?"T1,á^i:álľ.-, ?Í:?ľ*> ^S???... ir??Im?fľí-,z=?^v?- n.?c!obú??. .platr!?.sť ,dftom ,J?Í podpisu
zmluvnými stranami alúčinnosť Obchodný deň nasledujúcí po dni, v ktorom Klient preukáže' Banke
zverejnenie Zmluvy spôsobom podFa VOP.

6. Súčasťou Zmlyvy je príloha:
Príloha č. 1 - Špecifikácia Elektronickej služby Business24.
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dňa dňa

Slovenská sporiteFňa, a.s. Klient

Služby obce PoproČ s. r. o., r. s. p.

Iveta Komorová Hirovská, Ing.
konatef
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

SlOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S.

s účinnosťou od 1 1.2015

VOP - fyzická osoba podnikateF, právnícká osoba,
verejný a nezískový sektor V znení účínnom od 16. 5. 2020

.f

SLOVENSKAs
sporiterňa
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DEFINÍCIE POJMOV

Autentitikaéné éíslo dohodnutý údaj na identifikáciu Klienta pri diaľkovej komunikácii; ak
Zmluva neustanovuje inak, je to číslo účtu Klienta, diskrétny údaj
kplatobnej_karte_Klienta, posledné étvorôíslie platobnej karty osoby;
ktorá koná za Klienta, číslo Bankového produktu poskytovaného
Klientovi. číslo návrhu alebo žiadosti o Bankový produkt určenej
Ktientovi alebo akýkoľvek údaj o Bankovom produkte dohodnutý v
Zmluve.

Banka SJovenská sporitefňa, a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratlslava,
ICO: 00 151 653, zaplsanä v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddie! Sa, vložka číslo 601/B.

Bankový deň kalendárny _deň, vktorom Banka vykonáva svoju činnosť; Bankovým
dňom_ nie je_ deň, ktorý Banka zozvlášť 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 právnym predpisom
urcený osobitný odvod, daň, preddavková alebo zabezpečovacia
povinnosť na daň a každý iný súvisiaci poplatok, ktorých povinnosť
zaplatiť vsúvislosti so vzníkom alebo trvaním právneho'vzťahu medzi
Bankou a Klientom existuje alebo vznikne v budúcnosti na základe
zmeny právnych predpisov.

Dôverné informácie véetky informáde o Klientovi poskytnuté Banke, ktoré nie sú verejne
dostupné vrátane informácií, ktoré sú predmetom bankového tajomstva,
obchodného tajomstva alebo sú predmetom prävnej ochrany podfa
právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

FATCA Foreing Accounts Tax Compliance Act alebo akékoFvek iné súvisiace
predpisy vzt'ahujúce sa na medzivládnu dohodu medzi Spojenými štátmi
americkými a inou krajinou, ktoré implementujú túto reguláciu alebo
akákorvek dohoda uzavretá v súlade s implementáciou tejto regulácie s
US Internal Revenue Service, vládou Spojených štátov amerických alebo
akýmkoľvek vládnym alebo daňovým orgánom v inej krajine.

FATCA zrážka Akákoľvek zrážka zplatby vykonanej na základe Zmluvy, ktorá sa
vyžaduje podfa FATCA

Identiflkačné éíslo pridelený údaj na identifikáciu Klienta pri diarkovej komunikácii; ak
Zmluva neustanovuje inak, sú to údaje o Klientovi, a to meno,
priezvisko, adresa, dátum narodenia alebo časť rodného čísla Klienta za
lomkou.

Klient osoba, ktorá je v záväzkovom 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, kecf Banka a jnštitúde platobného styku vykonávajú svoju
činnosť; Obchodným dňom nie je sobota, nedeľa, deň pracovného
pokoja v Slovenskej republike a deň, ktorý Banka zo zvlášť závažných
prevádzkových dôvodov vyhlási za neobchodný Zverejnenfm.

Osobné údaje údaje o fyzickej osobe podfa prävnych predpisov o ochrane osobných
údajov.

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

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

VOP - fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba,
verejný a neziskový sektor Vznení účinnom 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 Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteFne, a. s.
Zmluva zmluva uzatvorená medzi Bankou a Klientom.
Zmluva na diaFku Zmluva uzatvorená prostriedkami diarkovej komunikácie.
Zverejnenie sprtstupnenie dokumentu Banky alebo informácie zo strany Banky na

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

VOP fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba,
verejný a neziskový sektor Vzneníúčinnomod 16.5. 2020
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6.9. Klient doručuje dokumenty Banke osobne na Obchodné miesto, elektronicky dohodnutým spôsobom,
alebo prostredníctvom pošty na adresu sídla Banky. Kontaktné údaje Banky pre účely komunikácie
medzi Bankou a Klientom sú prístupné 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 listínnej podobe.

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

7. DÔVERNÉ INFORMÄCIE

7.1. Banka sa zaväzuje sDôvernými informáciami zaobchádzať vsúlade s právnymi predpismi
a zachovávať ich dôverný charakter aj po skončení zmluvného vzťahu medzi Bankou a Klientom.

7.2. Banka je oprávnená poskytnúť Dôvemé informácie tretfm osobám len v prípade, v rozsahu a za
podmienok:
a) stanovených v právnych predpisoch,
b) uvedených v rozhodnutiach príslušných orgánov,
c) dohodnutých vo VOP, produktových obchodných podmienkach alebo v Zmiuvách, alebo
d) uvedených v písomnom súhlase udelenom Banke Klientom.

7.3. Klient súhlasí, že Banka môže poskytnúť Dôverné informácie:
a) členovi Skupiny Banky,
b) inej banke,
c) tretej osobe s ktorou Banka spolupracuje 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 aochrane práv

Banky, a
f) tretej osobe, s ktorou Banka rokuje, alebo dohodne zmenu v osobe veritefa aiebo dlžnfka,
a to za podmienky, že zabezpečia ochranu Dôverných informácif pred zneužitfm.

7.4. Kiient súhlasí, že Banka môže poskytnúť Dôvemé informácie tretej osobe:
a) za účelom preukázania platobnej neschopnosti Klienta podľa zákona o konkurze

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

a banky platiteľa, a
c) ktorá je oprávnená nakladať s prostriedkami na účte Klienta.

7.5. Klient-dlžnÍksúhfasf,žeBanka môže poskytnúť Dôvemé informácie osobe, ktorä sa podiera na pinenf,
zabezpečenf pohradávky Banky, poistení pohľadávky Banky alebo participuje na riziku'Banky
súvisiaceho s pohľadávkou Banky alebo prejavl takýto úmysel.

7.6. Klient, ktory sa podiefa na plnení atebo zabezpečení pohFadávky Banky, súhlasí, že Banka môže
poskytnúť Dôverné informácie osobe:
a) za ktorú plnil alebo poskytol zabezpečenie, alebo
b) ktorá tiež poskytla Banke plnenie alebo zabezpečenie rovnakej' pohFadávky.

7.7. Tretia osoba (dodávater) môže poskytnúť Dôverné informácie ďalšej osobe (subdodávateľovi) na
plnenie záväzku tretej osoby (dodávateľa) voči Banke. Banka zmluvne zaviaže tretiu osobu
(dodávatera) na ochranu Dôverných informácií v rovnakom rozsahu ako zabezpečuje Banka.

7.8. Súhlas Klienta s poskytnutím Dôverných informácií trvä do uplynutia archivaínej lehoty stanovenej
prävnymi predpismi.

7.9. Klient nie je oprávnený poskytovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky informácie. ktoré
získal v súvislosti s bankovým obchodom žiadnej tretej osobe. Za porušenie tejto povinnosti sa
nepovažuje, ak sú informácie poskytnuté členovi skupiny dlžnfka.

8. OSOBNÉ ÚDAJE

VOP - fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba,
verejný a neziskový sektor Vzneníúčinnomod 16.5. 2020
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8.1. Banka spracúva Osobné údaje Klienta na účel;
a) identifikácie Klienta,
b) dojednávania, uzatvárania, vykonávania 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 informácil z alebo do registra bankových informácif 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 úioh a povinností Banky podFa právnych predpisov.

8.2. Banka spracúva Osobné údaje, poverí spracúvaním alebo poskytne Osobné údaje tretím osobám
v rozsahu a za podmienok:
a) stanovených v právnych predpisoch,
b) uložených v rozhodnutiach príslušných orgánov,
c) dohodnutých v Zmluve, produktových obchodných podmienkach, VOP, alebo
d) uvedených v písomnom 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 tn/ania účelu spracúvania.

8.5. Klient môže súhlas so spracovanfm Osobných údajov pfsomne odvolať. Odvolanie súhlasu sa
nevzťahuje na prípady, keďje 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 odvolať. Odvolanie súhlasu môže vykonať písomne,
elektronicky, telefonicky cez Sporotel alebo osobne na Obchodnom mieste.

8.7. Ak Klient poskytuje Banke Osobné údaje ínej fyzickej osoby, vyhlasuje, že má preukázaterný 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 financovanfm terorizmu je povinný na požiadanie doručiť Banke písomné vyhlásenie, v
ktorom uvedie identifikačné údaje konečného užívateFa výhod.

9.2. Klient berie na vedomie. že podľa zákona oochrane pred legafizáciou prfjmov ztrestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu, je povinný pri uzatvorenf, ako aj počas trvania zmluvného
vzťahu pfsomne oznámiť Banke, či je politicky exponovanou osobou. Klient berie na vedomie, že
pokiartúto skutočnosť Banke neoznámi, Banka bude považovať Klienta za osobu, ktorá nieje politicky
exponovanou osobou.

9.3. Klient je povinný bezodkladne Banke oznámiť všetky skutočnosti, ktoré preukazujú, Či je alebo nie je
osobou, ktorej vklady sú, alebo by mali byť chránené v rozsahu aza podmienok ustanovených
právnym predpisom.

9.4. Kfient berie na vedomie, že je povinný pri uzatvorení, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu,
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 pravdívé
informáde, na základe ktorých mohla Banka uvedené preveriť, a následne sa preukáže, Že Klient
k Banke osobitný vzťah má, stáva sa zmluva o záruke, zmluva o bežnom účte, zmtuva o vkladovom
účte alebo zmluva o vklade, 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 vedomíe, že pre účely plnenia daňových povinností je povinný písomne preukázať
Banke skutoänosti 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 plsomné vyhlásenie s identifíkáciou osoby,
ktorá vlastní peňažné prostriedky a na ktorej účet je bankový obchod vykonaný. Zároveň odovzdá
písomný súhlas tejto osoby na použitie peňažných prostriedkov a na vykonanie bankového obchodu
najejúčet.

VOP - fyzická osoba podnikater, právnická osoba,
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9.7. Klient vyhlasuje, že bol pri uzatváranf Zmluvy Ínformovaný o výške ročnej percentuálnej sadzby, ak
bola dohodnutá úroková sadzba, ako aj o odplatách vyžadovaných od Klienta a'oodplatách
v prospech Klienta, ktoré súvisia s bankovým obchodom.

9.8. Klient vyhlasuje, že pred vykonaním platobnej operácie do rizikovej krajiny bol Bankou oboznámený s
rizikami, ktoré sú spojené s vykonávanfm takejto platobnej operácie. Klient berie na vedomie, "že
Banka nezodpovedá za škodu, ktorá mu vznikne vykonaním platobnej operácie na jeho žiadosť do
rizikovej krajiny. Rizikovou krajinou je krajina, v ktorej vzhradom na celkovú situácíu nie je možné
zaručiť včasné pripísanie peňažných prostriedkov na strane banky príjemcu aleboje možné očakávať,
že sa platba vrátí znížená o sumu poplatkov banky príjemcu.

9.9. Klient vyhlasuje, že on a ani žiadny člen jeho štatutárneho alebo iného orgánu:
a) nieje osobou, voči ktorej sa uplatňujú medzinárodné sankcie ani účastnfkom žiadnej transakcie

alebo iného konania, v dôsledku ktorej by sa mohol stať osobou voči ktorej sú uplatňované
medzinárodné sankcie;

b) nie je a nikdy nebol ciefom akéhokoFvek nároku, vyéetrovania alebo iného konania v súvislosti
s medzinárodnými sankciami;

c) nie je ani nebol účastníkom akejkoh/ek transakcie, ktorá svojím účelom alebo dôsledkom priamo
alebo nepriamo obchádza alebo porušuje medzinárodné sankcie; alebo

d) nie je anínebol účastníkom žiadnych obchodných alebo iných aktivft, ktorých účastnfkom by bola
osoba voči ktorej je uplatňovaná medzinárodná sankcia, alebo z ktorých by mala takáto bsoba
prospech v rozpore s medzinárodnými sankciami, ktoré sa na danú osobu vzťahujú.

10. ZODPOVEDNOSŤ

10.1. Banka zodpovedá za škodu, ktoró spôsobila zavineným porušením svojej povinnosti. Princfp
objektívnej zodpovednosti Bankyje vylúčený. Banka nieje povinná uhradiť Klientovi uélý zisk.

10.2. Za porušenie povinnosti Banky sa nepovažuje:
a) konanie alebo nečinnosť príslušných orgánov,
b) falšovanie alebo pozmenenie Pokynu, prfpadne iného dokumentu Klientom alebo treťou osobou

odlišnou od Banky,
c) vykonanie Pokynu podfa požiadavky Klienta,
d) odmietnutie prijatia Pokynu,
e) rozdiely v peňažnej hotovosti zistené mimo pokladniénej priehradky,
f) nevykonanie alebo odloženie vykonania Pokynu v súlade s VOP,
g) zmena hodnoty meny, alebo
h) pôsobenie vyššej moci a iné udalosti mimo kontroly Banky, napr. prírodná katastrofa, štrajk.

obmedzenie dodávky energif a služieb.
10.3. Banka ďalej nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku udalostí pod kontrolou Ktienta, alebo

udalostí, za ktoré Klient zodpovedá, alebo za škody vzniknuté v dôsledku porušenia alebo omeškania
splnenia akejkoFvek povinnosti Klienta voči Banke.

10.4. Klient ako srubujúci sa zaväzuje, že Banke ako prfjemcovi sľubu nahradf škodu, ktorá Banke vznikne
vykonaním Pokynu, na ktorý nie je Banka povinná. Klient ako srubujúci nahradí Banke ako príjemcovi
sfubu všetku škodu a náklady, ktoré Banke v tejto súvislosti vzniknú.

10.5. Ak si Banka neuplatní právo zo zodpovednosti za škodu, táto skutocnosť sa nebude považovať za
vzdanie sa tohto práva zo strany Banky.

11. ZAPOČITANIE

11.1. Banka je oprávnená započítať akékoFvek svoje pohfadávky vočí Klientovi proti akýmkoľvek
pohľadávkam tohto Klienta voči Banke, a to bez ohľadu na to, Či sú budúce, súčasné: splatné,
nesplatné, premlčané alebo nepremlčané, a to v poradí určenom Bankou.

11.2. Banka je oprávnená započftať aj pohľadávky znejúce na rôzne meny, aj ak tieto meny nie sú voFné
zameniterné, a to kurzom určeným Bankou obvyklým spôsobom avsúlade so zvyklosťami na
finančnom trhu.

11.3. Banka a Klient sa dohodli, že_ustanovenie § 361 Obchodného zákonníka sa nevzťahuje na žiadny
zmluvný vzťah uzatvorený medzi Bankou a Klientom.

11.4. Klient nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči Banke alebo právnemu
nástupcovj Banky, vrátane pohfadávky z účtu Klienta, proti akýmkorvek pohradávkam Banky alebo

VOP - fyzická osoba podnikateF, právnická osoba,
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pohFadávkam 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 postúpif na tretiu osobu akékoľvek svoje pohľadávky voči Klientovi, a to bez
ohfadu na to, Či sú budúce, súčasné, splatné, nesplatné, premlčané alebo nepremlčané.

12.2. Klientje oprávnený postúpiť svoje pohfadávky voči Banke len s predchádzajúcim pfsomným súhlasom
Banky. Predchádzajúci písomný súhlas Banky nie je potrebný, pokiaľ sa zriaďuje záložné právo
k pohľadávkam Klienta ako záložcu voči Banke v prospech Banky ako záložného veriteľa.

13. RlEŠENIE SPOROV

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

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

môžu byt' prípadné spory, ktoré vzniknú alebo vznikli z bankových obchodov riešené okrem
reklamačného konania a súdneho konania aj prostredních/om rozhodcovského konanía podFa
zákona č. 244/2002 2. z. o rozhodcovskom konaní;

b) ak dôjde medzi zmluvnými stranamj v súvislosti so Zmluvou k uzavretiu dohody o riešení sporu
mediáciou, bude možné rieäiť spor mimosúdne tiež mediáciou na základe zákona č. 420/2004 Z.z.
o mediácii;

c) rozhodcovské zmluvy, ktoré boli uzatvorené na rieéenie 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. RÓZNE

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

14.2. Klientje povinný preukázať Banke skutočnosti, ktoré majú vplyv na urcenie sadzby dane z prfjmu
z Bankového produktu a ostatné skutočností nevyhnutné na splnenie ohlasovacfch povinností Klienta
vykonávaných Bankou.

14.3. Klient súhlasí so zasielaním marketingových informácií 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 finančnom trhu, ktorý je podstatný pre príslušný Bankový produkt, z politických,
ekonomických alebo iných dôvodov k zmene situácie, na ktom Banka nemá vplyv, alebo sa plnenie
stane nemožné, je Banka oprávnená svoje zmluvné plnenie voči Klientovi pozastaviť alebo ho
nevykonať.

14.5. Klient súhlasí 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 nie je povinná prijať čiastočné plnenie pohľadávky od Klienta.
14.7. Akékoľvek plnenie určené na splatenie pohFadávky sa uhrádza v poradí podFa Zmluvy.
14.8. Neuplatnenie práva Banky vyplývajúceho zo Zmluvy sa nepovažuje za vzdanie sa tohto práva 20

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. Klient je povinný bez zbytočného odkladu Banke písomne oznámiť, že mu vznikla povinnosť
vykonať Daňovú zrážku a oznámiť akúkoFvek zmenu výšky, sadzby alebo základu pre vykonanie
Daňovej zrážky.

VOP fyzická osoba podnikater, právnická osoba,
verejný a neziskový sektor Vznenl účinnom od 16. 5.2020
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U.H.Učtovné a iné záznamy vedené Bankou v súvislosti so Zmluvou budú v prípade akýchkoh/ek
nezrovnalostí_medzi Bankou a Klientom vždy rozhodným dokladom vo vzťahu kuvéetkým
záležitostiam, ktorých sa dotýkajú. Uvedené platí, ak sa nepreukáže opak.

14.12.Zmluvy sa vyhotovujú v takom počte rovnopisov, aby každá zmluvná strana dostala jeden rovnopis.
14.13 Zmluva sa uzatvára na dobu neurcítú, akZmluva alebo produktové obchodné podmienky neurčia inak.
14.14. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené vZmluve sa budú riadiť príslušnými produktovými

obchodnými podmienkami, VOP, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismí, a to
vtomto poradí.

14.15.Na účel plnenia povinností Banky súvisiacich so zavedením zákona FATCA,
a) je Klient povinný informovať Banku, či je občanom alebo daňovým rezidentom Spojených štátov

amerických a predložif doklady preukazujúce túto skutočnosť. V prípade, ak Klient takúto
informáciu Banke neposkytne a Banka informáciu o tejto skutočnosti získa, Klient súhlasí s
poskytnutfm informácie o občíanstve alebo daňovej rezidencii príslušným orgánom

b) je Banka oprávnená vykonať akúkoľvek FATCA zrážku, ktorú je povinná vykonať podFa FATCA a
akúkofvek pjatbu v súvislosti s touto FATCA zrážkou. Banka nie je povinná navýšiť platbu
dotknutú FATCA zrážkou ani inak kompenzovať prfjemcovi tejto platby FATCA zrážku. Ak sa
Banka dozvie, že je povinná vykonať FATCA zrážku vo vzťahu k akejkorvek platbe, oznámi túto
skutočnosť Klientovi.

14.16.Na účelyplnenia povinnostlBanky vsúvislosti s predpismi o vykonávanl medzinárodných sankcií
Banka odmietne vykonať akýkoľvek Pokyn, ktorého príjemcom alebo platiterom je osoba,' voči ktorej
sa uplatňujú medzinárodné sankcie. Klient sa zaväzuje, že:
a) neposkytne anj neumožnf použiť prostriedky poskytnuté Bankou na účel, ktorý priamo alebo

nepriamo súvisí s financovaním činnosti niektorej zosôb, voči ktorým sú uplatňované
medzinárodné sankcie a

b) zabezpečí, že akékofvek plnenie, ktoré je povinný na základe Zmluvy uhradiť Banke nebude
pochádzať 20 zdrojov priamo alebo nepriamo súvisiacich s činnosťou akejkoľvek osoby, voči
ktorej sú uplatňované medzinárodné sankcie.

Podmienky identifikácie osôb, voči ktorým sa uplatňujú medzinárodné sankcie Banka určf
v podmienkach určených Zverejnením.

14.17. Vsúvislosti s implementáciou automatickej výmeny informácii o cezhraničných opatreníach, ktoré sú
v zmysle zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v platnom zneni s ohľadom na
splnenie charakteristických znakov považované za opatrenia vykonávané za účelom vyhýbania sa
daňovým povinnostiam alebo získania daňovej výhody, t.j. opatrenia podliehajúce oznamovaniu:

a) Banka vyhlasuje. že nenavrhuje, neponúka, neorganizuje, nesprístupňuje a nezavádza na trh
opatrenia podliehajúce oznamovaniu a Banka taktiež neposkytuje priamo alebo prostredníctvom
inej osoby pomoc, podporu alebo poradenstvo v súvislosti s navrhovanfm, ponúkaním na trh,
organizovaním, sprístupňovaním na zavedenie alebo s riadenim zavedenia opatrenia
podliehajúceoznamovaniu;

b) ak sa Banka dozvie že Klient zamýšFa vykonať, vykonáva alebo vykonal bankový obchod, ktorý
s ohľadom na účel jeho vykonania je alebo môže byť považovaný za opatreníe podliehajúce
oznamovaniu, Banka podá informáciu o vykonávanom bankovom obchode príslušnému orgánu
v zmysle zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v platnom znení.

14.18.Akje Klient povinnou osobou a Zmluvaje povinne zverejňovanou zmluvou podFa zákona o slobodnom
prístupe k informáciám, platí nasledovné:
a) má sa za to, ze Klient preukáže Banke zverejnenie Zmluvy niektorým z nasledujúcich spôsobov:

aa) Klient doručí Banke písomné potvrdenie Úradu vlády Slovenskej republiky o zverejnenl
Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv,

ab) Klient doručf Banke písomné vyhlásenie Klienta o zverejnenf Zmluvy v Centrálnom registri
zmlúv,

ac) Klient doručí Banke písomné vyhlásenie Klíenta o zverejneni Zmluvy na webovom sídle
Klienta alebo na webovom sfdle zriaďovateľa Klienta, ak Klient nemá webové sfdlo,

ad) Klient doručf Banke písomné vyhlásenie Klienta o zverejnenf Zmluvy v Obchodnom
vestníku, alebo

ae) Banka pre Banku akceptovatemým spôsobom zfska informáciu o zverejnenf Zmluvy
v Centrálnom registri zmlúv, na webovom sídle Klienta alebo zriaďovatera Klienta alebo
v Obchodnom vestníku; Banka o tejto skutočností informuje Klienta.

b) Klient je povinný zverejniť Zmluvu vrátane véetkých jej príloh a súčastí.
c) Klient je povinný doručiť Banke dokument preukazujúci zverejnenie Zmluvy na adresu

Obchodného miesta,_ktoréKljentovi poskytlo Bankový produkt na základe povinne zverejňovanej
Zmluvy, a to najneskôrdo 15 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy.

VOP fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba,
verejný a neziskový sektor VznenÍ účinnom od 16.5. 2020
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d) Ak Zmluva nebude zverejnená do troch mesiacov odo dňa jej uzatvorenia, alebo ak Klient v tejto
lehote nedoručí Banke dokument preukazujúci zverejnenie Zmluvy, Zmluva nenadobudne
účinnosť a zruôuje sa od počiatku.

14.19.Akje dohodnuté počftanie lehôt na bežné mesiace, roky, prípadne iné obdobie, má sa za to, že lehota
skončt po uplynutf dohodnutého obdobía v deň, ktorý sa svojím éíselným označenfm zhoduje s dňom
začiatku tejto lehoty.

14.20.Na právne vzťahy Banky a Klienta sa neuplatnl ustanovenie § 6, § 8 ods. 3, § 10, § 12 - 14 a § 31 -
44, okrem § 44 ods. 2 a 3 zákona o platobných službách.

15. ZÄNIK ZÄVÄZKOVÝCH VZŤAHOV

15.1. Bankaa Klientmôžu Zmluvu ukončiťdohodou, výpoveďou aiebo odstúpením.
15.2. Výpoveď Zmluvy nadobúda účinnosť uplynutím tretíeho dňa odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej

strane. V Zmluve alebo produktových obchodných podmienkach môžu byt' dohodnuté iné podmienky
výpovede. Ak Banka vypovie Zmluvu z dôvodu podvodného konania Ktienta alebo iného vážneho
dôvodu, výpoverfje účinná dňom jej doručenia Klientovi.

15.3. Bankaje oprávnená odstúpiť od Zmluvy, ak:
a) Klient uviedol nesprávne údaje alebo zamlčal údaje o majetkových pomeroch podstatné pre

rozhodnutie Banky uzatvoriť Zmluvu,
b) Klient porušil Zmluvu podstatným spôsobom a!ebo opakovane,
c) Klientje v omeékaní so splácaním svojho peňažného záväzku voči Banke,
d) Klient nesplnii záväzok voči Banke ani v dodatočnej lehote, akju Banka určí,
e) Klient ani po výzve Banky neposkytol alebo nedoplnil zabezpečenie pohFadávky Banky,
f) v pomeroch Klienía došlo k významným zmenám, ktoré nedávajú záruku plnenia Zmluvy,
g) Klient vyrovnal svoje peňažné záväzky voči iným veriterom, poskytol inému veriteFovi výhodnejšie

zabezpečenie ako poskytol Banke, alebo vjeho prospech ponúkol zabezpečenie, čím sťažil
splnenie svojej povinnosti voči Banke,

h) bolo voči Banke začaté súdne konanie, ktoré sa bude týkať akéhokofvek zmluvného vzťahu medzi
Bankou a Klientom, alebo

i) bolo začaté konkurzné konanie na majetok Klienta, alebo reštrukturalizačné konaníe Klienta, alebo
Klient vstúpil do likvidácie, alebo bol podaný návrh na začatie súdneho výkonu rozhodnutia alebo
exekučného konania alebo dobrovoľnej dražby na majetok Klienta.

15.4. Zmluva zaniká doručením odstúpenia druhej zmluvnej strane. Banka môže v odstúpenl určiť neskorel
deň zániku Zmluvy.

16. ZÄVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1. Právne vzťahy Banky a Klienta sa riadia právom Slovenskej republiky.
16.2. Za rozhodujúci jazyk pre zmluvné vzťahy sa považuje slovenčina.
16.3. Ak sa ktorékorvek ustanovenie VOP, produktových obchodných podmienok alebo Zmluvy síane

neplatným alebo nevymáhateFným, neovplyvní to platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení
VOP, produktových obchodných podmienok alebo Zmluvy. Banka a Klient sa dohodli nahradiť
neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia takými, ktoré budú mať najbližší právny význam a účinok.

16.4. Vybavovanie Reklamácif upravuje Reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok je súčasťou VOP.
16.5. Podmienky pre vykonávanie platobných služieb Slovenskej sporitefne, a. s. sú súčasťou VOP a sú

prfstupné na www.slsp.sk a na Obchodnom mieste.
16.6. Banka je oprávnená jednostranne zmeniť VOP, 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 objektivne spôsobilý ovplyvniť poskytovanie

Bankových produktov alebo podmienky ich poskytovania,
c) zmeny technických možností poskytovania Bankových produktov,
d) zabezpečenia bezpečného fungovania bankového systému, alebo
e) zabezpečenia obozretného podnikania Banky a bankovej stability.
Banka informuje Zverejnením o zmene VOP alebo o zmene podmienok Zmluvy, ktoré môže podľa
VOP alebo Zmluvy zmeniť Zverejnením, najneskôr 15 kalendárnych dní vopred.

16.7. Banka je oprávnená doplniť VOP zdôvodu rozšírenia bankových služieb. Banka informuje
Zverejnením o doplnení VOP najneskôr 1 kalendárny deň vopred.

16.8. Zmena VOP nadobudne účinnosf v deň uvedený vo VOP.

VOP - fyzická osoba podnikatef, právnická osoba,
verejný a neziskový sektor Vznení účinnom od 16. 5.2020
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16.9. VOP platia aj po skončení zmluvného vzťahu Klienta a Banky až do úplného vysporiadania ich
vzájomných vzťahov.

16.10.VOP nadobúdajú účinnosť 1. 1. 2015. Nadobudnutim 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 nahrádzajú Všeobecné
obchodné podmienky vydané Bankou s účinnosťou od 1. 8. 2002, a to včastiach, ktoré upravovali
tento Bankový produkt.

VOP - fyzická osoba podnikatef, právnická osoba,
verejný a neziskový sektor Vzneníúčinnomod 16.5. 2020
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DEFINÍCIE POJMOV

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

sporiteľne, a. s.
r

UČET, 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 uplynutf Doby viazanosti; ak sa Doba viazanosti urcila

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 svojím pomenovaním
alebo čfslom 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 začfna:
a) dňom pripísania peňažných prostriedkov aspoň vo výéke Minimátneho

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

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

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

Neviazaný vklad peňažné prostriedky:
a) prijaté na Vkfadový účet, ktoré sa majú stať 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

Uéet 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 Kiient zaväzuje počas Doby viazanosti

nenakladať.

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

Vzorový podpis dokument, ktorý obsahuje identifíkáciu Klienta, vlastnoručné grafické
znázornenie podpisu Klienta a jeho identifikačné číslo.

PLATOBNÉ KARTY

Bezkontaktná bezhotovostná transakcia Platobnou kartou s čipovou
w

transakcia bezkontaktnou technológiou MasterCard PayPass / Visa
PayWave uskutočnená na zariadení na prjjfmanie Platobných
kariet priložením Platobnej karty k Čítačke na zariadenf.

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

Drziter karty Klient, na meno ktoréhoje vydaná Platobná karta a ktorýjedinýje
oprávnený Platobnú kartu používať.

POP - fyzická osoba podnjkatef, právnická osoba, v znent účinnom od 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

v r_

použivania Bankou pre jednotlivé typy Platobných kariet a uvedená v
Platobnej karty podmienkach určených Zverejnením.
Náhradná karta Platobná karta vydaná v prípade straty, odcudzenia, poškodenia

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 používaní Platobnej karty a na

autorizáciu platobnej operácie.
Platobná karta platobný prostriedok vydaný Bankou Klientovi k Účtu.
Predajný doklad doklad, na ktorom Klient svojím podpisom potvrdzuje realizáciu

nákupu u Obchodnfka prostredníctvom Platobnej karty a udeFuje
súhlas na vykonanie platobnej operácie prostredníctvom
Platobnej karty.

ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO

Autentifikaéný údaj dohodnutý údaj na autentifikácíu Klienta a autorizádu Pokynov cez
Elektronickú službu.

Bezpečnostný prostriedok na zabezpečenie bezpečnosti diaľkovej komunikácie cez
predmeí 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
prostriedkami na Účte v elektronickej forme.

Certifikačný údaj údaj získaný z Bezpečnostného predmetu na podpísanie
(autorizáciu) Pokynu alebo potvrdenie údajov v Pokyne.

EB zmluva Zmluva o poskytovaní a používaní Elektronickej služby.
Elektronická služba služba Banky, ktorá Klientovi umožňuje diaľkovú komunikáciu

s Bankou.

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

Identífikaéný údaj pridelený údaj na identifíkáciu Klienta cez Elektronickú službu
(napríklad prihlasovacie meno).

Internetový zmluvný partner Banky, ktorý na svojej internetovej stránke
obchodník prevádzkuje intemetový obchod a má v Banke zriadený Účet,

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
použitf Bezpečnostného predmetu.

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

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

Partnerský účet Učet, v prospech ktorého Banka vykonáva Domáce prevody aj bez
uvedenia Certifikačného údaju a pokynom "Potvrdiť" autorizuje
príslušný Platobný príkaz za predpokladu splnenia ostatných

POP - fýzícká osoba podnikateF, právnická osoba, v znenl účinnom od 1. 1. 2021
verejný a neziskový sektorzo dňa 1.1. 2015



4

podmienok pre predloženie Príkazu Banke. Postup podFa prvej vety
sa považuje pre účely Zmluvy za riadne podpisanie a autorizovanie
Príkazu oprávnenou osobou, ktorým oprávnená osoba poh/rdí svoje
autorstvo, resp. integritu údajov uvedených v prfslušnom Príkaze.

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

služby Klientom na zákfade súhlasu udeleného Klientom, pričom
podfa druhu platobnej služby, ktorú Klientovi poskytuje,

r

rozoznavame:
r

a. poskytovateFa služíeb informovania o Učte,
b. poskytovateFa platobných iniciačných služieb,
c. vydavateľa platobných prostriedkov viazaných na platobnú

kartu.
Príkaz platobný príkaz doručený Banke prostredníctvom Elektronickej

služby.
Silná autentifikácia overenie totožnosti Klienta pri používanl Elektronickej služby, pri

diafkovej komunikácii Klienta s Bankou alebo pri použfvaní platobnej
služby poskytovanej PoskytovateFom platobných služieb, a to na
základe použitia dvoch alebo viacerých rozličných charakteristických
prvkov Klienta, charakterizovaných ako vedomosť, vlastnfctvo
alebo inherencia. Medzi takéto charakteristické prvky Klienta patria
napríklad Bezpečnostné predmeíy, dohodnuté heslo, odtlačok prsta,
SMS kód, rozpoznanie tváre a iné

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

UžívateF oprávnená osoba určená Klientom na vykonávanie jednotlivých
f

úkonov spojených s Učtom prostredníctvom Elektroníckej služby
Business24 v rozsahu stanovenom v profiie Užfvateľa a za
podmienok stanovených Klientom.

Vyhradené rozhranie rozhranie poskytované Bankou Poskytovaterovi platobných služieb,
umožňujúce bezpečnú komunikáciu medzi Bankou, PoskytovateFom
platobných služieb a Klientom v súlade s osobitným prävnym

f

predpisom, prostredníctvom ktorého Banka sprístupní Účet Klientovi
a Poskytovateľovi platobných služieb za podmienok uvedených
v POP a podmienkach urcených Zverejnením.

POP - fýzická osoba podnikateľ, právnická osoba, v znení účinnom od 1. 1. 2021
verejný a neziskový sektorzo 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) fýzickej osobe podnikaterovi, ktorý pri uzatváraní a plnenl Zmluvy koná v rámci svojej obchodnej činnosti

alebo inej podnikatefskej činnosti,
b) právnickej osobe, a
c) vlastnikom 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 Kfienta zo Zmluvy, alebo zabezpečf
záväzok Klienta zo Zmluvy.

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

mieste.

F

2. UČET

r

2.1. Učet slúži na vykonávanie hotovostných a bezhotovostných platobných operácií a je urcený na podníkaterské
účely, a to aj podľa daňových právnych predpisov. Druhy Účtov vrátane určeniatypu Klientov, pre ktorých
sú určené, sú uvedené v podmienkach určených Zverejnením.

2.2. Akje Účet poskytovaný Klientovi pre ktorého tento druh Účtu nieje urcený, je Banka oprávnená preradiť
poskytoyaný Učet na druh Účtu určen^ pre danytyp Klienta v zmysle podmienok určených Zverejnením.

2.3. Banka úročí peňažné prostriedky na Účte odo dňa ich vloženia na Účet do dňa predchádzajúceho dňu ich
yýberu z Učtu.

2.4. Úroky pripíše Banka na Účet na konci kalendárneho mesiaca. V prípade zrušenia Účtu Banka pripíée úroky
na Učet ku dňu jeho zruéenia.

/

Zríadenie a vedenie Očtu
F

2.5. Banka zriadi Účet v dohodnutej mene na základe Zmluvy. Ak mena v Zmluve dohodnutá nie je, Banka zriadi
Učet v mene euro.

2.6. Klientje oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami na Účte na základe Pokynu.
2.7. Banka je oprávnená z dôvodu bezpečnosti pri nakladaní s peňažnými prostnedkami na Účte vyžadovať

podpísanie Pokynu v súlade so Vzorovým podpisom uloženým v Banke, alebo môže žiadať pripojenie
odtlačku pečiatky zhodného so Vzorovou pečiatkou.

2.8. Ak Klient na^ladá s peňažnými prostriedkami na Účte aiebo Banka zúčtuje Poplatky z Účtu a na Účte nie je
dostatok peňažných prostriedkov, Banka bude na Účte evidovať nepovolené prečerpanie. Klient je povinný
zaplatiť Banke úrok z omeškania zo sumy nepovoleného prečerpania s okamžitou splatnosťou; výška
úrokovej sadzby je uvedená v podmienkach určených Zverejnenfm. Nepovolené prečerpanie je Klient
povinný okamžite splatiť.

.F

Zrušeme Očtu

2.9. Vdeň účinnosti odstúpenia od Zmluvy po uplynutfvýpovednej lehoty, alebo po uplynutf doby, na ktorú bol
Učet zriadený (ak sa Účet zriadil na dobu určitú) Banka Účet zruší. Ak k Účtu boli poskytnuté iné Bankové
produkty, Banka Učetzruší až:

r

a) po zániku posledného Bankového produktu poskytnutého k Účtu,
b) po uplynutt 8 kalendárnych dní po zániku Zmluvy, na základe ktorej Banka vydala k Účtu elektronickú

Platobnú kartu,
c) po uplynutí 30 kalendárnych dní po zániku Zmluvy, na základe ktorej Banka vydala k Účtu embosovanú

Platobnú kartu, alebo
d) v deň nasledujúci po dni splatnosti povoleného prečerpania alebo kontokorentného úveru poskytnutého

k Učtu.

3. VKLADOVÝ ÚČET

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

POP - fýzická osoba podnikater, právnická osoba, v znenf účinnom od 1. 1. 2021
verejný a neziskový sektorzo dňa 1.1.2015
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Použfvanie Platobnej karty
7.9. Klient použfva Platobnú kartu v súlade s právnymi predpismi štátu, na území ktorého Platobnú kartu používa.
7.10. Klient je povinný dodríiavať zásady bezpečnosti pri používanf Platobnej karty uvedené v podmienkach

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

7.11. Klient môže Platobnou kartou uskutočňovať operácie uvedené v podmienkach urcených Zverejnenim.
7.12. Funkčnosť Platobnej karty môže byť v určitých prfpadoch (najmä pri použití Platobnej karty v zahraničí)

obmedzená z dôvodu nekompatibilného technického nastavenía zariadenf pre prijímanie Platobných kariet
na strane niektorých Obchodníkov.

7.13. Pokyn Platobnou kartou je neodvolateľný.
f

7.14. Klientje oprávnený Platobnou kartou nakladať s peňažnými prostriedkami na Účte iba do výšky povoleného
f

Limitu používania Platobnej karty a maximálne do výšky disponibilného zostatku na Účte.
7.15. Limit používania Ptatobnej 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 Maximálny Limit
používania Platobnej karty. Túto zmenu Banka oznámi Zverejnením.

7.16. Platobnú operáciu Platobnou kartou prijej fýzickom predložení a svoju totožnosť Klient potvrdí:
a) zadanfm svojho PIN-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 bezjej fýzického predloženia, pre ktorú zákon o platobných službách

vyžaduje uplatňovanie silnej autentifikácie používateľa platobných služieb a svoju totožnosť Klient potvrdl
vykonaním Silnej autentifíkácie.

7.18. Platobnú operáciu Platobnou kartou bezjej fýzického predloženia, pre ktorú zákon o platobných službách
nevyžaduje uplatňovanie silnej autentifikácie, alebo pri ktorej Banka upiatňuje výnimku z použitia silnej
autentifikácie v zmysle osobitného predpisu a svoju totožnosť Klient potvrdl:
a) uvedením čísla a dátumu platnosti Platobnej karty a CW2 / CVC2 kódu, alebo
b) iným spôsobom dohodnutým medzi Bankou a Obchodníkom.

7 19. Bezkontaktné transakcie platobnou kartou u Obchodnfka na POS termináli do výšky 50 EUR, 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 Iféiť
v závislosti od krajiny, v ktorej je Platobná karta použitá, ako aj od nastavenia límitu u konkrétneho
Obchodníka, u ktorého je Bezkontaktná transakcia realizovaná. Pri Bezkontaktných transakciách
presahujúcich hodnotu 50 EUR je Klíent spravidla vyzvaný na zadanie PIN-kódu.

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

7.21. Platobné operácie Platobnou kartou vykonávané na diaľku bezjej fýzického predloženia do výšky 30 EUR,
ak kumulatívna suma takýchto platobných operácif na diaľku od posledného uplatnenia Silnej autentifikácie
nepresiahla 100 EUR a svoju totožnosť môže Klient potvrdit' spravidla iba uvedením čísla a dátumu platnosti
Platobnej karty a CW2 / CVC2 kódu. Uplatnenie uvedeného pravidla je závislé od nastavenia konkrétneho
Obchodníka.

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

7.23. Klient znáéa stratu, ktorá vznikla použitím stratenej alebo odcudzenej Piatobnej karty, alebo v dôsledku
zneužitia Platobnej karty neoprávnenou osobou Klient znáša stratu aj v prípade, ak Banka pri vykonávaní
platobnej operácie Klienta nevyžadovata silnú autentifikáciu Klienta alebo použila výnimku zo silnej
autentifíkácieplatiteľapodľaosobitnéhopredpisu. Ustanovenie§ 12ods. 1,2, 3,4, 5a6zákonao platobných
službách sa v plnom rozsahu neuplatnia.

7.24. Banka znáéa stratu, ktorá vznikla použitím stratenej alebo odcudzenej Platobnej karty, alebo v dôsledku
zneužitia Platobnej karty neoprávnenou osobou v čase po podaní žiadosti o zablokovaníe Platobnej karty v
Banke, ak Kfient 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 DržiteFa karty bez zbytočného odkladu.

Zúčtovanie platobných operácií vykonaných Piatobnou kartou

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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7.26. Platobné operácie Platobnou kartou Banka zúčtuje na ťarchu Účtu, ku ktorému je Platobná karta vydaná.
Zúčtovanie Banka vykoná najneskôr nasledujúci Obchodný deň po zfskaní informácií a podkladov
potrebných na zúčtovanie.

7.27. Banka môže na obdobie od platobnej operácie Platobnou kartou až po jej zúčtovanie rezervovať na Účte
peňažné prostriedky vo výške platobnej operácie.

7.28. Platobné operácie uskutočnené vzahraničí Banka zúčtuje vsúlade s podmienkami medzinárodných
kartových spoločností, Spôsob zúčtovania a určenia výmenného kurzu sa uvádza v podmienkach určených
Zverejnenfm.

Zrušenie Platobnej karty
7.29. Zmluva, na základe ktorej bola vydaná Platobná karta, zaniká najmä:

a) z dôvodu uskutočnenia úkonu smerujúceho k zániku Zmluvy, predmetom ktorej je zriadenie Účtu, ku
f

ktorému bola Platobná karta vydaná. Ukon smerujúci k ukončeniu Zmluvy, predmetom ktorej je zriadenie
Učtu sa poyažuje súčasne aj za úkon smerujúci k ukončeniu zmluvy o vydaní a použfvant Platobnej karty
ktomuto Učtu;

b) uplynutím doby platnosti Platobnej karty, ak nebola Klientovi vydaná Náhradná karta alebo Obnovená
karta;

c) výpoveďou zo strany Klienta alebo Banky.
Ak sa Banka hodnoverným spôsobom dozvie o úmrtí majiteľa Účtu alebo o zániku majitera Účtu, zruší všetky

r

Platobné karty vydané k tomuto Účtu a Zmluva, na základe ktorej boli vydané tieto Platobné karty, zaniká.
7.30. Ak sa Banka hodnoverným spôsobom dozvie o úmrtl DržiteFa karty, alebo ak si Držitef karty najneskôr do 90

dní odo dňa vyrobenia Platobnej karty doručovanej na Obchodné miesto, túto Platobnú kartu neprevezme,
zruší Platobnú kartu vydanú tomuto DržiteFovi karty a Zmluva, na základe ktorej bola vydaná táto Platobná
karta, zaniká v časti týkajúcej sa tejto Platobnej karty.

7.31. Ak bola Platobná karta vydaná k dvom Účtom, zánikom Zmluvy, predmetom ktorej je zriadenie ÚČtu, zaniká
Zrnluva o Platobnej karte len v časti, ktorá sa týka použfvania Platobnej karty v súvislosti so zmšeným
Učtom.

7.32. Klient po zániku oprávnenia používať Platobnú kartu alebo po ukončení platnosti Platobnej karty, túto bez
zbytočného odkfadu fyzícky znehodnotí. V podmienkach určených Zverejnením Banka určf, ktoré typy
Platobných kariet treba vrátiť. V prípade porušenia tejto povinnosti Klient zodpovedá za všetky platobné
operácie spojené s jej prípadným zneužitfm a za Škodu, ktorú Banke spôsobil.

8. ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO

8.1. Elektronické bankovníctvoje súbor Elektronických služieb na diafkovú komunikáciu Klienta s Bankou.

Zríadenie Elektronickej služby
8.2. Banka poskytuje Klientovi Elektronické služby na základe EB zmluvy. Banka Elektronickú službu Klientovi

sprístupní v primeranej lehote po účinnosti EB zmluvy, najneskôr do 2 Obchodných dní. Druhy
Elektronických služieb, ktoré Banka poskytuje, sú uvedené v podmienkach určených Zverejnením. Pre
úspešné poskytovanie a používanie Elektroníckejslužbyjepotrebné, aby Klientsplniltechnicképredpoklady
v závislosti od typu poskytovanej Elektronickej služby.

8.3. Klient si v EB zmluve Špecifikuje rozsah Elektronickej služby a určf Bezpečnostný predmet, spôsob jeho
použfvania a Limit. Maximálna výška Limitov sa uvádza v podmienkach určených Zverejnením. Špecifikáciu
Elektronickej služby môže Klient meniťv priebehu tn/ania EB zmluvy aj prostredníctvom Elektronickej služby,
ktorá takúto zmenu umožňuje. Ak Klient rozsah Elektronickej služby nešpecifikuje, Banka poskytuje
Elektronickú službu v rozsahu pasfvnych operácií.

8.4. Nová EB zmluva mení skôr uzatvorenú EB zmluvu v tých častiach, ktoré sú dotknuté ustanoveniami novej
EB zmluvy.

8.5. Banka je oprávnená sprístupniť Klientovi aj bez žiadosti Bankový produkt v Elektronickej službe. V takomto
prípade Banka sprísfupní Klientovi informácie o stave a pohyboch peňažných prostrisdkov na tomto
Bankovom produkte, alebo o iných skutočnostiach týkajúcich sa tohto Bankového produktu.

Poskytovanie Elektronickej služby
8.6. Komunikácia medzi Klientom a Bankou cez Elektronickú službu prebieha nepretržite, s výnimkou prípadu

systémovej údržby alebo nepredvídateFnej technickej poruchy.
8.7. Klient berie na vedomie, že je nevyhnutné, aby Banku informoval o každej zmene údajov potrebných na

úspešné poskytovanie a používanie Elektronických služieb.

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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8.23. Ak Klient predloží Banke taký Príkaz na úhradu aktuálnym dátumom splatnosti, ktorý Banka urcí
v podmienkach urcených Zverejnenfm, 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 najbližšf 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

f

vykonaníe rezervovať na Učte peňažné prostriedky vo výške sumy uvedenej v Príkaze.
F

8.24. Ak majú byť v prospech Učtu vedeného Bankou pripfsané peňažné prostriedky na základe Príkazu
uvedeného v bode 8.23. adoručeného včase uvedenom v bode 8.23., Banka tieto peňažné prostriedky
priptše najbližéf Bankový deň nasledujúci po predložení tohto Príkazu alebo v okamihu opätovnej dostupnosti
systému Banky. Banka je oprávnená na obdobie od prijatia tohto Príkazu až po pripfsanie peňažných

r

prostriedkov v prospech Učtu pnjemcu platby umožniť príjemcovi nakladať s peňažnými prostriedkami na
Účte do výšky sumy uvedenej v Prfkaze spôsobom a za podmienok určených Bankou Zverejnenfm.

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 Kiient nemá Elektronickú službu alebo ak nemá prístup k elektronickému výpisu a nedohodol si iný typ
výpisu, Banka poskytne Ktíentovi výpis k Bankovému produktu kedykoľvek na Obchodnom mieste.

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

a Klientom alebo oprávnenou osobou, predmetom ktorej je poskytnutie alebo používanie Bezpečnostného
predmetu.

8.29. Keďže EB zmluva alebo Zmluva o Bezpečnostných predmetoch spravidla upravuje použfvanie viacerých
Elektronických služieb alebo Bezpečnostných predmetov, Banka môže ukončiť poskytovanie konkrétnej
Elektronickej služby alebo Bezpečnostného predmetu aj bez ukončenia Zmluvy ako celku, a to zaslanlm
oznámenia Klientovi o ukončení poskytovania danej Elektronickej služby alebo 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 služba SporoPay
8.31. Banka poskytuje Internetovému obchodníkovi Elektronickú službu SporoPay na základe Zmluvy za

predpokladu splnenia najmä týchto podmienok:
f

a) Intemetový obchodník má v Banke zriadený Účet 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 oprávnená jednostranne meniť z dôvodu zmien
technických možnosti Banky. Zmeny urcuje Banka Zverejnením.

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

8.34. Intemetový obchodnfkje povinný Banku ínformovať 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 Zmluve. Banka nie je povinná tejto
žiadosti Intemetového obchodnfka vyhovieť.

8.35. Banka po uzavretí Zmluvy odovzdá alebo sprístupní Internetovému obchodníkovi reklamný banner s logom
SporoPay. Akje komunikácia zabezpečená tajným kFúčom, Internetový obchodníkje povinný dodržiavať pri
jeho používaní bezpeénostné zásady viažuce sa k Bezpečnostným predmetom.

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

8.37. Banka nezodpovedá za správnosť údajov obsiahnutých v úhrade alebo za škody spôsobené
nezrealizovaním úhrady za tovar a služby zadanej Klientom, pokiaf Intemetový obchodník neposkytol

r

Klientovi sprävne číslo svojho Účtu, ako aj správny údaj umožňujúci identifikáciu úhrady.
8.38. Banka informuje Internetového obchodnika o výsledku realizácie platobných operácií uskutočnených

e

prostrednfctvom SporoPay v prospech Učtu Intemetového obchodníka, a to v rozsahu a spôsobom
uvedeným v technickom popise k SporoPay.
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8.39. Ak je komunikácia medzi Bankou a Internetovým obchodníkom v rámci SporoPay zabezpeôená tajným
kFúčom, Intemetový obchodník je povinný dodräiavať pri jeho používaní bezpečnostné zásady viažuce sa
k Bezpečnostným predmetom. Oprávnená osoba Internetového obchodnfka je povinná zvoliť si tajný kfúč
v rámci Elektronickej služby Internetbanking. Internetový obchodnik zodpovedá za dodrziavanie
bezpečnostných zásad viažucich sa k Bezpečnostným predmetom oprávnenou osobou. Ak oprávnená
osoba Internetového obchodníka tajný kfúč stratí, alebo ak dôjde kjeho odcudzeniu alebo zneužitíu, alebo
ak sa Intemetový obchodník domnieva, že tajný kfúč môže byť zneužitý neoprávnenou osobou, je povinný
bez zbytočného odkladu tajný kfúč zmeniť.

8.40. Internetový obchodníkdáva týmto Banke súhlas na zverejnenie svojho obchodného mena, názvu, loga alebo
iného označenia, sídla alebo miesta podnikania a adresu internetovej stránky, na ktorej prevádzkuje svoj
internetový obchod do zoznamu Internetových obchodníkov, s ktorými Banka spolupracuje a tiež na použitie
v marketingových materiáloch Banky propagujúcich spoiuprácu medzi Bankou a Internetovým obchodníkom.

8.41. Zmluvný vzťah medzi Bankou a Internetovým obchodníkom založený zmluvou o zriadenl a využívaní služby
SporoPay možno ukončiť spôsobom uvedeným vo VOP a:
a) ukončenfm zmluvného vzťahu medzi Bankou a Internetovým obchodnfkom založeného zmluvou týkajúcej

sa Učtu Internetového obchodníka, v prospech ktorého má Banke povinnosf pripisovať úhrady za tovary
alebo služby uskutočnené Klientom prostrednfctvom služby SporoPay.

b) ukončením zmluvného vzťahu medzi Bankou a Internetovým obchodnfkom založeného EB zmluvou, ak
poskytovanie takejto Elektronickej služby bolo podmienkou pre poskytovanie služby SporoPay v súlade
so zmluvou o zriadení a využívaní služby SporoPay.

8.42. Intemetový obchodník je povinný ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu s Bankou vyrovnať všetky svoje
záväzky vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu voči Banke, najmä odstrániť reklamný banner s logom
SporoPay zo svojej internetovej stránky.

Elektronická služba Multicash

8.43. Banka poskytuje Klientovi Multicash na základe Zmluvy a za predpokladu splnenia technických
predpokladov. ktoré Banka určuje v podmienkach urcených Zverejnením. Technické predpoklady
poskytnutia príslušnej Elektronickej služby je Banka oprávnená jednostranne zmeniť z dôvodu zmien
technických možností poskytpvania príslusnej Elektronickej služby. Zmeny urôuje BankaZverejnením.

8.44. Bankaje oprävnená poskytnúť Klientovi Multicash aj k Účtu tretej osoby vedenému Bankou, a to na základe
plnomocenstva udeleného Klientovi majiterom Účtu.

8.45. Súčasťou Zmluvy, ktorou sa zriarfuje a poskytuje Multicash, sú aj prílohy, ktoré upravujú podmienky
poskytovania služby. Prílohu Zmluvy je možné zmeniť so súhlasom zmluvných 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 prllohe vyplnená, ostávajú
naďalej platné podFa znenia predchádzajúcej prílohy. Údaje uvedené v novej prílohe nadobúdajú účínnosť
Obchodným dňom nasledujúcim po odsúhlasenf zmeny prílohy obidvomi zmluvnými stranami, ak v novej
prílohe nieje určené inak.

inštalácia Bektronickej sfužby Multicash
8.46. Banka odovzdá Klientovi programové vybavenie spoiu s použfvateFskou príručkou, obsahujúcou návod na

použitie.
8.47. Banka je oprávnená vykonať zmenu programového vybavenia Multicash, pričom túto zmenu Klientovi

oznámi a doručí mu nové programové vybavenie. Klient je oprávnený Banku požiadať o reinštaláciu
programovéhovybavenia, alebojeho časti.

8.48. Po nainštalovaní programového vybavenia je každá oprávnená osoba, ktorá má oprávnenie doručovať
Banke Prfkazy a komunikovať s Bankou prostredníctvom tohto programového vybavenia, povinná
prostredníctvom programového vybavenia Multicash vygenerovať svoj tajný a verejný kFúč elektronického
podpisu, ktorých podmienky sú uvedené v podmienkach určených Zverejnením. Klientje povinný verejný
kfúč elektronického podpisu domčif Banke prostredníctvom programového vybavenia a do 3 Obchodných
dní odo dňajeho doručenia Banke, doručiť Banke aj protokoly o registrácii verejného kfúča elektronického
podpisu. Vopačnom prípade nie je Banka povínná do času splnenia tejto povinnosti sprfstupniť Klientovi
Elektronickú službu.

8.49. Zmenjť alebo zmšiť svoj tajný kfúč a k nemu verejný kFúč elektronického podpisu je v Elektronickej službe
Multicash oprävnená každá oprávnená osoba. Zmluvná strana, ktorá zmenu vykonala, je povinná bez
zbytočného odkladu nový verejný kľúč eiektronického podpisu odovzdať druhej zmluvnej strane.

8.50. Každá oprávnená osoba je povinná vykonať všetky potrebné opatrenia na utajenie svojho prfstupového
hesla, hesla na komunikáciu s Bankou, hesla k tajnému kľúču elektronického podpisu a svojho tajného kľúča
elektronického podpisu, na zabráneniejeho sprístupnenia alebo zneužiíia neoprávnenou osobou a použfvať
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tieto Bezpečnostné predmety za podmienok a zásad stanovených Bankou pre ich používanie. Porušenie
týchto povinností sa považuje za hrubú nedbanlívosť a závažné porušenie Zmluvy.

8.51. Klient je oprávnený využívať nainštalované programové vybavenie výlučne v súlade so Zmluvou, POP a
VOP, je povinný dodräiavať postupy uvedené v použfvateľskej príručke. V prípade porušenia povinnosti
Klientom zodpovedá za véetky vzniknuté škody Klient. Banka a Klient sa dohodli, že § 32 ods. 1 zákona o
platobných službách sa vo vzťahu k používateľskej príručke nepoužije. Banka a Klient sa dohodli, že Banka
je oprávnená zmeniť používateFskú priručku s okamžitou účinnosťou, ak v používaterskej príučke nie je
uvedené inak.

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

8.53. Klient súhlast s touto formou zasielania správ. Klient je povinný všetkým správam doručeným Bankou
venovať náležitú pozornosť, nakoFko od momentu domčenia správy Bankou je táto správa pre Klienta
záväzná, ak nie je uvedené inak. Za škody 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

w

nepoužije.

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

zodpovedať Limitom stanoveným Klientom v Zmluve, tríedam podpisu oprávnených osôb a splňať ďalšie
podmienky ktoré sú uvedené v podmienkach urcených Zverejnením. Vopačnom prípade Prfkazy nebudú
vykonané. Akákoľvek komunikácia Klienta a Banky v službe Multicash je možná len na základe použitia
platného elektronického podpisu.

8.55. Klientje povinný v každom Príkaze doručenom Banke prostredníctvom Elektronickej služby Multicash uviesť
údaj o účte platitera 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 Príkaz 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 neskoršfm dátumom splatností. Prfkaz s budúcim dátumom
splatnosti Banka vykoná v deň spiatnosti Príkazu.

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

Ukončenie Zm!uvy o Elektronickej siužbe Multicash
8.59. Zmluvný vzťah medzi Klientom a Bankou založený Zmluvou, možno ukončiť spôsobom uvedeným vo VOP

a:

a) ukončením zmluvného vzťahu medzi Bankou a Klientom založeného Zmluvou, ktorej predmetom je
zriadenie Účtu, ak Banka v čase ukončenía Zmluvy poskytuje Klientovi Multicash len k Účtu zriadenému
a vedenému Bankou na základe príslušnej Zmluvy o bežnom ú6te,

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

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

pinomocensh/a poskytuje Klientovi Multicash len k Účtu uvedenému v takomto plnomocenstve.
V prípade ukončenia zmluvného vzťahu medzi Bankou a Klientom sa ustanoveníe § 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 počltačov, na ktorých bol nainštalovaný.

Elektronická služba Business24

8.61. Banka poskytuje Klientovi Elektronickú službu Business24 na základe EB Zmluvy. Banka určí v podmienkach
určených Zverejnením podmienky a špecifikáciu používania Elektronickej služby Business24, ktorú Je
oprávnená jednostranne zmeniť. Klíent je oprávnený nastaviť si spôsob používania Elektronickej služby
Business24 podľa 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, ktorá upravuje podmienky
poskytovania Business24. Prílohu EB zmluvy je možné zmeniť so súhlasom zmluvných strán novou prflohou
s rovnakými formálnymi náležitosťami Čast^novej prílohy ktorá bude vyplnená, na'hrádza v plnom rozsahu
údaje uvedené v predchádzajúcej prílohe. Údaje z časti, ktorä nebude v novej prílohe vyplnená, ostávajú

r

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

POP - fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba, v znení účinnom od 1. 1. 2021
verejný a neziskový sektorzo dňa 1.1.2015



15

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 špecifikácíu Elektronickej služby Business24, zoznam UžívateFov, 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
k zmene. Zmena EB zmluvy je účinná momentom doručenia nového znenía prflohy podpísanej Bankou
Klientovi, ak sa Banka s Klientom nedohodli inak.

8.65. Banka sprístupní Klientovi použfvaterskú príručku obsahujúcu návod na použitie priamo v Elektronickej
službe Business24.

8.66. Banka je oprávnená zmeniť používateFskú príručku s okamžitou účinnosťou, ak v používateFskej prfučke nie
je uvedené inak.

8.67. Banka zasiela Klientovi rôzne správy alebo notifíkácie (textové správy a súbory, ktoré obsahujú aktualizáciu
POP, VOP, výsledky vykonania Prtkazov, Pokynov, výzvy, upozomenia, informácie, rôzne správy
obchodného charakteru a pod.). Klient súhlasí 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 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.

8.69. Klient môže prostrednfctvom Elektronickej služby Business24 zasielať do Banky správy obchodného
charakteru, 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
autentitikácie podFa osobitného právneho predpisu, pokiaF v EB zmluve nie je uvedené inak. Vopačnom
prfpade Pokyny nebudú vykonané.

8.71. Príkaz, v ktorom Klient uvedie ako dátum splatnosti dátum aktuálneho Obchodného dňa, Banka vykoná za
predpokladu, že Klient doručí Banke tento Príkaz najneskôrdo uplynutia lehoty určenej Bankou Zverejnením.
Ak Klient žiada o vykonanie Príkazu ihneď po doručenl, uvedie túto skutočnosť v doručenom Prfkaze.

8.72. 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.

8.73. Klient môže odvolať prostredníctvom služby Business24 Príkaz saktuálnym dátumom splatnosti
neobsahujúci požiadavku vykonať Príkaz ihnecf po jeho doručení a Príkaz s budúcim dátumom sptatnosti
najneskôr do uplynutia lehoty určenej Bankou Zverejnenim.

8.74. Klient môže v Zmluve určiť dmh Bezpečnostného predmetu, ktorý má Užfvateľ používať pri diarkovej
komunikácií s Bankou v mene Klienta a Limit. Banka nevykoná Pokyn, ktorý nebol podpísaný tým
Bezpečnostným predmetom, ktorý určil Klient pre daného Užfvatefa.

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

8.76. Vprfpade, ak pri zadávaní Pokynu konajú vzmysle stanovených podpisových pravidiel viacerí Užfvatelia
spoločne sú títo Užívatelia povinnf pri zadávaní Príkazu dodržať poradie, ktoré im stanovil Kiient a Limity
toho ktorého podpisujúceho UžívateFa, ktoré sú v Čase zadávania príslušného Príkazu najnižšie.

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

VOPa:

a) ukončením zmluvného vzťahu medzi Bankou a Klientom založeného EB zmluvou, ktorej predmetom je
zriadenie Učtu, ak Banka v čase ukončenia EB zmluvy poskytuje Klientovi Business24 len k Účtu
zriadenému a vedenému Bankou na základe prísluénej Zmluvy o bežnom účte,

b) zánikom plnomocenstva udeleneho majiteFom účtu Klientovi v osobitnom plnomocenstve na nakladanie
f

s peňažnými prostriedkami na Učte prostredníctvom Business24, ak Banka v čase zániku takéhoto
plnomocenstva poskytuje Klientovi Business24 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 neuplatnf.

ŕ

Sprístupnenie Učtu Bankou Kiientovi a Poskytovateľovi platobných služieb cez Vyhradené rozhranie

POP - fyzická osoba podnikateF, právnická osoba, v znenl účinnom od 1. 1. 2021
verejný a neziskový sektorzo dňa 1.1.2015
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ZÄKLADNÉ INFORMACIE

Slovenská sporiteFňa, a. s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratisiava

IČO: 00 151 653

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

BIC SVVIFT: GIBASKBX

10 DPH: SK7020000262

DIČ: 2020411536

Číslo povolenia navýkon bankových činností: UBD-1247/1996 udelené Národnou bankou SIovenska

f_ f

KONTAKTNÉ UDAJE

www.slsp.sk

e-mail: info@slsp.sk; ombudsman@slsp.sk

Klientske centrum: *0900, 0850 111 888

ORGÄN DOHĽADU

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

SLOVENSKÁ5
sporiteffia
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len pre fýzické
osoby podnikatefov pre podnikateFov a fírmy

a slobodné povolania
0,00 2/3/ 4,00 3/4/ 10,00  4/ 20,00   4fv

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

Intemetbanking / Business24 / elektronický výpis . . . .

Zmena alebo zrušenie neobmedzeného počtu tn/alých Platobnýchf

príkazov na úhradu a Súhlasov s inkasom/lnkasantov prostredňíctvom . . . .y
'>'

^-
il Elektronických služiebľ,

'^

Bezhotovostný vklad na Učet - pripísanie na Účet5/%ii^.
.̂^-^ Realizácia Jednorazového Platobného príkazu na úhradu/Prevodu FITiH

2.0_vEUR (Domáce prevody) a Prevodu v EUR do krajín EHP vrátane'.'  cv..

SEPA (Cezhraničné prevody) prostredníctvom Elektrqríických služiebM 50 200 500?s-Eí^ Realizácia trvalého Platobného príkazu na úhradu a Platobného príkazu .
na Inkaso Transakcíí6/ Transakcií6/ Transakcií6/

Bezhotovostné platby Platobnou kartou za tovar a služby7/
Výbery hotovosti Platobnou kartou v bankomatoch Banky
a finančnej skupiny ERSTE GROUP 9Í
Zfava z mesačného poplatku za vedenie Platobnej karty VISA 2 2 2Business** vo výške 100%, pre počet kariet v balfku
Zľaya z mesačného poplatku za vedenie Platobnej karty VISA Business
Platinum** vo výške 100% pre počet kariet v balíkú
Zľava z mesačného Poplatkuiza vedenie Platobnej karty Vkladová
Business karta vo výéke 1 00%, pre počet kariet v balíku J

zravaz PoplatkuVkladhotovosti Majiterom/Oprävnenou Osobpu na 1.vkladvmesiací8/Učet klienta vo výške 100%
ZFava z Poplatku za spracovanie položky Platobný prfkaz na
úhradu a Prevod^lT2.0 v EUR (Ďomáce prevody) prijatej v súbore 25% 50%

^ prostredníctvom FileTransferu cez Elektronické služby Búsiness24/
y

^ Intemetbanking vo výške 10,
s?.'s

Zfaya z Poplatku za Cezhraničný prevod v EUR a cudzej menes,

zo SR a v cudzej mene v rámci SR zadaný prostredníctvom 10%
Elektronických služieb (Cezhraničné prevody) vo výške w
ZFava z mesačného Poplatku za službu prijímania Platobných kariet
prostredníctvom POS terminálu vo výške 100% počas prvých troch . . . .
kalendárnych mesiacov poskytovania tejto služby 12/

Legenda: . je zahrnuté v cene - nie je zahrnuté v cene
3

Sadzobník Slovenskej sporiteFne, a. s. Časť C - fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby
r

Zverejnené: 15. 5.2021 Učinné: 1.6.2021



* Business účet S do 31.5.2021 pod näzvom Business úcet 20, Business účet M do 31.5.2021 pod názvom Business úcet 50, Business úéet do 31.5.2021 pod názvom
Businessúéet120.

** Prvýkrát sa uplatní dňa 5.6.2021 . Do 4.6.2021 vrátane Banka vydáva typy Platobných kan'et prfslušné podľa Sadzobníka účinného 1.8.2020.

^S^^J1?.^? ?-ľ^Y^?íeI1&T>^^?Aľkä^íy.l?!ď5!..? ?^.i.^c.°ľ^d.9.:^?3?^e.^i?-P.čl^fíís^-^ ??I1^I/

?kz^rs^eňi,^JeJí?Jä°it?>íu??.ďď..^í?di??ív-s.i??^z-rA"i^yL.5?jik?,.yí?jL^I'^t?.^L^a^^
obdobie keď mu bpl Uéet poskytovaňý. Poplatky nad rámec ballka služieb a Poplatky spojené so zatvorením Úétu Banka Klientovi nevracia a zúétuje podraáktuálne
platného Sadzobníka.

2, Ak za prlslušný kalendárny mesiac bol priemerný mesaéný zostatok na Účte Klienta min. 1 O.OOOC, Banka v danom kalendärnom mesiaci neúétuje mesaéný Poplatok za
vedeníe Učtu.

31 ^!<-.?-^i?S!..z.ri?ÍI_?^.?l????..ú?eÍ.a'e_^?us,l[^ss.ú??í Sdojedného roka odvzniku oprävnenia navýkon podnikaterskej éinnosti, Banka počas pryých 12 mesiacov
''edenia-účt."-Mesačn.ý.P°Plat°k-za.veder"e l:)čtu neú6tuJe- Pre slobodné povolania Banka neúétuje MesaCný' Poplatok za v'edenie Ú'étu poéas prvýc'h troch mesiacov od
zriadenia Business účtu/Business účtu S.

u zrav^zpoPlat.kufiYe^emeÚítuvovyške50%sauplatňujeakypredchádzajú^
preBusinessúéetSjetomm ^1 T^sakcil. ^BUSinessúeetMmin-201TrahsakciiapreBusinessú^^
Bezhotovostnýykladna Útet.Realizác^trvaléhoPlatobnéhoprlkazu i^a ^hradu a platobnéhoPrlkazunajnkaso. Rea.lľz,á?a^eÍnor,a?OYéh° ľ,la,t?brléh,°..Prl<?zí',r!a
uhradu/Preyodu FIT 2.0 v EUR (Domáce prevody) a Prevodu'v EUR do krajln EHP vrátane S'EPA (Cezhraniéné' prevody) pŕostrednfctvom Elektronických služieb,
Bezhotovpstné platby Platobnoukartouzatovar a služby, Bezhotovostné platby Platobnou kartou za tovar a služby, Výbery hotovosti Platobnou kartou v bánkomatoch
Banky a fínančnej skupiny ERSTE GROUP.
?/?^fJl°Pl?Íll^?:??'R2?k^tP5'-?Í??Í?/?..'ľ.,p_o-EI?.t.t!i'-?,a-??S'?^ Y S°"??, nad°budoiúeinnosf práv"y Skol?'.ľ'a základe jrtorého došlo k zániku/zrušeniu Zmluvy o Úéte.
V prípade preradenia Účtu medzi Bankovými prbduktmi sa ZFava z Poplatku neposkytne na prvú časť Poplatku účtovaného pre pôvodný Bankový produkt.

5, S výnimkou transakcií Realizácia inkasa na strane príjemcu (Inkasanta) - nie sú zahmuté v cene Účtu.
6, E?ľl?l^z.^t.^1S?ŕcÍe..^P ?e-?9/?JÍ9./???.t.?^s.aJ<5iLSÚ.,zahTUJŕ_vceľ.?u?nes^účtu.^M/!-- POP!atky.za.transakciePreYyšuJúcePočettransakcifzahmutýchycene

Business ^čtu s/^/L^.ďčtov?.néJ?dJ^ou^.um°uz?Yše.t^POI°í^^sPboro?hizaslanycÍBanl<ev pnsbehujedného kalendämeho mesiaca, k ultjmutphtp kalendárneho
'S^S?^?-^, E^?^-SS!?rír?.i?l<?J-?lľ.ž-l?y-?l!iľ^s?^.sl?.d9.??čtu,5(:LtraPs^kciLv.cere.Busir1es?iúčtu s zahmuté ai platobné operácie zaslané v Elektronickej službe
Business24 funkcionalitou File Tŕansfer's požiadavkou na úctovanie Poplatku priebežne po obrate.

7, S výnimkou platieb za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie a transakcif v inej mene ako EUR.
8, Prvy yklad hotovosti v kalendámom mesiaci je bez Poplatku. Každý ďalšl vklad je spoplatnený Poplatkom 3,00  . Platl pre Business ú6et, kde majitetom je fyzická osoba

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

obrate.

11/ Zľava z Poplatku za Cezhraničný prevod ]e poskytovaná po vykonaní 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 obdobf uskutočníte debetnou Platobnou kartou vydanou k Business účtu min. 5 výberov hotovosti z bankomatu alebo
bezhotovostných platieb za tovar a služby u Obchodníkov v SR a v zahraničí v obchodoch, na internete, cez aplikáciu Apple Pay alebo Google Pay, s výnimkou
Vylúčených transakcií, ktoré sa do toho počtu nezarátavajú.

4

Časť C - fyzic_ké_osoby podnikatelia a právnické osoby Sadzobník Slovenskej sporiteFne, a. s.
Zverejnené: 15. 5.2021 Učinné: 1.6.2021



ŕ

Ué Komunal - účty pre mestá, obce a prävnické osoby v ich zriaďovateľskej pôsobnosti

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

Zmena alebo zrušenie neobmedzeného počtu tn/alých Platobných
príkazovnauhradyaleboSúhlasovsínkasom/lnkasanta1/prosťredníctvom . . .
Elektronických služieb
Neobmedzený počet bezhotovostných vkladov na Účet - priptsanie na?s

^l . . .Učet2/
'v% Neobmedzenýpočet realizovaných trvalých Platobných príkazov na^
m . . ^-í úhradu a Platóbných príkazov na InkasoÍESi;*
.ŕ Realizáaa jednorazového Platobného prtkazu na úhradu/Prevodu FIT2.0w=w.3^1 y EUR (Domáce preyody) a Prevodu v'EUR do krajín EHP vrátane SEPA lOtransakcif 30 transakcíí .^i,;'ä-^ŕi

(Cezhraničné prevody) prostrednfctvom ElektronJckých služieb
ZlTava z Poplatku Vkjad hotovosti Majiterom/Oprávnenou Osobou naÚčet
Klienta vo výške 100% 4 vklady v mesiaci

lntemetbanking/Business24/elektronickývýpis . . .

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

s Neobmedzený počet výberov hotovosti_Platobnou kartou v bankomatoch.^Ri
. . .Banky a finančnej skupiny ERSTE GROUP4/

Zľaya z mesačného poplatky za vedenie Platobnej karty Vkladová
Business karta vo výške 1 00%, pre počet kariet v balíkú
Zfava z Poplatku zaspracovaniepoložky Platobný príkaz na
úhradu a Prevod_FIT2.0 v EUR (Ďomá^ prevodiOprijatej v súbore 50% 100 %prostredníctyom File Transferu cez Elektrónické slúžbý Búsiness24/
Internetbanking vo výške5/
ZFava z Poplatku za poskytovanie Elektronických služíeb MultíCash vo 25% 50% 50%výške
Zľaya z Poplatku za inštaláciu programového vybavenia Elektronickej
služby MyltiCash alebp za vydäniejedného elektronického osobného 25% 50% 50%
krúča(EOK) vo výške 6,

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

Sadzobník Slovenskej sporiterne, a. s. Časť C- fýzické osoby podmkatelia a právnické osoby
Zverejnené: 15. 5. 2021 Učinné: 1.6.2021



Prvýkrát sa uplatní dňa 5. 6. 2021. Do 4. 6. 2021 vrátane Banka vydáva typy Platobných kariet príslušné podľa Sadzobníka účinného 1. 8. 2020.
1/ Aktivácia Súhlasu na inkaso a Zakázanie Inkasanta sa vzťahuje výlučne na Inkaso v schéme CORE.
2, S výnimkou transakcií Realizácia inkasa na strane príjemcu (Inkasanta) - nie sú zahmuté v cene ÚČtu.
3, S výnimkou platieb za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie a transakcií v inej mene ako EUR.
4, Za transakcie v inej mene ako EUR bude účtovaný aj Poplatok za spracovanie transakcii v inej mene ako EUR.
51 Poplatkyzatransakaesúzúétovanejednousumouzavšetl^poltó^

mesjaca. V prlpade Elektronickej služby Business24 sa zráva vzfahuje aj na platobné prtkazy odosielané fúnkcionalitou File Transfer s účťovanlm Popíatku priebežne,
po obrate.

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

6

Časť C - fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby Sadzobník Slovenskej sporiteFne, a. s.
Zverejnené: 15. 5. 2021 Učinné: 1.6.2021



SPORObusiness pre bytový dom - účet pre vlastnlkov bytov a nebytových priestorov a obdobných budov a spoločenstvä vlastnlkov bytov a nebytových priestorov
Bežný účet pre neziskový sektor - účet pre nadácie, neziskové organizäcie, neínvestičné fondy, občianske zdmženía, politické strany a hnutia
FARNOST účet pre cirkvi a náboženské spoločnosti

f

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

Neqbmedzený počet bezhotovostných vkladov na Účet . . .- pripísanie na Účet
Neobmedzený počet realizovaných trvalých Platobných príkazov .na úhradu

'^"
3 S Neobmedzený počet realizovaných Platobných príkazov na Inkaso'jŕ4 . .^
%A' Neobmedzený počet realizovanych jednorazoyých Platobnýcha'ť
^ prikazovna úhradu/prevodov_FIT2.0 v EU_R_(_Dbmáce prevody)^ . . .a Prevodov v EUR do krajín EHP vrátane SEPA (Cezhraníčnéfl.

prevody) prostredníctvom Elektronických služieb'ľ

f ;&L>
zraYa z Poplatku za Vklad hotovosti Majiterom/Oprávnenou Osobou 1. vklad v mesiaci 1. vklad v mesiacina Učet Klienta vo výške 100%
Neobmedzený ppčet výberov hotovosti Platobnou kartou v banko- .matoch Banky a finančnej skupiny ERSTE GROUP1,

\

Zľaya z mesačného poplatky za vedenie Platobnej karty Vkladová
Business karta vo výšké 1 00%, pre počet kariet v balíkú
Zľaya z mesačného ppplatku za vedenie Platobnej karty VISA
Business* vo výške 10Ď%, pre počet kariet v balíku

ŝ ä̂'
-i. lnternetbanking/Business24/elektronickývýpis . . .

^

Legenda: . služba je zahrnutá v cene služba nie je zahrnutá v cene
* Prvýkrátsauplatnídňa5.6.2021. Do 4.6. 2021 vrátane Bankavydávatypy Platobných karietpríslušné podľa Sadzobnfka účinného 1. 8. 2020.
1, Za transakcie v inej mene ako EUR bude účtovaný aj Poplatok za spracovanie transakcif v inej mene ako EUR.
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SPORObusiness - štandardný typ účtu
SPORObusiness fondy - účty sociálneho a rezervného fondu
SPORObusiness úschovy - účty notárskych úschov, účty určené na poukazovanie výfažkov z exekúcie, účet pre správcu v pripade osobného bankrotu
SPORObusiness dotácie - účet vedený na účely dotácie 20 štátneho rozpočtu, z európskych fondov a pod.

Mesačný Poplatok za vedenie Účtu 6,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Bezhotovostný vklad na Účet - pripísanie na Účet .;<* .o
<i

Realizácia jednorazového Platobnéhpj>ríkazu na^?>

;1 úhradu (Ddmáce prevody)/Prevodu FIŤ 2.0 v EUR^.
^ (Domáce prevody) a Prevodu v EUR do krajfn .

ff EHPvrátane SEPÄ prostredníctvom Elektrón-
. ických služieb<

<?

Vysporiadanie Účtu pri zrušení Účtu vedenomí

ť ^v Banke bezhotovostným prevodomi. h

lntemetbanking/Business24/elektroníckývýpis . .

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

" ^kE^e^'^n^^^t^^^u^iS^^^^v^ar^^^i^ep^Se^iip^ia^M^^^^^^^p^^z^ép^^élSeo^^
využfvanie budú spoplatnené v súlade so Sadzobníkom.

2' Osobitny bežný úéet vedený na úéely dotácie zo štätneho rozpoétu, z európskych fondov a pod., vedený v mene EUR. Pre otvorenie ú6tu je Klient povinný Banke
predložiť doklady osvedčujúce dotačný účel účtu.

3, psobitný bežný účet vedený na základe Zmluvy o Escrow vedený v EUR, CZK, USD alebo GBP.
4, Na Escrow sa vzťahujú aj Poplatky uvedené v časti 5. Ostatné služby.
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Zmena nakladania Účtom 4,00  
r

Zverejňovanie Očtu1/ 5,00  /mesačne

Vyhotovenie pravidelného výpisu a zaslanie poštou v rámci SR2/ 1,50   + poštovné/výpis
Vyhotovenie pravidelného elektronického výpisu a zaslanie do Intemetbankingu alebo na e-mailovú adresu 0,00  

Vyhotovenie a preberanie/zaslanie náhradného výpisu (kópie pravidelného výpisu) z Depozitného produktu 5,00 /výpis

Vyhotovenie mimohadneho výpisu (vo formáte A4) resp. výpisu narastajúcich obratov z Depozitného produktu 10,00  /výpis
max. za obdobie 12 mesiacov

Vyhotovenie mimonadneho výpisu na požiadanie (vo formáte SEPAXML, MT940, zo zmšených Účtov.s dohradanfm obratov, ročné výpisy
apod.) 20.00  /výpis

Výpis vo formáte MT940 zasielaný prostredníctvom SVVIFTu 33,00  /mesačne
f

Vyhotovenie posledného výpisu pri zrušení Účtu 3/ 5,00 /výpis
1, Na intemetovej stránke: http://transparentneucty.sk/.
21 Zasielanie výpisu poštou do zahraničia Banka neposkytuje.

r3, Pri zrušení Účtu Sporobusiness úschovy bez Poplatku.
v

Dodatočný Poplatok za vedenie Účtu*

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

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

Poskytovanie 16,60 /mesačne1/ 10,00  /mesačne1/2/ 10,00  /mesačne3/
50,00  +DPHServísný zásah u Klienta

Cena vrátane DPH: 60,00  
1, Pri skončení Zmluvy o elektronickej službe Multicash/Business24 sa Poplatok účtuje v plnej výéke v deň zrušenia služby.
2, Neuptetňuj^sa pri poskytnutí služby v rämci Business účtu, Business účtov S/M/L a účtov Komunal, Komunal Plus, Komunal Extra, Bežný ú6et pre neziskový sektor

a FÄRNOŠŤ.

31 ^pl?^^,^y^^Sey^^?f.^^y^^^s?4^^^a^u,^r^wm_íe^u?^,anf ss^sta^'nezävísle °d p°platku za Elektronickú službu Business24.
Pri skončení poskytovania Business24 v rozsáhu Premium sa Poplatok účtuje v plnej výške k ultimu mesiaca.

Internetbanking 1,65  /mesačne za Očet1/
r

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

r1, Poplatok sa neúčtuje pri Účte vedenom v inej ako domácej mene.

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

Domáce prevody

Bezhotovostný vklad na Účet- pripísanie na Účet 0,20  

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

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

Poh/rdenie o vykonanf prevodu 10,00  
r F

Vysporiadanie Učtu pri zrušenf Účtu vedenom v Banke bezhotovostným prevodom 5,00  

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

Urgentnýprevod 15,00  30,00  

Zmena alebo zmšenie trvalého Platobného príkazu na úhradu4//Súhlasu s inkasom/
Inkasanta 0,00  6,00  

Spracoyanie položky prijatej v súbore v štruktúre SEPA XML prostredníctvom File Transferu 0.20  cez Elektronické služby Business24/lntemetbanking
Spracoyanie polozkyjJrgentný prevpd prijatej v súbpre y štmktúre SEPAXML 15,00  prostredníctvom File Transferu cez Elektroničké služby Business24/lntemetbanking

1, Aj Jednorazový a trvaiy ľiatodny priKaz na úhradu v rámci Banky v cudzej mene.
2, ZaPrevod FIT 2.0 v EUR^apoyažyjejednprazoyý Platobný príkaz na úhradu alebo Urgentný prevod y mene EUR (euro) do FIT^.O bänk, ktoré sú dosiahnuterné pre

SEPAprevody.AkPrevodFIT2.0vEURsp(ňapodmienkynaCezhrani6nýprevod,tzn.bankaprfjemcuniejedosTahnuternäpreSÉPÄpŕev6dy,vz^
ako za tento fyp prevodu (pozri časť Sadzbbníka - Cezh'raničné prevody).

" zahŕňaaJ,preY°d bezpreďoženia_Platobného príkazu pri nútenom výkone podfa rozhodnutia orgánu verejnej moci, pri plneni inej zákonnej povinnosti Banky alebo
v iných pŕípadoch dohódnutých v Zmluve.

"'  ?PÍÍ<?? ?S.^P!?.t?L:EI.Í.V-F.rí??.Í^ .aÍ.??-tíy?!l!-ĽI?í°.^. Pr[l<azna úhraduzrušíautomatickypovykonaní Klientom stanoyeného počtu Platobných prikazov po prevedenl
Klientom stanóvenej sumy álebo v Klientom stanovený budúci deň zrušenia. Pre stanovenie sadzby Poplatku je rozhodujúci spôsob, akým si Klient toto zrušenie stanovil.
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Cezhraničné prevody

1,Prevod v EUR do krajfn EHP vrátane SEPA
0,20  6.00  

(prevody do bánk nedosiahnuterných pre SEPA prevody)
MUrgentný prevod v EUR do krajín EHP vrátane SEPA 15,00  30,00  

(prevody do bánk nedosiahnuteľných pre SEPA prevody)
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  

Prfplatok za Urgentný prevod 50,00  50,00  

Príplatokza prevod s platobnou podmienkou OUR viď nasledujúca strana
Žiadosť klienta o zmenu, stomo prevodu, resp. informádu o pripísanf prevodu na účet príjemcu v zah- 16,60   + poplatky zahraničnej bankyraničnej banke

Potvrdenie o vykonaní prevodu 16,60  

" Za Prevod v EUR do krajín EHP vrátane SEPA sa považuje Cezhraničný prevod: v mene EUR, so sprävnym BIC SVVIFT kódom banky príjemcu, éíslom úétu
príjemcu vo formáte IBAN;platobnou podmienkou SHÄ.

2, Za Prevody rámcifinancnej skupiny ERSTE GROUP sa považujeCezhraniéný prevod: vovšetkých menách, v ktorých Banka vykonáva cezhraniéné prevody so
správnym BIC SVVIFT kódom'bank'y pŕljemcu. Na prevod s hezadaným alebp nespravne zadaným BIC SVVIFT kódom_banky prljemcy sa vzfahuje sadzba Poplatku
platná äko pre ostatné prevody. Ak'prevod v rámcí finanénej skupiny' ERSTE GRÓUP splňa poďmienky pre Prevod v EUR do' krajln EHP vrátané SEPA (vicf b'od 1 ),
vzťahuje sa naň sadzba Poplatku píatná pre tento typ prevodu.

3, Za Preyod FIT 2.0 v EUR sa považuje Cezhraniéný prevod: v mene EUR (euro)do FIT2.0 bánk, ktoré nie sú dosiahnuterné pre SEPA prevody.so správnym BIC
SVVIFT kódom banky prijemcu (zoznäm FIT 2,0 bánk pozri éasť Sadzobnlka - Definfcie), Na preyod s nezadaným alebo nesprävne zadanýmBIC SVVIFT kúdom
banky prljemcu sa yzfahuje sadzba Poplatku platná pré CezhraniCný prevod. Ak Prevod FIT 2.0 splňa podmienky'pre Domáci prevod, tzn. FIŤ 2.0 banka prfjemcu je
dosiáhnuterná pre SEPA prevody, vzťahuje sa naň sadzba Poplatku platná pre tento typ prevodu (pozri časť Sadzobníka - Domáce prevody).

< Za Prevod v CZKdo ČSAS a.s. sa považuje CezhraniCný prevod: vmene CZK (eeskej korune) do Českej sporiterne, a, s. so správnym BIC SVVIFT kódom banky
prfjemcu (GIBACZPX). Na prevod s riezadaňým alebo nespŕávne zadaným BIC SVVIFT kódom banky prljerňcú sa vzťahuje sadzba Poplatku platná pre Cezhraniéný
prevod.

5/ Poplatky sa vzťahujú aj na cezhraničné prevody realizované v službe Business24 funkcionalitou File Transfer úhradového súboru vo formáte CGI.
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Pi tok za 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 kfentov Erste Bank'derOsterreichischen SparkassenAG 0,00  Austrália v prospech klientov v prospech klientov Českej spontelny. a. s.3,00  3,00  3,00  0,00  National Australia Bank v prospech klientov Erste & 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 Erste Bank Serbia, a.d.iných bánk 0,00  

v prospech klientov Banca Comercialä Romänä SA 0,00  
Srbsko v prospech klientov v prospech klientov Banca Comercialä Romäná Chitinäu SA 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 klientov Sparkasse Bank Makedonija AD 0.00  
Zvyšné krajiny 7,00  16,00  25,00  Prevody v GBP do Veľkej Británie 4,00 GBP

PrevodyvCHFdoŠvajčiarska 3,90 CHFI/ V prípade prevodu s podmienkou OUR budú náklady zahraničnej alebo tuzem-
skej banky zúčtované na ťarchu účtu platitera v deň odpfsania 'sumy prevodu Prevody v CAD do Kanady 7,00 CAD
- akje banke ich yýška známa vopred (yirf nasledujúca strana), alebó dodatoč- Prevody v USD;
ne vovýške skutoéne _vyúčtovanych nákladov prfslúšnej banky. Tento poplatok, - v prospech klientov bánk v USA 0,20 USDpovažovaný za poplatók zahraríičnej banky. je Bankou zúčtbvaný aktúálnym - v prospech klientov iných bánk 9,00 USDkurzom z kurzového lístka Banky platného v čase uskutočnenia prévodu, resp.
indíyiduálnym kurzom stanoveným Bankou alebo dohodnutým medzi Bankóu Prevody vAUD doAustrálie:
a Klientom; -v prospech klientov National Australia Bank 5,00 AUDV prípade prevodu v USD s podmienkou QURdo banky príjemcu so sídlom - v prospech klientov iných bánk vAusträlii 15,OOAUDv USA, resp. mimo USA, bude inštrukcia OUR zmenená'UŠ korešpondenč-
nou bankou na SHA zmena tejto platobnej inštrukcie nemá vplyv ha ppvin- Prevody yo véetkých menách okrem EUR/USD do ostatných krajín:
nosť Klienta uhradiť Banke príplatok za prevod s platobnou podmíenkou OUR. -do 12 5og EUR (alebpekyivalent inej meny) 15,00  
Poplatkykorešpondenŕnýctí bánk zúéasfnených v-rémci US klfringu na prevode - nad 12 500 do 50 000 EUR (alebo ekvivalent inej meny) 30,00  
budú zučtované na ťarchu sumy prevodu. - nad 50 000 EUR (alebo ekvivalent inej meny) 50,00  
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e. Platobné služby - hotovostné platobné operácie

Majiteľom/Oprávnenou USOĎOU 3.0sobou1/f

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

Výber hotovostľ 6,00  
2,

Spracovanie mincí pri vkfade/výbere 3W Triedené mince Netriedené mince
od51 -500 mincí 7,00  14,00  

od 501 -1000 mincí 20,00  40,00  
nad 1000 mincí 30.00  60,00  

Diferencia pri vklade hotovosti cez uzatvorený obal 2,00  
Vysporiadanie účtu pri zrušení Účtu vedenom v Banke výberom hotovosti 5,00  
Spracovanie žiadosti o vrátenie/prešetrenie/spresnenie hotovostnej operácie 10,00  

r1, Ak na Učet vedený v Banke vkladá osoba odlišná od MajiteFa účtu alebo Oprávnenej osoby. tento Poplatok hradí vkladateF.
2, Realizácia výberu hotovosti v defínovanej štruktúre mincí/bankoviek podFa žiadosti Klienta podlieha aj Poplatku za zamieňanie bankoviek a mincí.
31 ?ffl^?ilití?,i?l:"i??Sy^ľle-!ľ^'f.? .i!.1?!^'!8-?-^!?^ ??ľf:??ľlT.:P.rJ-ŕa???:J1?ŕY°5?á..?P?!? iLP^P?,ŕ.JnJn,<?l.??^1..kus?Y;_MInF_e.v.P.9čt?.??.59l<u^°Y.B^nk?
nespopjat^uje;jredejrémincesú_mincerojcfejené^pod^
mince sú mince odovzdávané ako neroztriedené podfa jednbtlivých ňominálov, t.j. rôzne ňominály vjednom' obale/vreck'u.

"' BankaposkytneKlientOYÍ25%-núzravu z poplatku za spracovanie mincj pri vklade hotovosti ktorú Klient odovzdáva Banke v uzatvorenom obale na základe Zmluvy
o odovzdávaní peňažnej hotovosti a ktorá sá následne spracováva v prfslušnom spracovaterskom centre Banky.

Ostatné Poplatky súvisiace s hotovostnými platobnými operáciami

Vklad hotovosti na Učet vedený v Banke prevyšujúci súhrnne 40 000  1/ 0,1 %

" ^^^^^^^^^^^^^^^^y^^^°^^^ym^^^u^^z^^^r^^^^^^^te^^^^^c^^^
Sä?>^,^ľl^ä^^f,^^yL^?do^^i?ÍL^^?^.°_r?-i??_?i.^liT'-S2?ľ.?T-lr?^ľ*?fŕ)^1^^^
!^aJ]Le^i^Luh^l^f<,%?^^s^?^y,'^,ľ^?^"ľl?^LP?^?ľylií?"_á"r?í?^F.LÍi^-.^t^
nasledujúcehomesjacaalikvótnousumoufuréenou podŕa podielu", akým sa objem 'ykladov nakonkrétnom Úéte podieral na celkovom objeme vkladov prevyšujúcich
^^í^,O^L?[?"ä?tÍf,h^;??LU~;L^r^f?^^t?ď.°"lLT?l^^í^^s^,^^
^^to^^l^^^^denúetí^desat^mre^ra,m^^wid^-e^^Äno^ch"^^?'^^"
vykazovaf odchýlku max. 0.01   oďcelkovej výéky Poplatku za objem vklaďov uskutoénených v prospech väetkých Úeŕov Klienta, prevyšujúcich sumu 40 000  .
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Zamieňanie banKovieK a minci roznycn nominainycn noanoi" / Keanzacia vyoeru v aeTinovanej 6,00  štruktúre mincl/bankoviek podfa žiadosti Klienta1 /
Spracovanie mincí pri zamieňaní: Triedené mince Netriedené minceI/

od51 -500mincí 7,00  14,00  
od 501 -1000mincí 20,00  40,00  

nad 1000mincí 30,00  60,00  
Spracovanie poškodených bankoviek v EUR 1,60  /bankovka
Nákup bankoviek v cudzej mene, ktoré sa bežne nenakupujú, a bankoviek vyňatých z obehu 30 % z hodnotyjednej bankovky; min. 1^30  
Nerealizovanie nahláseného výberu hotovosti 0,1 % zo sumy výberu

I/ Manipulácia smincami nad 50 kusov podlieha aj Poplatku za Spracovanie mincl pri zamieňanl. Triedené mince sú mince rozdelené podrajednotlivých nominálov.
Kažďý nominál musi byť odoyzdávaný v samostátnom obale/vrecku. Netriedené mince sú mince odovzdávané ako neroztriedené podFa jeďnotlivých nominálov, t.j.
rôzne nominály v jednom obale/vrecku.
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f. itné karty

VIOM Dusiness viyaaova ousiness viä/\ uusinessPOPLATOKmT* KARTŕ VISA Businesselektronickä karta BIatíoum**

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 prfpade jej straty, poškodenia, odcudzenia 10,00  10,00  10,00  10,00  alebo v prípade jej nedoručenia z dôvbdu nesprávnej adresy 1/
Zmenazmluvných podmienokzapoužívaniePlatobnej karty (napr. limit, 0,00  0,00  0,00  0,00  prevydávanie) prostredních/om Elektronických služieb
Zmena zmluvných podmienok za používanie Platobnej karty v zmysle
zmluvy inym spôsobom ako cez Élektronické služby: -zmeňa límifov,
povolených operácil, diskrétneho údaju karty, spôsóbu/adresy prevy- 5,00  x 5.00  5,00  
dania, zmena parametrov prevydania- Opakovať PAN, Opakovať 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 . .

VI SA Benefít program x x . .

yiSAAirport Companion (Ročné členstvo pre držitera karty na vstup
do letiskových salónikov. Cenu vstupu hradí klient individuálne podŕa x x . .

cennfka platného v danom salóniku)
SMS notifíkácia ku karte pre každú Oprávnenú osobu2/ . x . .

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

* Prvýkrát sa uplatní dňa 5. 6.2021. Do 4.6. 2021 vrätane Banka vydáva typy Platobných kariet prfslušné podľa Sadzobníka účinného 1. 8.2020.
I/ PoplatokzajirevydaniePlatobnejkartypopoškodenísanezaúétujevpripade.akDržiterkartyzrealizovalminimälnelOtransakciímobilom, alebohodinkamiSOdnlpreddňom

prévydania Platobnej karty.
Za predpokladu že täto Oprävnená osoba nieje zároveň osobou oprávnenou na nakladanie s prostriedkami na Účte, ku ktorému bola Platobná karta vydanä, prostrednictvom2,

Elektronických služieb.

16

časťC-fyzickéosoby podnikateliaa právnické osoby SadzobníkSlovenskej sporiteFne, a. s.
Zverejnené: 15. 5. 2021 Učinné: 1.6. 2021



Použivanie debetných Platobných kariet

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

Zobrazenie zostatku na Účte cez Bankomat 0,00  0,50  0,50  0,50 
7mena PIN kódu cez Bankomat 0,00  0,00  0,00  0,00  

Výber hotovosti Platobnou kartou cez POS temnínál alebo imprinter v Banke, inej banke aiebo u oochodniKa 9,00  9,00  1/
2,00 % z transakcie,Spracovanie transakcií v inej mene ako EUR

max. 3,00   za transakciu
Bezhotovostná platba za tovar a za služby 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 transakcie v inej mene ako EUR bude účtovaný aj Poplatok za spracovanie transakcií v inej mene ako EUR.
2, Neuplatňuje sa na transakcie menéie ako 50   realízované 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 prípadejej straty, poškodenia, odcudzenia alebo v prípadejej nedoručenia z dôvodu nesprávnej adresy1/ 10,00  

zr1í1ena_zľl^vnych Podmienok zaPoužfvanJe Platobns!j 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  
členstvoAirRefund .

SMS notifikácia ku karte pre každú Oprávnenú osobu2/ .

Refundácia DPH .

Biznis poistenie .

VISAAirport Companion (letiskové salóniky) .

VISA Benetit program .

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

I/ Poplatok za prevydaniePlatobnej karty po poškodení sa nezaúétuje v prípade, ak Dtíiter karty zrealizoval minimálne 10 transakcil mobilom, alebo hodinkami 30 dní
pred dňom prevydania Platobnej karty

a Za predpokladu, ^e táto Oprávnená osoba nie je zároveň osobou oprávnenou na nakladanie s prostriedkami na Úéte, ku ktorému bola Platobná karta vydaná,
prostredníctvom Elektronických služieb.
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Používanie Business Charge kariet

Výber hotovosti z DanKomatu 0,00  0,00  1/ 5,00  6,00  1/
*

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

Výber hotovostiPlatobnou kartou cez POS terminai alebo imprinter v BanKe, inej 9,00  9,00  9,00  1/banke alebo u Obchodníka

2,00 % z transakcie,Spracovanie transakcií v inej mene ako EUR
max. 3,00   za transakciu

Bezhotovostná platba za tovar a za služby 0.00  0,00  1/

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

1, Za transakcie v inej mene ako EUR bude účtovaný aj Poplatok za spracovanie transakcif v inej mene ako EUR.
2, Neuplatňuje sa na transakcie menšie ako 50   realizované platobnou kartkou cez POS terminál-
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SpracovatersKy popiaiOK/ľopiaioK za vystavenie min. l "/o z vySKy uverovéňo rámca, min. 1 % z výšky Uveru, min. 1 % z výšky Uveru,
záväzného úverového prísFubu4' min. 500,00  min. 500,00  min. 500,00  

min, 1 % z navýšenej časti Úverového min. 1 % z navýšenej časti Úveru,Navýšenie Uverového rámca/Uvem4/ min. 1 % z navýšenej časti Úveru,f f

rámca, min. 500,00  min. 500,00  min. 500,00  
min 0,50 % z vyšky revolvovanéhoRevolvlng Úverového rámca/Úveru4/ min. 0,50 % z vyšky revolvovanéhoF ŕ

Úverového rámca, min. 500,00  Uveru, min. 500,00  
min. 0,50 % z výšky Úveru,r

Poplatok za monitoring Úveru min. 500,00  /ročne5,

min. 500,00  /ročne
min. 080% p. a.Uverová provízia/Záväzková provízia6/ min 080% p. a. min 080% p. a.r

z celkovej výéky Úverového rámca z nečerpanej časti Uveru z nečerpanei časti Úveru
*

Správa Uveru 8,00 /mesačne
Predčasné splatenie Splátkového4/7/ alebo
Termínovaného úveru, resp. jeho časti/Skrátenie 3% z výšky Úvem, min. 150,00  3 % z výšky predčasnej splátkyr

Uveru, min. 150,00  8/doby poskytovania Kontokorentného úveru4/ 8,

t

Ak nie je v Zmluve dohodnutá iná cena, Klient platí minimálnu výšku Poplatku; ak sú určené dve minimálne hranice, platí vyššiu z ních.
I/ Pri účtovaní Poplatkov z ú6tu y cudzej mene sa bude účtovaf Poplatok vo výške ekvivalentu vmene EUR(euro).
" Ostatné Poplatky úitované k ÚverDvé-mu rämcu bude Klient platif v zmyste -platného Sadzobníka k produktom, ktoré sa ierpajú v rämci Úverového rámca.
3, Reflnanéný uver sa na úéely Sadzobnlka považuje za splátkový úver, t. j. pri Refinančnom úvere platl Klient všetky Poplatky', ktore sa v zmysle Sadzobníka uplatňujú pri

splátkovom úvere.
4f V pripade Splátkového úveru a Kontokorentného úveru zabezpeéeného portfóliovou zámkou NDF II. - Wl sa pri stanovení výšky Poplatku dolná hranica sumy Poplatku

neaplíkuje.
r

5, ?51 !5 l<.^?-??ľ?rľ.?<ílY.eru,^ Í^Pi^?Jŕiľ j?.r!I'ln-o-v?2LÚV?r-?.?PJ^?Y^^V?I,?íä^l?!:FÍSJ'?,u-doJ?Ín^te-^ŕ?,^SP,l?Ík°Y^?,.K9!??k?^^
portfóljovou zárukou NDF II. -Wl. Poplatokje splatný ročne yžäy v deň vykonaniá revlzie Dlžnfka Bankou riajneskôr však v deň výŕočia uzatvorenia Dverovej zmlúvy.

6, -neto Poplatky sa neaplikujú naTermlnovaníúveraRefinanéný úver. Úverová províziaje úétovaná a splatná k ultimu kalendárneho štvrfroka. Záväzková provlziaje úetovanä
a splatná k uftimu kaléndämeho mesiaca. Žáväzková provlziá sa neuplatňuje pri Preklenovacom úvere pre pofnohospodárov a Preklenovacom úvere ria predfihancovanie
projektov s podporou EÚ fondov.

7si ^ !^ Í^,^,? ^il^iľ^lT^yf^T^Y^^r?^?i?^?!ľ^:iľ^aJ^ľŕ!^?^^^^
Poplatok sa neuplatňuje pri Kontokorentnom úvere na dobu neuréitú so splatnosťou na výzvu Banky poskytovanom pod záväznou éasťou Úverového rámca alebo bez
Uverového rämcä.

" Okrem Poplatku za predéasné splatenie Úvem, resp. jeho časti si Banka pri predéasnom splatenl v zmysle Úverovej zmluvy uplatňuje aj nahradenie refinanéných nákladov.

Zmena zmluvných podmienok na žiadosť Klienta min. 350,00  

Neplnenie zmluvnej podmienky 300,00  

Upomienka 25,00  
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Odmena Banky individuálne

Poplatok za dokument individuálne

Spracovatefský poplatok za uzatvorenie Rámcovej faktoringovej zmluvy individuálne

Poplatok za analýzu Zákazníka indivíduálne

Poplatok za aplikáciu e-fäktoring individuálne

Poplatok za preverenie limitov individuálne

c) Finanéný lízing

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

Zmeny v poistenf Predmetu ItzinguZmluvy o flnančnom fizíngu:
100.00  +DPHVýňatie poistenia z Lízingových splátok a prechod na individuálne poistenie Predmetu Ifzingu Cena vrátane DPH: 120,00  

Zmena poisťovne - prechod z individuálnej poistnej zmluvy a platenie poistného v rámci splátok 0,00  
30,00  +DPHZmena poisťovne v prípade individuálneho poistenia Predmetu lízingu Cena vrátane DPH: 36,00  

Ostatné zmeny:
150,00  +DPHZmena zmluvných podmienok na žiadosť Lízingového prijímatera17 okrem zmeny Lízingového prijímatera Cena vrátane DPH: 180,00  
150,00  +DPHZmena Lízingového prijímatera/prevod I/

Cena vrátane DPH: 180,00  
I/ zmeny je možné realizovať len k dátumu začiatku splátkového obdobia
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a) Ba ikové záruky a avalovanie zmeniek

Vystavenie

1. Záruky/avalovanie zmenky 0,6 % p. q.2/1,

z aktuálnej Záručnej sumy
min.1ÔO,00 

2. Záruky za ponuku1/
0,6 % p. n.2i

zaktuálnejZáručnejsumY,
min. 70,00  

Vypracovanie textu Záruky 80,00  

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

Zmena podmienok Záruky 100,00  

Plnenie zo Zámky/avalu 100,00  

Avizovanie záruky 100.00  

Avizovaniezmenyzámky 70,00  

Overenie právoplatností podpisov k záruke 20,00  

Uplatneníe záruky na žiadosť Klienta/overenie právoplatnosti podpísov na žiadosti o uplatnenie zámky 50,00  

UvoFnenie zo záruky na žiadosť Klienta/overenie právoplatnosti podpisov na žiadosti o uvoľnení zo záruky 50,00  
ť

1, ?i??^yJ?Ä^Í??^-CÍ-aJJ^!l.^-??Jj^LnAsŕ?ľ',Y-ŕÍpa.^?;_aÍJ^P!?^?ť^??!^-!<^La ^°.?J?,dnLa.?,a.^^
skutoéný poéet dn[ platnosti Zäruky, resp. za poéet dnl, kforé uplynuli 'oď predchádzajúcej platby Poplatku do dätumu platnosti Záruky/splatnosti avalovanej zmenky.

2, 2,4 % p. a.
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b) 1 kumentárne platby

u,ä "/o z noanoty inKasa;Spracovaníe dokumentárneho inkasa/zmenkového inkasa
min. 50.00  , max. 1 660,00  

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

Zmena podmienky (inštmkcie) dokumentámeho inkasa 34,00  

Opätovná urgenda (tretia a cfalšia) 17,00  

Uvoľnenie tovaru zaslaného k dispozlcii Banke 34.00  

Zabezpečenie protestu zmenky 67,00   + notárske poplatky

Zabezpečenie akceptäcie zmenky 34,00  

Ďaléie podľa Jednotných zvyklostí a pravidiel pre dokumentárne ínkasá, revízia 1995, publikácia MOK Č. 522.
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Predavfzo o otvoreníAkreditfvu 34,00  34,00  

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

0,3 % zAkreditívnej sumy,Otvorenie Akreditfvu1/
min. 100,00  

Potvrdenie Akreditívu1/ individuálne

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

0,30 % zAkreditívnej' sumyKontrola dokladov a/alebo výplata Akreditívu
min. 70,00  

VýplatazAkreditívu:
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 dnf) 0,15 % z výšky platby, min.70,00  

0,3 % zAkreditívnej sumy,Prevod Akreditívu
min. 70,00  

Oznámenie o postúpení / postúpenie výnosu z Akreditívu 70,00  

Zmšenie Akreditívu pred jeho čerpaním alebo nečerpaníe Akreditívu 70,00  

f

1/ Účtovaný je za každých aj začatých 90 dní.
Pri zvýšení sumy a pri predíženf platnosti Akreditívu sa účtuje aj Poplatokza otvorenieAkreditívu.2,

Pri zvýšenf sumy a pri predlženf platnosti Akreditívu sa účtuje aj Poplatok za potvrdenie Akreditívu a za avizovanie Akreditívu.3,

Ďalšie podfa Jednotných zvyklostí a pravidiel pre dokumentárne akreditívy, revízia 2007, publikácia MOK č. 600.

c) Odkup pohradávok

Odkup pohradávok individuálne
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a) Cenné papiere

Obchodovanie s cennými papiermi - slovenské a zahraničné cenné papiere2/

U,/'U "/o, min. 25,00  105,00  +0,50% 180,00  +0,25% 480,00  +0,12%DLHOPISY1/ individuálnemin.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/ individuálnemin 17 finť3/ 7 nhipmn nflri 1R nnn ť z objemu nad 30 000   z objemu nad 1 50 000  

Zmena podmienok Pokynu, zrušenie Pokynu Klientom, poplatokza nezrealizovaný Pokyn 3,00  

Poplatok pri kúpe cenných papierov umiestňovaných Bankou individuálne

I/ Z objemu transakcie (pri dlhopisoch bez alikvotného úrokového výnosu).
2, K yyššie uyedeným Ppplatkom za obchodovanie s cennými papiermi môžu byf v zävislosti od zahraniéného trhu, kde bol uskutoénený obchod s cennými papiermi,

pripočitané dodatoéné poplatky a náklady súvisiace s daňóvými povinnosťámi, obchodovanlm a vyrovnaním obchodov s cennými papiermi, ktorévyplývajú zo
zákonných povinností platných pre príslušnýzahraniôný trh.

3, Platípreobchpdovanie scennými papiermi prostredníctvom Elektronickej služby (Internetbanking verzia George) uskutoénené natrhoch XETRA Frankfurt, NASDAQ,
NYSÉ alebo Burza cenných päpierov Bratiálava.

r_

Učet majiteFa CP - slovenské cenné papiere

Zriadeníe účtu a zrušenie účtu 0,00  

Vedenie účtu1/ 0,20 %
2,Stavový výpis 3,00  

" Zäkladomnavýpočet Poplatku je priememä denná výška hodnotyportfólia cenných papierov poéltaná z menovitej hodnoty dlhopisov a trhovej hodnoty akcil. Trhovä
hodnota akcií sa uréuje na základe posledného kuržu uverejneriéhpburzou cehnych papierov, ak tento nie jezňámy, pótom na základe poslednej známej' kúpnej
ceny, aakniejeznáma posledná kúpnacena, potom sa na výpoéet Poplatku použije menovitá hodnota akcil Poplatôkje splatný 2-krát roéne vždy k 15.1'. a 15.7
kaléndárneho ŕoka, a to za predchádzajúcu ôasť kalendárnehb roka alebo ku dňu zŕuéenia Účtu majiteľa CP, ak bbl zrušený počás kalendárneho roka.

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

Poplatok 0,40 %

" Základom pre yýppčet Poplatku za diijterskú spráyu zahraniéných cenných papierov je priemerná dennä yyška hodnoty portfólia poéftaná z nominálnej hodnoty
dlhopisov a trhovej hodnofy akaí y portfóliu. Hodnoty^cudzich menách sa prepóéítajú "priémerom z nákupného a predajnétío kuizu Banky pre danú menu' platného
v daný deň. Poplafokje splatný 2-krát ročne, vždy k 15.1. a k 15.7. kalendárn'ehó roka.'a to za predchádzajúcu časť kalendárneho roka.

r

Učet majiteFa Podielového listu

Zriadenie účtu a zrušenie účtu 0,00  
r

Mimoriadny výpis z Účtu majitera PL 5,00  

Mimoriadny výpis transakcií 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  

Preyqd a prechod zahraničných cennycn papierov v iniernej eviaenai banxy (aK MajetKovy ucet prevoacu aj nadOĎUdateľa je 20,00  v evidencíi Banky)
Prevod a prechod zahraničných cenných papierov mimo intemej evidencie Banky 65,00  

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

I/ Poplatky sa účtujú za podanie Prfkazu na prevod/prechod.
21 Pri preyode y internej evidencii Banky (t.j. Majetkový úéet prevodcu aj nadobúdatefa je v evidencii Banky) je Poplatok osobitne účtovaný obom Klientom (prevodcovi aj

nadobúdateroví).
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Uloženie zlatých odliatkov

(Hmotnosť v gramoch/1000) x 15,00  ,
Priemerná hmotnosť uložených zlatých odliatkov v kalendámom mesiaci (v gramoch) min.2,40 , max. 22,50  

Ostatné služby súvisiace s cennými papiermi

Podanie príkazu na registräciu vzniku/zmeny/zániku zäložného präva K slovensKym cennym 30,00  1/2,papierom

Registrácia vzniku zmluvného záložného práva 2/ 0,15 % z výšky pohradávky (min. 30,00  , max. 6 000,00  )

Registrácia zmeny/zániku zmluvného záložného práva v
a) navýšenie zabezpečovanej pohradávky (počíta sa z rozdielu medzi navýšenou 0,15 % z výšky pohFadávky (min. 30,00  , max. 6 000,00  )pohŤadávkou a pôvodnou pohľadávkou)
b) iné zmeny alebo zánik 30,00  

Neuvedené Služby člena individuálne + náklady účtované Centrálnym depozitárom

Prikaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s Podielovými listami 30,00  

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

Príkaz na registráciu vzniku/zmeny záložného práva k Podielovým listom 30,00  
F

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

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

1/ Poplatok sa úétuje bez ohľadu na výsledok poskytnutej Služby Člena.
21 V prlpade požiadavky KIJenta na prednostné,spracovanie alebo vykonanie Služby Člena v zmysle Prevádzkového poriadku Centrálneho 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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Vyhľadanie dokumentu v registratúrnom stredisku na žiadosť Klienta - aktívny spis (spís obsahujúci zäznamy, Ktoré ešte nie sú
uzavreté a v súvislosti s ktoŕými existuje reálny predpoklad vzniku ďalšieho záznamu). Napr. aktívna účtová, úverová 5,00  
dokumentáda a pod.
Vyhradanie dokumentu v registratúrnom stredisku na žiadosť Klienta - neaktívny spis (spis obsahujúci záznamy, ktpré
sú uzavreté a neexistuje reálny predpoklad vzniku ďalšieho záznamu). Napr. neaktívna účtová, úverová dokumentácia 30,00  
a pod. Do tejto kategóne.patrí aÍ spís denneí uzávierkv.

Vyhotovenie skenu + vytlačenie bankového dokladu alebo listiny na žiadosť Klienta 0,15 /strana

Príolatok za vvhFadanie informácie staršei ako 3 rokv ťpri aktívnvch dokumentoch) 10,00  

Zadanie avíza na daňový úrad 0,00 +poátovné
v

Úkony predchádzajúce vyhotoveniu návrhu na začatie súdneho konania 7,00  
65.00   + DPH

Poskytovanie bankových správ alebo konfirmácií na účely auditu r^pna vrAtanp nPH- 7fi 00 ť

f

Potvrdenie k Úvem vydané na žiadosť Klienta 10,00  
F

Príprava iného dokumentu k Uvem na žiadosť Klienta 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  
ŕ

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

Vydanie iného ako základného potvrdenia o Depozitnom produkte 20,00  
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ZU,UU   + ĽHHNáklady Banky za poskytnutie súčínnosti Gednoduchšie dohľadávanie)
Cena vrátane DPH: 24,00  

30,00   + DPHNáklady Banky za poskytnutie súčinnosti (dohradanie starších údajov, vyžiadanie listín z Centralizovanej regístratúry a pod.)
Cena vrátane DPH- 36 00  .

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

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

I/ Poplatok sa účtuje na žiadosť držiteľa karty, ktorý spôsobil zadržanie

" E?,5 !°i!^a^?^Í^e-^-B^JS?P^F-UÍ?.%u^?^?ít??^?5Y?-nLe:.!LaJLk?-?p^.^y^?^°.^
služby B24, spôsobom a vo formäté, ktorý určí Banká v Podmienkach uréených Zverejnením.

3/ Časť Poplatku vo výške 80,00   je splatná v deň podania žiadosti a zostávajúca časť Poplatku je splatná v deň uzatvorenia Zmluvy o vinkulácii.
4, Poplatokje zúčtovaný v deň prijatia žiadosti Klienta o viazaný účet.
5, Výška a splatnosť odmeny za výkon zmluvných povinnostf Banky je dohodnutá v Zmluve o viazanom účte.
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Bankové informácie

Poskytnutie bankovej informácie na žiadosť Klienta 24,00  

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

Bezpečnostné schránky

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

'/ Vcenezapoužlvaniebezpeénostnej schránkyjezahmuté aj poistenie majetku Klienta uloženého v bezpeénostnej schránke. Poistná suma pre každú bezpečnostnú
schránku je vo výške 25 000  .
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Podielové fondy

PodFa Sadzobníkapoplatkov anáhrad spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteFne, správ. spol.. a. s.
Viac informácií na ktoromkoľvek Obchodnom mieste alebo na:

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

Poštová 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 Fl

Priemerný mesačný zostatok na Účte
r

Súčet zostatkov na Účte Klienta ku koncu každého dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci vydelený aktuálnym počtom dní v danom kalendámom mesiaci. GIBAATWW Erete Bank der Osterreichischen Sparkassen AG Rakúsko

GIBAATWG ErsteGroupBankAG RakúskoFinančná 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

Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck Rakúsko SPHBAT21 NiederĎsterreichische SparkasseAG Hainburg Rakúsko
STSPAT2GNiederôsterreichische SparkasseAG Rakúsko Steiermärkische Bank und Sparkassen AG Rakúsko
SPIHAT22 Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck RakúskoDie Zweite VViener Vereins-Sparkasse AG Rakúsko
GIBAAT21 Die Zvreite VViener Vereins-Sparkasse AG Rakúsko

Salzburger Sparkasse BankAG Rakúsko ASPKAT2L Allgemeine Sparkasse Oberôsterreich BankAG Rakúsko
Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina Bosna a Hercegovina LISPAT21 Lienzer Sparkasse AG Rakúsko
Česká sporitelna, a. s. Česko SPAMAT21 Sparkasse der Stadt Amstetten AG Rakúsko

Erste BankAD Podgorica čierna Hora SPBDAT21 Sparkasse Baden Rakúsko

Erste & Steiermärkische Bank d.d. Chon/átsko SPKIAT2K Sparkasse der Stadt Kitzbíihel Rakúsko
SPKUAT22Sparkasse Bank Makedonija AD Skopje Macedónsko Sparkasse Kufstein, Tiroler Sparkasse Rakúsko
SPLSAT21 Sparkasse Langenlois RakúskoErste Bank Hungary NYRT Maďarsko
SPNGAT21 Sparkasse Neunkirchen RakúskoBanca Comercíalä Romänä Chisinäu Moldavsko
SPPBAT21034 SparkasseEferding-Peuert}ach"Waizenkirchen Rakúsko

Banca Comercialä Romänä, S.A. Rumunsko SPPOAT21 Sparkasse Pottenstein NÓ 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 BankAG Rakúsko

Finanéná skuoina ERSTE GROUP ore Platobné služby SSKOAT21 Sparkasse Komeuburg AG Rakúsko
ABSBBA22 SparkasseBankd.d. Bosna a Hercegovina

Erste Bank der Osterreichischen GIBACZPX Česká spoňtelna, a. s. ČeskoGIBAATWW Rakúsko
Sparkassen AG OPPOMEPG Erste BankAD Podgorica Čiema Hora

GIBAATWG Erste Group BankAG Rakúsko ESBCHR22 Erste & Steiermärkische Bank d.d. Chorvátsko

GIBACZPX Česká spoŕitelna. a. s. Česko GIBAHUHB Erste Bank HungaryZrt. Maďarsko

ESBCHR22 Erste & Steiermärkische Bank d.d. Chorvátsko INSBMK22 Sparkasse Bank Makedonija AD Macedónsko
RNCBMD2X MoldavskoGIBAHUHB Erste Bank Hungary Zrt. Maďarsko Banca Comercialá Romänä Chi$inäu S.A.
RNCBROBU Banca Comercialä Romänä, S.A. RumunskoRNCBROBU Banca Comercialä Romänä, S.A. Rumunsko
GIBASKBX Slovenská sporitefňa, a. s. Slovensko

GIBASKBX Slovenská sporiterňa, a. s. Slovensko KSPKS122 Banka Sparkasse d.d. Slovinsko
GIBARS22 Erste Bank a.d. Novi Sad Srbsko GIBARS22 Erste Bank a.d. Novi Sad Srbsko
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SEPA krajiny c) y prípade preradenia Účtu medzi Bankovými produktmi - Poplatokje splatný
f

w

Clenské krajiny EHP: Belgicko, Bulharsko, Cyprys, Česko, Dánsko, Estónsko, Ffnsko, vdvoch éastiach; v_deň preradenia Účtu sa Poplatok vypočíta zo sadzby
Francúzsko. Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Irsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva; platnej pre pôvodný Bankový produkt a posledný deň kalendárneho mesiacá,
Lotyšsko. Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko. Portugalsko, v ktorom došlo k preradeniu, keď sa Poplatok vypočíta 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 ďalšie Poplatky zúčtovávané z Úétu,
Réunion, Gibraltár, Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Ceuta a Melila, Alandské splatnpsť ktorých Banka vyhlásila na posledný kalendárny deň. Poplatok za
ostrovy, Mayotte, Sv. Bartolomej, Sv. Martin, Sv. Pierre a Míquelon. yedenie Účtu sa vypočftava podfa skutočného počtu dnf, počas ktorých bol
Krajiny, ktoré pristúpili k SEPA: Švajčiarsko, Monako, San Marfno, Andora, Bankový produkt poskytovaný, pričom deň ukončenia zmluvného vzťahu sa do

počtu nezapočítava.Vatikán a Spojené kráľovstvo VeFkej Británie a Sevemého frska.
Poplatok Banka odpfše z Účtu alebo ho započíta proti akejkoľvek pohfadávke

Sledované obdobie: Klienta voči Banke.

?l?!l<?^ľ'?1L°.l?!j-<?.b.í,mJ? !<?l?!1?ŕr^y mesiac.vktorom sa posudzuje hodnola Aktlv 2) Dodatoéný Poplatokza yedenie Účtu je splatný piaty Obchodny deň nasledujúci
a plnenie podmienok na poskytnutie zľavy alebo zvýhodnenia, a to od pn/ého dňa po ukončení kalendámeho mesiaca, priôom tento Poplatokje Banka oprávnená
po posledný deň v mesiaci. odpísať jednou sumou z Účtu, a to aj pred dňom jeho splatnosti, alebo ho

r

započítať proti akejkoľvek pohFadávke Klienta voči Banke.
Vylúčené transakcie:

3) Poplatok za používanie bezpečnostnej schránky za aktuálny mesiac jebezhotovostné transakcie realizované debetnou Platobnou kartou, ktoré sa na splatnývždy ku koncu daného kalendámeho mesiaca.
úôely výpočtu zľavy z poplatku za vedeníe Účtu nezarátavajú medzi bezhotovostné 4) Poplatok za Platobnú kartu je splatný:transakcie/platby Platobnou kartou.

a) posledným dňom v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý je účtovaný,
alebo

stornované platby b) ku dňu uréenému vo výpise k účtu. Poplatky za Charge kartu sú splatné ku
dňu určenému vo výpise transakcif uskutočnených Charge kartou.platby za nákup cudzej meny

elektronické peňažné prevody, platby za finančné šlužby a obchodovanie a za Ak v priebehu kalendámeho mesiaca Klient zmení typ účtu, poplatok za
Platobnú kartu sa účtuje nasledovne:fínančné platby v prospech inÝch inštitúcií

platby za nákup cestovných šekov a)Ak v novom type účtu nie je Klientova existujúca karta bez poplatku, tak
poplatok za Platobnú kartu sa účtuje Klientoví až nasledujúci kalendárnyplatby za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie mesiac po vykonaní zmeny typu úôtu

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 Klientovi už neúčtuje.
b. Zásady stanovovania poplatkov Zúčtovanie poplatku za Debetnú/Charge kartu nieje viazané na aktiváciu alebo

na používanie tejto karty.

1) Mesačný Poplatok za vedenie Účtu je splatný: 5) Zmluvná pokuta za porušenie Zmluvy o vydaní Platobnej karty je splatná v deň
pomšenia povinnosti Klienta uvedenej v Zmluve o vydanf Platobnej karty.a) posledný kalendámy deň každého kalendárneho mesiaca, 6) Spracovaterský poplatok je splatný pri podpise Úverovej zmluvy/Zmluvy

b) posledný deň trvania Zmluvy, akv kalendámom mesiaci došlo kjej ukončeniu, o Záruke/v deň vystavenia Záruky.alebo
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7) Poplatok za zmenu zmluvných podmienok^je splatný pri podpise dodatku 15)Poplatok za iné úkony Banky neuvedené v predchádzajúcich bodoch sú
kZmtuve; Poplatok za zmenu v predmete Zabezpečenia je splatný pri podpise splatné ihneď pri zrealizovaní spoplatňovaného úkonu Bankou; Poplatok Banka
Zmluvy, na základe ktorej sa zmení Zabezpečenie. odpfše z Učtu resp. Vkladového účtu Klienta, alebo započtta proti akejkoFvek

8) Poplatok za zaplatenie splátky Úveru v hotovosti alebo za predčasné splatenie pohľadávke Klienta voči Banke; ak to nieje možné, Klientje povinný zaplatif
Uveru alebo jeho časti mimoriadnou splátkou je splatný pri prijatf hotovosti Poplatok vopred pred vykonanfm spoplatňovaného úkonu, poskytnutí dokladu
Bankou. alebo vystavenf potvrdenia.

9) Poplatok za yykonanie Domáceho prevodu alebo CezhraniCného prevodu je 16) ^Pl%.L"?e^r'?_y_?!ld ?!>nIk,u..plat? ?,P^.pr°d"kty.?^.lužbyP°skyt°YTé
splatný pri vykonaní platobnej operácie. Klientovi v cudzej mene. Prepoôet meny platnej na územf Slovenskej republiky

10)Poplatok za služby, ktoré Banka poskytuje Klientovi ako člen Centrälneho na cudzíu menu sa realizuje výmenným kurzom ECB prfslušnej meny podľa
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 služieb je' splatn^ posledny deň 17> plSuč^a^la.do^clú<OT,KJ;en^zaptau"ok;e"m^poďatku' ktorý Je
zverejnený v Sadzobníku, aj centový zostatok na danom produkte.každého kalendárneho mesiaca alebo v deň ukončenia poskytovania

Elektronickej služby podra toho, ktorä skutoenosť nastane skôr. Za kal'endárny 18) POP^k,za J>d''°lanle' resp^ nerealizovanie nahláseného výberu hotovosti,
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 Poplatok za poskytovaníe danej výberu.
Ejektronickej služby len v prípade, ak bola Elektronická služba poskytovanä 19) Poplatok za uloženie zlatých odliatkov je splatný posledný deň každého
Klientovi celý kalendämy mesiac. kalendárneho mesiaca. Poplatok za uloženie zlatých odliatkov bude zúčtovaný

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

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

r

mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu platnosti Zmluvy, na základe ktorej sa daná vedenie Učtu majitefa cenných papierov.
Elektronickáslužbaposkytuje, BankaúétujePoplatokzaposkytovaniedanej 20) Poplatok účtovaný Klientovi na základe faktúry je splatný na 14. deň po
Elektronickej služby len v prípade, ak bola Elektronická služba poskytovaná vystavení fäktúry Klientovi, pokiaľ vo faktúre nie je uvedené inak.
Klientovi celý kalendárny 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 kalendámeho mesiaca alebo v deň ukončenia Zverejňovania Účtu
r

účtuje za každého Klienta alebo Oprävnenú osobu vo vzťahu ku každému podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Za kalendárny mesiac, v ktorom
Učtu, v prospech ktorého sú tieto služby poskytované. Za kalendárny mesiac, došlo k ukončeniu platnosti Zmluvy, na základe ktorej je Zverejňovanie Účtu

f

vktorom doälo k ukončeniu platnosti zmluvy, na základe ktorej sa SMS služby poskytované, Banka učtuje Poplatok za Zverejňovania Účtu len v prípade, ak
f

Extra poskytujú, Banka účtuje Poplatok za poskytovanie SMS služby Extra bolo Zverejňovanie Učtu poskytované Klientovi celý kalendámy mesiac.
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 prostredníctvom Klientského centra považuje za úkon vykonaný
13) Poplatok za vydanie elektronického osobného kFúča (EOK), je splatný pri prostrednfctvom Obchodného miesta.

prevzatf daného Bezpečnostného predmetu Klientom. Banka odpíše poplatok
za'Éb1<zÚctu7ku1<torému1edanýrBTzpeenostný'p'redmet'p"rvykrät'pr'irad'enT 23' s^lat,n,°s,t'"po;pla,tk?Lsa."riaditýmito zásadami stanovovania poplatkov, ak
pokiaľ sa Banka a Klient nedohodli inak. v Zmluve nie je dohodnuté inak.

24) Pre účely výpočtu dodatočného Poplatku za hotovostný vklad sa v prfpade14)Poplatok za poskytovanie výpisu vo formáte MT940, zasielaného f

prostredníctvom SVVIFTu, je splatný posledný deň každého kalendámeho vkladu hotovosti v mene_odľšnej^od _meny Účtu vklad prepočftava na menu
Učtu stredovým kurzom (ECB/NBS) platným pre deň transakcie.mesiaca alebo v deň ukončenia poskytovania výpisu vo formáte MT940 podfa

toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
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