
Zmluva o Bezpečnostných predmetoch 

(ďalej „Zmluva“) 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

Slovenská sporiteľňa, 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 

Priezvisko, meno, titul:  Laskovičová Emília  

Adresa trvalého pobytu:  Bytovky 479/1, 018 64 Košeca 

Rodné číslo/dátum narodenia:   

(ďalej „Klient") 

 

I. Predmet Zmluvy 

Predmetom Zmluvy je dohoda medzi Bankou a Klientom o používaní Bezpečnostných predmetov a odovzdanie 

Bezpečnostných predmetov Bankou Klientovi.  

 

II. Základné podmienky 

1. Klient bude pri využívaní Elektronických služieb pre účely  svojej identifikácie a autorizácie alebo certifikácie 

svojich Pokynov používať Bezpečnostné predmety a údaje uvedené v Zmluve.  

2. Banka prideľuje Klientovi prihlasovacie meno, ktoré slúži ako Identifikačný údaj, a to najmä na identifikáciu 

Klienta v Elektronických službách.  

 Prihlasovacie meno:  

 

III. Bezpečnostné predmety 

1. Heslo 

 Pre účely identifikácie v Elektronických službách bude Klient s prihlasovacím menom používať heslo, ktoré: 

a) si aktivuje pri prvom použití Elektronickej služby Internetbanking pomocou aktivačného kódu, ktorý mu 

Banka oznámi SMS správou zaslanou na číslo mobilného telefónu uvedené v Zmluve pre SMS kľúč, 

alebo  

b) mu Banka odovzdá po podpise Zmluvy, alebo  

c) mu Banka odovzdala na základe osobitnej zmluvy.  

2. Bezpečnostné predmety pre účely autorizácie a certifikácie Pokynov 

 Banka a Klient sa dohodli na používaní nasledujúcich Bezpečnostných predmetov pre účely autorizácie a 

certifikácie Pokynov: 

 SMS kľúč zasielaný na číslo mobilného telefónu:  

 

 

IV. Osobitné ustanovenia 

 

1. Banka Klientovi sprístupní Elektronické služby k Bankovým produktom prostredníctvom Bezpečnostných 

predmetov. 

2. Rozsah Elektronických služieb, ako aj Oprávnené osoby na používanie Elektronických služieb k Bankovým 

produktom poskytovaných Klientovi, si Klient určí prostredníctvom Elektronickej služby Internetbanking.  

3. Banka je oprávnená automaticky umožniť Klientovi pasívny prístup k jeho Bankovým produktom 

prostredníctvom Elektronickej služby aj bez toho, aby si Klient tieto určil v zmysle predchádzajúceho bodu. 



4. Určením Oprávnenej osoby Klient túto osobu splnomocňuje,  

a) aby samostatne používala Elektronické služby k jednotlivým Bankovým produktom,  

b) aby sa oboznamovala s informáciami o  Bankovom produkte a  

c) aby nakladala s peňažnými prostriedkami na Bankovom produkte v rozsahu limitov určených Klientom. 

5. Banka začne poskytovať Elektronickú službu za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve v primeranej lehote po 

podpise Zmluvy, najneskôr však do 2 Obchodných dní.  

 

V. Záverečné ustanovenia 

 

1. Súčasťou Zmluvy sú: 

a)  Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 1. 1. 2015 (ďalej „VOP“), 

b) Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 

1. 1. 2015 (ďalej „POP“),   

c) Sadzobník a  

d) podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje. 

2. Súčasti Zmluvy sú prístupné na Obchodnom mieste a na www.slsp.sk.  

3. Banka odovzdáva Klientovi súčasti Zmluvy elektronicky prostredníctvom Elektronickej služby Internetbanking 

alebo na elektronickú adresu Klienta evidovanú Bankou. Banka poskytuje Klientovi súčasti Zmluvy v listinnej 

podobe na požiadanie. 

4. Všetky právne vzťahy výslovne neupravené v Zmluve, sa budú riadiť POP, VOP a právnymi predpismi, a to v 

tomto poradí. 

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

V Žiline dňa 22.12.2016 V Košeci dňa 22.12.2016 

Slovenská sporiteľňa, a. s. Klient 

 
Ing. Gustáv Šimalčík, 

Relationship manager 

 

 Laskovičová Emília 

 
Ing. Šoltésová Monika, 

Relationship manager 

  

 

Výňatok zo Sadzobníka 

 

Bezpečnostné predmety Sadzba 

Vydanie GRID karty 2,00 € 

Vydanie elektronického osobného kľúča (EOK) 80,00 € 

V tomto výňatku sa nachádzajú Poplatky k danému Bankovému produktu. 

Kompletný Sadzobník je prístupný na www.slsp.sk a na každom Obchodnom mieste Banky. 


