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OBCHODNÉ PODMIENKY PRE VYDÁVANIE A POUŽÍVANIE 
KREDITNÝCH PLATOBNÝCH KARIET MASTERCARD  

 

 
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1.1 Tento dokument predstavuje obchodné podmienky pre vydávanie a používanie kreditných platobných kariet 
MasterCard spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s. v zmysle § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka v spojení s § 31 
a nasl. Zákona o platobných službách (ďalej len „Obchodné podmienky “), ktoré upravujú podmienky vydávania 
a používania kreditnej platobnej karty MasterCard (ďalej len „Kreditná platobná karta “) na vykonávanie Platobných 
operácií z úveru poskytnutého Klientovi na území Slovenskej republiky a v zahraničí. 

1.2 Súčasť zmlúv: Obchodné podmienky spolu so Všeobecnými obchodnými podmienkami Sberbank Slovensko, a.s. 
(ďalej len ako „VOP “) a osobitnými obchodnými podmienkami, Sadzobníkom poplatkov a Reklamačným poriadkom 
sú neoddeliteľnou súčasťou každej jednotlivej zmluvy o vydaní a používaní kreditnej platobnej karty uzatvorenej 
medzi Klientom a Bankou  

(ďalej ako „Zmluva “). Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred OP a ustanovenia OP majú prednosť pred VOP. 

1.3 Aktuálne znenie Obchodných podmienok, VOP, osobitných obchodných podmienok, Sadzobníka poplatkov 
a Reklamačného poriadku je zverejnené písomnou formou v slovenskom jazyku na Obchodných miestach Banky 
a elektronickou formou na jej internetovej stránke http://www.sberbank.sk  

1.4 Dohľad: Činnosť Banky podlieha dohľadu Národnej banky Slovenka so sídlom: I. Karvaša 1, Bratislava. 
 
 

2. DEFINÍCIE A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ  
 
2.1. Definície 

Pojmy uvedené veľkým začiatočným písmenom majú rovnaký význam ako vo VOP, pokiaľ nie je uvedené 
inak. Ak nie je medzi Klientom a Bankou v Zmluve výslovne dohodnuté inak, nasledujúce pojmy majú pre 
účely týchto Obchodných podmienok a Zmluvy nasledujúci význam: 

 
Aktiva čný kód je personalizovaný bezpečnostný prvok; je to kód vygenerovaný Bankou ku Kreditnej 
platobnej karte s dohodnutou službou Bezpečná i-platba; pri vykonávaní prvej Platobnej operácie 
prostredníctvom internetu pri platbe za tovar a služby objednané prostredníctvom internetu u obchodníka 
so stránkou chránenou 3D Secure protokolom po uzatvorení dohody Klienta a Banky o poskytnutí služby 
Bezpečná i-platba Držiteľovi kreditnej platobnej karty, zadá Držiteľ kreditnej platobnej karty SecureCode, ktorý 
bude pri ďalších platbách slúžiť ako Autentifikačný údaj; 

 
Autentifika čný údaj je údaj (napr. číslo Platobnej karty, platnosť Platobnej karty, PIN, podpis, CVC2 / CVV2, 
Aktivačný kód, SecureCode), ktorý sa používa na overenie totožnosti Klienta pri uskutočňovaní Platobných 
operácií technickými prostriedkami (napr. ATM, EFT POS, internet, e - mail, telefón), poskytnutím údajov 
potrebných na vykonanie Platobnej operácie pri objednávke tovaru alebo služieb, nielen prostredníctvom 
internetu; 
Autoriza čné centrum je tretia strana, ktorá na základe osobitnej zmluvy s Bankou poskytuje nepretržité 
služby spojené s autorizáciou Platobných operácií; 

 
Autorizovaná platobná operácia je taká Platobná operácia vykonaná Kreditnou platobnou kartou, na 
vykonanie ktorej udelil Držiteľ kreditnej platobnej karty súhlas použitím niektorého z Autentifikačných údajov 
alebo priložením Kreditnej platobnej karty s logom PayPass k čítaciemu zariadeniu POS terminálu s 
aplikovanou bezkontaktnou čipovou technológiou; takto Autorizovaná platobná operácia je neodvolateľná; 

 
Bankomat (ATM) je zariadenie zabezpečujúce výdaj hotovosti alebo bezhotovostný prevod peňažných 
prostriedkov z Úverového účtu Držiteľom kreditnej platobnej karty, prípadne ďalšie dodatkové služby; 

 
BASE RATE pre kreditné platobné karty je referenčná úroková sadzba, od ktorej sa odvíja variabilná 
úroková sadzba, na ktorú je naviazaná úroková sadzba Úveru stanovená Bankou pre Kreditné platobné karty, 
prípadne akákoľvek iná referenčná úroková sadzba Banky pre tento bankový produkt, ktorá ju nahradí; 

 
Bezkontaktná platobná operácia  je Platobná operácia uskutočnená na EFT POS alebo ATM podporujúcom 
bezkontaktnú technológiu VISA a / alebo MasterCard a to priložením Debetnej platobnej karty k zariadeniu 
označeným logom Visa a/ alebo MasterCard a symbolom bezkontaktnej karty. Pri platbách do EUR 20,00 spravidla 
nie je potrebné potvrdzovať Platobnú operáciu zadaním PIN kódu, pri platbe nad EUR 20,00 je Držiteľ debetnej 
platobnej karty spravidla vyzvaný na zadanie PIN kódu. Suma Bezkontaktnej platobnej operácie, pri ktorej nie je 
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požadované zadanie PIN kódu sa  môže líšiť, je stanovovaná príslušnou Kartovou spoločnosťou v lokálnej mene 
pre každú krajinu samostatne. 

 
 
Blokovaná kreditná platobná karta je Kreditná platobná karta s pozastavenou platnosťou, čím je 
znemožnené vykonávanie Platobných operácií touto Kreditnou platobnou kartou; 

 
Cash Advance je výber hotovosti v domácej alebo v cudzej mene Držiteľom kreditnej platobnej karty 
na základe predloženia Kreditnej platobnej karty a preukazu totožnosti na Obchodnom mieste Banky alebo 
na inom mieste, ktoré poskytuje výdaj hotovosti. Výplatné miesto musí byť označené logom Kartovej 
spoločnosti MasterCard, ktorý je uvedený na Kreditnej platobnej karte; 

 
CNP (Card not present) – je prostredie, kde sú Platobné operácie vykonané bez fyzického predloženia 
Kreditnej platobnej karty (napr. pri platbe za tovar alebo služby objednané na základe poštovej alebo 
telefonickej objednávky alebo objednávky prostredníctvom internetu); 

 
CVC2 (Card Verification Code) je bezpečnostný kód, trojčíslie, predtlačené vedľa podpisového panelu kariet 
MasterCard na zadnej strane karty. Pri platbách u Obchodníka vykonávaných bez prítomnosti Kreditnej platobnej karty, 
napr. pri platbách na internete, slúži k dodatočnej identifikácii; 

 
Cyklus je dohodnutá periodicita platenia Minimálnej splátky; 
 
Čip je implementovaný prvok na prednej strane Kreditnej platobnej karty zabezpečujúci ochrannú funkciu 
proti neoprávnenému čítaniu a zápisu údajov Kreditnej platobnej karty; údaje sú uložené priamo v Čipe a sú 
chránené vysokou úrovňou šifrovania; Čipová karta je medzinárodná platobná karta s čipom a interaktívnymi 
možnosťami na identifikáciu a uloženie dát, ktorá súčasne môže mať aj magnetický záznam, prostredníctvom 
ktorej sa vykonávajú hotovostné a bezhotovostné Platobné operácie v elektronickom prostredí; 

 
Deň splatnosti je Bankou stanovený deň v kalendárnom mesiaci, do ktorého musí Klient uhradiť aspoň 
Minimálnu splátku. Banka informuje Klienta o Dni splatnosti prostredníctvom splátkového kalendára, ktorý 
dostane pri preberaní Hlavnej kreditnej platobnej karty a jeho aktualizácia na príslušný kalendárny rok 
mu bude doručená vo Výpise. Klient je povinný dodržiavať splátkový kalendár určený Bankou. V prípade 
požiadania o splatenie Úverového rámca je to deň, do ktorého musí Klient splatiť Úverový rámec; 

 
Deň úhrady je deň, kedy bola Dlžná suma alebo splátka Dlžnej sumy pripísaná na Bankou stanovený účet; 

 
Deň uzávierky je deň, kedy Banka vypočíta Dlžnú sumu a Minimálnu splátku, vyhotoví a zašle Klientovi 
Výpis; 

 
Disponibilný zostatok úverového rámca je aktuálny zostatok peňažných prostriedkov, ktorý je rozdielom 
medzi schváleným Úverovým rámcom a čerpanými peňažnými prostriedkami z Úverového rámca; 

 
Dlžná suma je vyčerpaná čiastka peňažných prostriedkov z Úverového rámca spolu s príslušnými úrokmi, 
úrokmi z omeškania a Poplatkami ku Dňu uzávierky, príp. ku dňu uvedenému v korešpondencii Banky 
s Klientom; 

 
Dodatková kreditná platobná karta je Kreditná platobná karta, ktorá je vydaná popri Hlavnej kreditnej 
platobnej karte so súhlasom Držiteľa hlavnej kreditnej platobnej karty, prostredníctvom ktorej sa vykonávajú 
Platobné operácie z Úverového rámca Hlavnej kreditnej platobnej karty. Držiteľ hlavnej kreditnej platobnej 
karty je oprávnený stanoviť maximálny limit čerpania úveru Dodatkovou kreditnou platobnou kartou; 

 
Držite ľ dodatkovej kreditnej platobnej karty je fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorej Banka vydala 
Dodatkovú kreditnú platobnú kartu na základe Žiadosti a so súhlasom Držiteľa hlavnej kreditnej platobnej 
karty; 

 
Držite ľ hlavnej kreditnej platobnej karty je Klient, ktorému Banka vydala Hlavnú kreditnú platobnú kartu na 
základe Žiadosti, uzatvorenej Zmluvy. Držiteľ hlavnej kreditnej platobnej karty je zároveň úverovaným 
Klientom; 

 
Držite ľ kreditnej platobnej karty je Držiteľ hlavnej a/alebo dodatkovej kreditnej platobnej karty; 

 
EFT POS (Elektronic Funds Transfer Point of Sale) je elektronické zariadenie umiestnené u Obchodníka, 
ktoré umožňuje autorizáciu Platobnej operácie vykonanej Kreditnou platobnou kartou, bezhotovostnú platbu 
tovaru alebo služieb a následný elektronický prevod peňažných prostriedkov; 

 
Hlavná kreditná platobná karta je Kreditná platobná karta, ktorá je vydaná Klientovi ako Držiteľovi hlavnej 
kreditnej platobnej karty, prostredníctvom ktorej sa vykonávajú Platobné operácie z Úverového rámca; 

 
Hotovostný limit je maximálny výdavkový limit pre výber hotovosti Kreditnou platobnou kartou za 
dohodnuté obdobie stanovený Bankou, vyjadrený sumou peňažných prostriedkov; 

 
Klient je fyzická osoba - spotrebiteľ staršia ako 18 rokov, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, 
ktorá s Bankou uzatvorila Zmluvu; 
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Kreditná platobná karta je Platobný prostriedok, prostredníctvom ktorého sa vykonávajú hotovostné a 
bezhotovostné Platobné operácie do výšky Bankou povoleného Úverového rámca na území Slovenskej 
republiky alebo v zahraničí; Pre Klientov - spotrebiteľov sa vydáva Kreditná platobná karta MasterCard 
Standard alebo MasterCard Gold a pre Klientov - fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby sa vydáva 
Kreditná platobná karta MasterCard Business; pokiaľ má aplikovanú bezkontaktnú čipovú technológiu 
PayPass, je na nej vyznačené logo PayPass/prípadne symbol znázorňujúci bezkontaktnú technológiu; 

 
Minimálna splátka je mesačná Splátka úveru stanovená Bankou vo výške 5% z čerpaného Úveru a plnej 
výšky Poplatkov a úrokov, ktorú je Klient povinný uhradiť najneskôr v Deň splatnosti; 

 
Neautorizovaná platobná operácia je taká Platobná operácia vykonaná Kreditnou platobnou kartou, na 
vykonanie ktorej Držiteľ kreditnej platobnej karty neudelil súhlas; 
 
Obchodník je podnikateľ prijímajúci Kreditné platobné karty na úhradu tovaru alebo služieb bezhotovostnou 
Platobnou operáciou na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s Bankou alebo Partnerskou bankou; 

 
Obdobie platnosti úrokovej sadzby je obdobie, počas ktorého platí nemenná úroková sadzba určená 
podľa Zmluvy; Obnovená karta je Kreditná platobná karta vydaná po uplynutí platnosti pôvodnej Kreditnej 
platobnej karty s novou lehotou platnosti; číslo Kreditnej platobnej karty a PIN kód ostáva nezmenený; 
Ohlasov ňa je Call centrum Banky, First Data Slovakia, s.r.o., alebo Obchodné miesto Banky oprávnené 
na prijímanie oznámení od ohlasovateľa, najmä od Držiteľa Kreditnej platobnej karty o tom, že Kreditnú 
platobnú kartu stratil, bola mu odcudzená (krádež), hrozí jej neautorizované použitie (napr. prezradenie PIN) 
alebo zneužitie inou osobou; 

 
Partnerská banka je banka poskytujúca služby, ku ktorým ju oprávňuje členstvo v medzinárodnej spoločnosti 
MasterCard Worldwide a VISA Inc.; 

 
PayPass je názov bezkontaktnej čipovej technológie spoločnosti MasterCard, ktorá umožňuje bezhotovostné 
Platobné operácie u Obchodníkov na POS termináloch s čítacím zariadením s aplikovanou bezkontaktnou 
čipovou technológiou; 

 
PIN (Personal Identification Number) je číselný osobný identifikačný kód, oprávňujúci Držiteľa kreditnej 
platobnej karty na uskutočňovanie Platobných operácií Kreditnou platobnou kartou; 

 
Platobný doklad (sales slip, cash slip) je doklad, na ktorom sú vytlačené alebo pretlačené údaje Obchodníka 
a Kreditnej platobnej karty s uvedením príslušnej peňažnej sumy, potvrdenej podpisom Držiteľa kreditnej 
platobnej karty alebo PINom, podľa ktorého sa uskutoční vlastné zúčtovanie uvedenej peňažnej sumy 
medzi Úverovým účtom a bežným účtom Obchodníka prostredníctvom Banky a Partnerskej banky, ktorá 
vedie bežný účet Obchodníka; 

 
Podpisový panel (Signature panel) je priestor na zadnej strane Kreditnej platobnej karty určený na záznam 
vzorového podpisu Držiteľa kreditnej platobnej karty, ktorý obsahuje bezpečnostné prvky sťažujúce 
vymazanie alebo zmenu podpisu Držiteľa kreditnej platobnej karty; 

 
Príslušenstvo sú úroky, úroky z omeškania a náklady spojené s uplatnením Úverovej pohľadávky; 

 
RPMN – ročná percentuálna miera nákladov sú celkové náklady Spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským 
Úverom, vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky spotrebiteľského úveru, vypočítané podľa platných 
právnych predpisov Slovenskej republiky; 

 
Scoring klienta je vyhodnotenie Klienta podľa kritérií stanovených Bankou, na základe ktorých sa posudzuje 
platobná schopnosť Klienta; 

 
SecureCode je bezpečnostný prvok ku Kreditnej platobnej karte zadefinovaný Držiteľom kreditnej platobnej 
karty, slúžiaci na zvýšenie bezpečnosti Kreditných platobných kariet a nimi vykonaných Platobných operácií 
pri platbách za tovar a služby objednané prostredníctvom internetu u 3D Secure obchodníka; 

 
Splátka úveru je suma peňažných prostriedkov zaplatená Banke Klientom, o ktorú sa zvýši Disponibilný 
zostatok úverového rámca na Úverovom účte; výšku jednotlivých splátok si volí Klient sám, musí však uhradiť 
Splátku úveru aspoň vo výške Minimálnej splátky; Úver je úver poskytnutý Klientovi formou Úverového rámca 
s možnosťou čerpania prostredníctvom Kreditnej platobnej karty; Úverová pohľadávka je právo Banky na 
zaplatenie čerpaných peňažných prostriedkov z Úverového rámca Držiteľom kreditnej platobnej karty; 
záväzok Klienta vrátiť Banke čerpané peňažné prostriedky z Úverového rámca s úrokom a Poplatkami; 

 
Úverový rámec je maximálna výška peňažných prostriedkov v mene EUR, ktorú Banka po vyhodnotení 
splnenia predpokladov na poskytnutie Úverového rámca poskytne Klientovi ako Úver, formou a za podmienok 
uvedených v Zmluve; 

 
Úverový ú čet je jeden alebo viac účtov, na ktorých sa zaznamenávajú Platobné operácie a čerpania vykonané 
Kreditnou platobnou kartou; 

 
Variabilný symbol je číselný údaj, ktorý slúži najmä na identifikovanie splátok Kreditných platobných kariet; 
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Výpis je informácia pravidelne poskytovaná Klientovi Bankou o období, ktorého sa Výpis týka, o Platobných 
operáciách týkajúcich sa čerpania Úverového rámca a o novom zostatku o dátume a výške splátok, o 
uplatnenej úrokovej sadzbe a o uplatnených Poplatkoch, ako bezplatný výpis z Úverového účtu v mesačnej 
periodicite podľa dohodnutého Cyklu. 
 
 
 

 
3D Secure obchodník je internetový obchodník zabezpečený 3D Secure protokolom, to znamená, že pri 
Platobnej operácii vykonanej prostredníctvom internetu u 3D Secure obchodníka sa celá Platobná operácia 
vykoná tak, že 3D Secure obchodník nemá prístup k Autentifikačným 
údajom z Kreditnej platobnej karty; Internetová stránka 3D Secure obchodníka musí byť označená logom 
MasterCard SecureCode; 
 
Zmluva je zmluva o vydaní a používaní Kreditnej platobnej karty; 

 
Žiadate ľ je potenciálny Klient, ktorý je ochotný pristúpiť k uzatvoreniu Zmluvy; 

 
Žiados ť je formulár Banky, na ktorom Žiadateľ ako potenciálny klient podáva žiadosť o vydanie Kreditných 
platobných kariet a o poskytnutie Úveru; 

 
3D Secure protokol je bezpečnostný protokol vytvorený Kartovou spoločnosťou MasterCard na zabezpečenie 
Platobných operácií vykonávaných prostredníctvom internetu, pričom ide o zabezpečenie internetových 
obchodníkov a Kreditných platobných kariet. 
 
 

2.2 Výkladové pravidlá  

a) Definície: Ak je v Obchodných podmienkach definovaný pojem inde ako v odseku 2.1, bude mať takýto pojem 
význam, ktorý mu je priradený v príslušnom ustanovení, kde je definovaný pre celé Obchodné podmienky s 
výnimkou prípadu, ak je výslovne uvedené alebo zrejmé z definície pojmu, že jeho význam platí len na príslušný 
článok alebo odsek alebo len na niektoré články alebo odseky.  

b) Výklad pojmov: V Obchodných podmienkach a v príslušnej zmluve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer:  

(i) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien 
vrátane novácií;  

(ii) názvy článkov sú uvedené len kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na interpretáciu;  

(iii) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak.  

c) V Obchodných podmienkach, ak z kontextu nevyplýva iný zámer alebo nie je výslovne uvedené inak, odkazy na 
články, odseky, písmená a body sú odkazmi na články, odseky, písmená a body týchto Obchodných podmienok. 

 
 

3. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ SPOTREBITE ĽOVI PRED 
UZATVORENÍM ZMLUVY 
3.1. Formulár pre štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere: Banka poskytne Žiadateľovi o Úver 

pred uzatvorením Zmluvy informácie o spotrebiteľskom úvere poskytnutého formou Úveru v rozsahu 
podľa platných právnych predpisov prostredníctvom Formulára pre štandardné informácie o 
spotrebiteľskom úvere.  Banka je poskytnutými informáciami viazaná po dobu uvedenú vo Formulári pre 
štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere. 

 
3.2. RPMN a celkové náklady klienta:  Predpoklady použité na výpočet RPMN a celkových nákladov s 

ohľadom na revolvingový charakter poskytovaného Úveru, nie je možné vypočítať RPMN a celkové 
náklady Klienta. Preto Banka informuje Klienta o RPMN a celkových nákladoch vypočítaných za 
predpokladu, že Úver je vyčerpaný vo výške maximálne možného Úverového rámca platbami u 
Obchodníkov a splatí sa v dvanástich rovnakých splátkach v mesačných intervaloch. Náklady zahrnuté 
do výpočtu Ročnej percentuálnej miery nákladov a celkových nákladov sú úroky, mesačný poplatok za 
vedenie Úverového účtu a poplatok za vedenie Hlavnej kreditnej platobnej karty. Toto ustanovenie platí 
aj pre výpočet RPMN a celkových nákladov pri uzatvorení Zmluvy. 

 
3.3. Vzor Zmluvy: Žiadateľovi na jeho žiadosť Banka bezplatne poskytne jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o 

spotrebiteľskom  úvere, a to vzor Zmluvy. To neplatí, ak Banka v čase rokovania o návrhu Zmluvy 
nie je ochotná pristúpiť 
k uzatvoreniu Zmluvy so Žiadateľom. 

 
3.4.  Primerané vysvetlenie: Banka poskytne Žiadateľovi primerané vysvetlenie, aby mohol posúdiť, či 

ponúkaná Zmluva spĺňa jeho potreby a zodpovedá jeho finančnej situácii, a to: 
 

a)  objasnením informácií uvedených vo formulári Štandardné európske informácie o spotrebiteľskom 
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úvere, 
 

b)  objasnením základných vlastností ponúkaného Úveru, 
 

c)   objasnením vplyvu, ktorý môže mať Úver na Žiadateľa, vrátane dôsledkov neplnenia Zmluvy. 
 
 
 
 
 
 

4. POSKYTNUTIE ÚVEROVÉHO RÁMCA  
4.1. Záväzok Banky: Banka je povinná poskytnúť Klientovi Úverový rámec podľa Zmluvy, a to výlučne za 
podmienok dojednaných v Zmluve a v týchto Obchodných podmienkach. Úverový rámec sa poskytuje ako 
bezúčelový, revolvingový 
úver, t.j. s možnosťou opakovaného čerpania a priebežného splácania. 

 
4.2. Záväzok Klienta: Klient je povinný poskytnutý Úverový rámec Banke splatiť za podmienok 
dohodnutých v Zmluve a v týchto Obchodných podmienkach spolu s dohodnutými úrokmi a Poplatkami. 

 

5. PREDPOKLADY POSKYTNUTIA ÚVEROVÉHO RÁMCA A VYDANIE 
KREDITNEJ PLATOBNEJ KARTY  
5.1.  Predpoklady poskytnutia Úverového rámca a vydania Kreditnej platobnej karty: 

a) podanie Žiadosti na Obchodnom mieste Banky, 
 

b) schválenie poskytnutia Úverového rámca Bankou,  

c) schválenie vydania Kreditnej platobnej karty, 

d) uzatvorenie Zmluvy. 
 

5.2. Výška úverového rámca: Banka určí výšku Úverového rámca na základe vyhodnotenia platobnej 
schopnosti Žiadateľa, pričom hodnotenie sa uskutoční podľa interných pravidiel pre Scoring klienta 
stanovených Bankou. 

5.3.  Ďalš ie informácie: Banka si vyhradzuje právo vyžiadať si ďalšie informácie o Žiadateľovi z iných 
zdrojov.  

 
5.4. Preukázanie schopnosti splácať úver: Banka má právo požadovať od Žiadateľa aktuálne doklady k 

preukázaniu jeho schopnosti splácať Úverový rámec a iné podklady pre Scoring klienta. Banka má právo 
overiť si pravosť a obsah dokladov predložených Žiadateľom a využívať informácie o Žiadateľovi z 
príslušnej databázy údajov za podmienok ustanovených právnymi predpismi, najmä Zákonom o bankách. 
Ak Banka Žiadosť zamietne na základe nahliadnutia do databázy údajov, najmä bankového registra 
úverov vedeného podľa Zákona o bankách, bez zbytočného odkladu bezplatne Žiadateľa informuje o 
výsledku tohto nahliadnutia a oznámi mu informáciu o použitej databáze. 

 
5.5. Zabezpečenie: Banka má právo požadovať zabezpečenie Úverovej pohľadávky formou dohodnutou 

zmluvnými stranami v závislosti od výšky poskytnutého Úverového rámca. Zabezpečenie zaniká úplným 
uspokojením Úverovej pohľadávky Banky s príslušenstvom alebo zánikom budúcej (potenciálnej) 
Úverovej pohľadávky pri Platobných operáciách vykonávaných bez overenia Disponibilného zostatku 
úverového rámca v lehote najneskôr 2 mesiace odo dňa vrátenia Kreditnej platobnej karty Banke. 

 
5.6. Prehodnotenie schopnosti splácať úver: Banka má právo kedykoľvek počas platnosti Zmluvy prehodnotiť 

schopnosť Klienta splácať poskytnutý Úverový rámec. Ak pri opätovnom prehodnotení platobnej 
schopnosti Klienta Banka zistí zhoršenie platobnej schopnosti Klienta, má právo znížiť výšku Úverového 
rámca, zablokovať Hlavnú aj Dodatkové kreditné platobné karty a neumožniť tak ďalšie čerpanie Úveru 
a Zmluvu vypovedať. 

 
5.7. P rá vn y ná rok :  Banka vydáva Kreditnú platobné karty na zmluvnom základe. Držiteľ Hlavnej 

kreditnej platobnej karty ani Držiteľ Dodatkovej kreditnej karty nemajú na vydanie Kreditnej platobnej 
karty právny nárok a Banka môže Klientovu Žiadosť zamietnuť aj bez uvedenia dôvodu.  Kreditnou 
platobnou kartou je možné vykonávať Platobné operácie na ťarchu Úverového účtu až do výšky 
schváleného Úverového rámca. 

 
5.8. Pou ž i t i e : Držiteľ kreditnej platobnej karty je povinný používať Kreditnú platobnú kartu podľa 

podmienok dohodnutých v príslušnej Zmluve, v týchto Obchodných podmienkach a vo VOP. Použitie 
Kreditnej platobnej karty na protiprávne účely, vrátane nákupu tovarov a služieb, ktoré sú zakázané 
osobitnými právnymi predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika 
viazaná, alebo ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, je zakázané. 

 
5.9.  Banka vydá H lav nú  k red i tnú  p la tobn ú  k a r tu  za  p redpok ladu : 

 
a) ak je Klientom fyzická osoba - Spotrebiteľ - vek min. 18 rokov, rezident - osoba s trvalým pobytom v 
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Slovenskej republike, alebo nerezident - za predpokladu, že na území Slovenskej republiky má trvalý 
pobyt, resp. prechodný pobyt minimálne po dobu 2 rokov a zamestnanie na území Slovenskej 
republiky, 

 
b) ak je Klientom fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba - podnikateľské aktivity vykonáva 

na území Slovenskej republiky a je riadne na území Slovenskej republiky registrovaná v príslušnom 
úradnom registri alebo podniká na základe jednotného európskeho pasu minimálne po dobu 2 rokov, 
nie je v likvidácii alebo v konkurznom konaní. 
 
 

 
5.10. Banka vydá Doda tk ovú  k red i tnú  p la tobn ú  k ar tu  za  p red pok ladu : 

 
a) súhlasu Držiteľa hlavnej kreditnej platobnej karty, 

 
b) Držiteľ dodatkovej kreditnej platobnej karty je fyzická osoba - Spotrebiteľ - vek min. 15 rokov. 

 
5.11. Dodatková kreditná platobná karta: V prípade, ak Banka akceptuje Žiadosť Klienta o vydanie 

Dodatkovej kreditnej platobnej karty, vydá Držiteľovi dodatkovej kreditnej platobnej karty Kreditnú 
platobnú kartu rovnakého druhu, ako je Hlavná kreditná platobná karta. V Zmluve Klient splnomocní 
Držiteľa dodatkovej kreditnej platobnej karty, aby čerpal Úverový rámec za dohodnutých podmienok. 

 
5.12. Počet Dodatkových kreditných platobných kariet: K Úverovému rámcu môže Banka so súhlasom Klienta 

vydať ľubovoľný počet Dodatkových kreditných platobných kariet. 
 

5.13. Zrušenie: Klient je oprávnený kedykoľvek zrušiť oprávnenie na vydanie a používanie Kreditnej 
platobnej karty, ktorá bola vydaná ním určenej osobe. Zároveň je Klient povinný zabezpečiť vrátenie 
Kreditnej platobnej karty Banke bez zbytočného odkladu. 

 
5.14. Popis Kreditnej platobnej karty: Kreditná platobná karta sa vydáva len na plastovom nosiči. Ak to umožňuje 

forma Kreditnej platobnej karty, Kreditná platobná karta obsahuje logo Banky, Kartovej spoločnosti a 
prípadne aj iných osôb spolupracujúcich s Bankou; je na nej uvedené jej číslo, jej platnosť, meno a/alebo 
názov Držiteľa kreditnej platobnej karty. Kreditná platobná karta obsahuje Bezpečnostné prvky, napr. 
Čip, magnetický prúžok, miesto na podpis Držiteľa kreditnej platobnej karty, bezpečnostný kód (CVC 2, 
a pod.) a iné informácie a údaje umožňujúce identifikáciu Banky, Držiteľa Kreditnej platobnej karty, 
Kreditnej platobnej karty a pod. 

 
 

6. VYDANIE KREDITNEJ PLATOBNEJ KARTY, PIN A AKTIVA ČNÉHO KÓDU KU 
SLUŽBE BEZPEČNÁ I-PLATBA  
6.1.Doručenie: Kreditná platobná karta je Bankou doručovaná poštou obyčajnou listovou zásielkou, Banka 

odošle Kreditnú platobnú kartu a bezpečnostnú obálku s PIN na korešpondenčnú adresu v Slovenskej 
republike uvedenú Klientom v Žiadosti. Držiteľ kreditnej platobnej karty je povinný skontrolovať 
neporušenosť poštovej zásielky. V prípade, ak je poštová zásielka porušená, Držiteľ kreditnej platobnej 
karty Banku bezodkladne informuje o tejto skutočnosti. Banka v takomto prípade zabezpečí vydanie novej 
Kreditnej platobnej karty a PIN a ich zaslanie Držiteľovi kreditnej platobnej karty. 

 Zároveň je povinný podpísať podpisový panel na Kreditnej platobnej karte a skontrolovať osobné údaje 
uvedené na Kreditnej platobnej karte. 

 
6.2. P IN:  Držiteľ kreditnej platobnej karty dostane PIN v uzatvorenej bezpečnostnej obálke. Banka o PIN 

nevedie žiadne záznamy. Držiteľ kreditnej platobnej karty je povinný postupovať v súlade s inštrukciami 
uvedenými v bezpečnostnej obálke. V prípade, že Držiteľ kreditnej platobnej karty pri použití Kreditnej 
platobnej karty zadá trikrát nesprávny PIN, Kreditná platobná karta je automaticky dočasne 
zablokovaná a pri štvrtom pokuse je zadržaná. Automatické odblokovanie nastáva o polnoci 
príslušného kalendárneho dňa. 

 
6.3. Neprevzatie zásielky: V prípade, že si Držiteľ kreditnej platobnej karty Kreditnú platobnú kartu a PIN 

neprevezme do 6 mesiacov od podpísania Zmluvy, Banka si vyhradzuje právo na ich zrušenie. 

6.4. Nedoručenie: Pokiaľ nebola Držiteľovi kreditnej platobnej karty poštou doručená Kreditná platobná karta 
alebo bezpečnostná obálka s PIN do 2 mesiacov od podpisu Zmluvy Klientom alebo od skončenia 
platnosti pôvodnej Kreditnej platobnej karty, je Klient povinný túto skutočnosť okamžite oznámiť Banke. 

 
6.4. Autentifikačné údaje: Držiteľ kreditnej platobnej karty je povinný ihneď po obdržaní Autentifikačných 

údajov a iných personalizovaných bezpečnostných prvkov ku Kreditnej platobnej karte prijať všetky 
primerané opatrenia na ich ochranu, najmä ich udržiavať v tajnosti, nezaznamenávať ich na 
akomkoľvek mieste a ani ich neprezrádzať iným osobám. Pri zadávaní Autentifikačných údajov a iných 
bezpečnostných prvkov na technických zariadeniach je Držiteľ kreditnej platobnej karty povinný 
postupovať obozretne a s náležitou   starostlivosťou, najmä neumožniť iným osobám neoprávnene získať 
informáciu o Autentifikačnom údaji a inom bezpečnostnom prvku. V prípade podozrenia, že na technickom 
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zariadení je nainštalované zariadenie na získanie informácie o Autentifikačnom údaji a inom 
bezpečnostnom prvku, je Držiteľ kreditnej platobnej karty povinný Banke bez zbytočného odkladu svoje 
podozrenie oznámiť. 

 
6.5. Vlastníctvo:  Kreditná platobná karta je majetkom Banky a je neprenosná na osobu odlišnú od Držiteľa 

kreditnej platobnej karty. Držiteľ kreditnej platobnej karty je povinný Kreditnú platobnú kartu Banke na jej 
výzvu vrátiť. 

 
 
 
 

 
6.6.  Platnosť: Kreditná platobná karta sa vydáva na obdobie lehoty platnosti, ktoré končí posledným dňom 

mesiaca a roka uvedeného na prednej strane Kreditnej platobnej karty. Po uplynutí lehoty platnosti je 
Kreditná platobná karta automaticky obnovená (ak Banka súhlasí s obnovení Kreditnej platobnej karty). 
Klient môže vykonať zmeny údajov alebo zrušiť obnovu Kreditnej platobnej karty najneskôr 4 týždne 
pred skončením platnosti Kreditnej platobnej karty. Neplatnú Kreditnú platobnú kartu je Klient povinný 
odovzdať Banke aj bez výzvy. 

 
6.7. Prehodnotenie schopnosti splácať úver: Banka si vyhradzuje právo prehodnotiť schopnosť Klienta splácať 

poskytnutý Úverový rámec a na základe aktuálnych výsledkov Scoringu klienta znížiť Úverový rámec 
alebo rozhodne o nebnovení Kreditnej platobnej karty. O tejto skutočnosti je však povinná Klienta ešte 
pred ukončením doby platnosti Kreditnej platobnej karty písomne informovať. 

 
6.8. Aktivácia: Banka vydáva všetky Platobné karty ako neaktívne. Aktivácia Platobnej karty je možná 

prostredníctvom Call Centra. V prípade, ak Kreditná platobná karta nebude aktivovaná v lehote najneskôr 
do 3 mesiacov od uzatvorenia Zmluvy, Banka má právo Kreditnú platobnú kartu zrušiť. 

 
 

7. POUŽITIE KREDITNEJ PLATOBNEJ KARTY  
7.1. Použitie: Držiteľ kreditnej platobnej karty je oprávnený Kreditnú platobnú kartu používať na území 

Slovenskej republiky i v zahraničí: 
 

a)  na výber hotovosti v Bankomatoch (ATM) označených logom MasterCard do výšky Bankou 
stanoveného Hotovostného limitu, 

b)  na výber hotovosti v bankách (Cash advance) do výšky Bankou stanoveného Hotovostného limitu,  

c)   na platbu za tovar a služby v sieti Obchodníkov označených logom MasterCard, do výšky Bankou 
stanoveného limitu čerpania pre platby za tovar a služby (POS, POS s čítacím zariadením 
PayPass, 
imprinter), 

d)   na platbu za tovar a služby prostredníctvom internetu, maximálne však do výšky Disponibilného 
zostatku úverového rámca a limitu pre platby prostredníctvom internetu stanoveného Klientom. 

 
7.2. Hotovostný limit: Banka spravidla stanovuje týždenný Hotovostný limit 

 
a) na Kreditnú platobnú kartu MasterCard Standard a MasterCard Gold vo výške 500 EUR, 

b) na Kreditnú platobnú kartu MasterCard Business vo výške 1.000 EUR. 

Výška Hotovostného limitu a limitu čerpania pre platby za tovar a služby môže byť zmenená 
jednostranným úkonom Banky, v prípade negatívnej zmeny výsledku Scoringu klienta alebo z dôvodu 
prevencie pred zneužitím Kreditnej platobnej karty. Zmena limitu bude vopred Klientovi oznámená 
písomnou formou, doporučenou listovou zásielkou. V prípade, že Klient s takýmito zmenami nebude 
súhlasiť, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy; odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné, musí v ňom byť 
uvedený dôvod odstúpenia a musí byť doručené Banke najneskôr jeden Bankový deň pred nadobudnutím 
účinnosti zmeny. Tým nezaniká povinnosť Klienta zaplatiť Banke Úverovú pohľadávku s Príslušenstvom. 

 
7.3. Autorizácia Platobnej operácie: Držiteľ kreditnej platobnej karty autorizuje Platobné operácie vykonávané 

Kreditnou platobnou kartou zadaním PIN a/alebo podpisom, prípadne priložením platobnej karty k 
čítaciemu zariadeniu POS terminálu s bezkontaktnou technológiou. Obchodník, u ktorého Držiteľ 
kreditnej platobnej karty Platobnú operáciu vykonáva, je oprávnený overiť totožnosť Držiteľa kreditnej 
platobnej karty a pravosť jeho podpisu na Kreditnej platobnej karte. V prípade, ak Držiteľ kreditnej 
platobnej karty odmietne Obchodníkovi predložiť doklad totožnosti, Obchodník má právo odmietnuť 
akceptáciu Kreditnej platobnej karty. Obchodník môže zadržať Blokovanú kreditnú platobnú kartu, 
zrušenú Kreditnú platobnú kartu alebo aj v špecifických prípadoch. 

 
7.4.  Držiteľ kreditnej platobnej karty udeľuje súhlas (autorizuje) Platobnú operáciu v CNP prostredí t.j. bez 

fyzického predloženia Kreditnej platobnej karty, a to podľa odseku6.2 týchto Obchodných podmienok 
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zadaním Personalizovaných a Autentifikačných údajov z Kreditnej platobnej karty (číslo Kreditnej 
platobnej karty, platnosť Kreditnej karty, CVC2 kód, a/alebo SecureCode). 

 
7.5. Bezkontaktná platobná operácia: Držiteľ kreditnej platobnej karty označenej logom PayPass/ symbolom 

znázorňujúcim bezkontaktnú technológiu môže vykonať Platobnú operáciu aj využitím technológie 
PayPass, t.j. bez potvrdenia Platobnej operácie PIN kódom alebo podpisom. Platobná operácia sa 
vykoná priložením Kreditnej platobnej karty k čítaciemu zariadeniu POS terminálu, čo umožňuje rýchle 
platby do Bankou stanoveného PayPass limitu bez zadania PIN čísla a podpisu. PayPass limit pre 
jednotlivú Platobnú operáciu stanovuje Banka maximálne do výšky 20 EUR. Platobnú operáciu v 
hodnote 20 EUR a viac Držiteľ kreditnej platobnej karty autorizuje zadaním PIN a/alebo podpisom 
podľa predchádzajúceho bodu. 

 
7.6.  Zmena Aktivačného kódu: Držiteľ kreditnej platobnej karty po poskytnutí služby Bezpečná i-platba ku 

Kreditnej platobnej karte, pri prvej platbe za tovar a služby vykonanej Držiteľom kreditnej platobnej karty 
prostredníctvom internetu u 3D Secure obchodníka, bude výzvou zobrazenou na obrazovke počítača 
Bankou vyzvaný na zmenu Aktivačného kódu na nový. Držiteľom kreditnej platobnej karty zvolený 
SecureCode. SecureCode musí mať minimálne 8 znakov, s rozlíšením na diakritiku, ako i veľké a malé 
písmená. Držiteľ kreditnej platobnej karty následne pri ďalších Platobných operáciách vykonaných 
Kreditnou platobnou kartou prostredníctvom internetu používa už len ním zvolený SecureCode. 
SecureCode pozná len Držiteľ kreditnej platobnej karty. Banka nepozná a ani nevedie evidenciu 
Aktivačných kódov, ani SecureCode ku Kreditným platobným kartám. V prípade, ak Držiteľ kreditnej 
platobnej karty zabudne zvolený SecureCode, Banka mu na požiadanie opäť vygeneruje Aktivačný kód, 
ktorý si zmení na SecureCode. 

 
7.7. 3D Secure obchodník: Držiteľ kreditnej platobnej karty je pri Platobnej operácii vykonávanej 

prostredníctvom internetu u 3D Secure obchodníka automaticky presmerovaný do zabezpečeného 
prostredia banky obchodníka.  3D Secure obchodník neprichádza do styku s Autentifikačnými údajmi 
Držiteľa kreditnej platobnej karty. V prípade, ak je Platobná operácia vykonávaná s Kreditnou platobnou 

 
 kartou s aktivovanou službou Bezpečná i-platba u 3D Secure obchodníka, Držiteľ kreditnej platobnej 

karty je presmerovaný do zabezpečeného prostredia Banky. 
 

 .   Pomôcka: V prípade, ak pri Platobnej operácii vykonávanej prostredníctvom internetu pri platbách 
za tovar a služby objednané Držiteľom kreditnej platobnej karty, nie je Držiteľ kreditnej platobnej 
karty automaticky presmerovaný do zabezpečeného prostredia Banky, respektíve do zabezpečeného 
prostredia banky 3D Secure obchodníka, internetový obchodník nie je zabezpečený 3D Secure 
protokolom. 

 
7.8. Odvolanie platobného príkazu:  Držiteľom kreditnej platobnej karty udelený súhlas s vykonaním Platobnej 

operácie (Autorizovaná platobná operácia) nie je možné po okamihu prijatia Platobného príkazu Bankou 
odvolať v zmysle Zákona o platobných službách. 

 

8. ČERPANIE A SPLATNOS Ť ÚVEROVÉHO RÁMCA  

Čerpanie Úverového rámca 
 

8.1. Zmena výšky úverového rámca: O zmenu výšky Úverového rámca môže požiadať len Klient (nie 
Držiteľ dodatkovej kreditnej platobnej karty) na Obchodnom mieste Banky, ktoré Kreditnú platobnú kartu 
vydalo, pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak. 

 
8.2. Úverový rámec je možné zmeniť nasledovnými spôsobmi: 

 
a) dohodou Banky a Klienta, 

 
b) znížením Úverového rámca na základe jednostranného rozhodnutia Banky pri zhoršení platobnej 

disciplíny Klienta. Banka je oprávnená v tomto prípade upraviť výšku Úverového rámca alebo 
neumožniť Klientovi ďalšie čerpanie Úverového rámca alebo vypovedať Zmluvu. Zníženie výšky 
Úverového rámca Banka Klientovi oznámi vo Výpise; Klient je povinný rozdiel medzi skutočne 
čerpanou výškou Úverového rámca a zníženou výškou Úverového rámca vyrovnať najneskôr v lehote 
30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o znížení Úverového rámca. 

 
8.3.  Čerpanie Úverového rámca je možné len použitím Kreditnej platobnej karty tak, že Banka vykoná 

Platobné operácie na základe Platobného príkazu Držiteľa kreditnej platobnej karty na úhradu ceny 
tovarov a služieb Obchodníkovi alebo na základe Platobného príkazu Držiteľa kreditnej platobnej karty 
na výplatu hotovosti z Bankomatu alebo pri poskytnutí služby Cash advance za podmienok a v rozsahu 
dohodnutom v Zmluve. 

 
8.4. Nevykonanie Platobnej operácie:  Banka nie je povinná vykonať Platobnú operáciu, ktorá prekračuje 

výšku aktuálneho Disponibilného zostatku úverového rámca. 
 

8.5. Oznámenie odmietnutia Platobného príkazu:  Banka nemusí Držiteľovi kreditnej platobnej karty 
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oznámiť odmietnutie jeho Platobného príkazu na čerpanie Úverového rámca, ak je nevykonanie 
Platobného príkazu zrejmé. 

 
8.6. Úhrnná suma čerpaných peňažných prostriedkov nesmie prekročiť výšku Úverového rámca. 

 
8.7. Ukončenie čerpania: Banka môže v prípade zhoršenia platobnej disciplíny Klienta a/alebo na základe 

negatívnej zmeny výsledku Scoringu klienta ukončiť právo Držiteľa kreditnej platobnej karty čerpať 
Úverový rámec; Banka je povinná Klienta informovať o ukončení čerpania Úverového rámca a o jeho 
dôvodoch písomne, a to vopred alebo, ak to nie je možné, bezodkladne po ukončení práva čerpať 
Úverový rámec; to neplatí, ak poskytnutiu takejto informácie bránia ustanovenia osobitného predpisu 
alebo verejný poriadok alebo bezpečnosť štátu. 

 
 

 
Splácanie Úverového rámca  

 
8.8. Klient je povinný Banke zaplatiť poskytnutý Úverový rámec, úroky a Poplatky spojené s Úverovým 

rámcom za podmienok dohodnutých v Zmluve. 
 

8.9. Minimálna splátka:  Úver sa Klientovi poskytuje ako revolvingový, t.j. ako priebežne čerpaný a 
splácaný s tým, že výšku jednotlivých mesačných splátok Úverového rámca si volí Klient, je však 
povinný Banke zaplatiť aspoň Minimálnu splátku. Povinnosť zaplatiť Minimálnu splátku Klientovi vzniká 
dňom prvého čerpania Úveru. Minimálna splátka je splatná mesačne, podľa zvoleného Cyklu. Minimálna 
splátka sa vypočíta za mesačné obdobie Cyklu ako súčet 5 % zo sumy Úverového rámca čerpaného 
odo dňa začatia Cyklu do dňa ukončenia Cyklu, úrokov prislúchajúcich k čerpanému Úverovému rámcu 
a Poplatkov. Po zaplatení Minimálnej splátky Banka najneskôr do 2 pracovných dní zvýši Disponibilný 
zostatok úverového rámca o zaplatenú sumu Úverového rámca. 

 
8.10. Cyklus A – začína vždy prvým utorkom kalendárneho mesiaca a končí uzávierkou Cyklu v prvý utorok 

nasledujúceho mesiaca, splatnosť Minimálnej splátky je do 10 kalendárnych dní od ukončenia Cyklu 
(splatnosť Cyklu), vždy druhý piatok v mesiaci. Deň uzávierky Cyklu je deň, kedy Banka vypočíta dlžnú 
sumu za uplynutý Cyklus, následne vyhotoví a zašle Klientovi Výpis. Dlžná suma je vyčerpaná čiastka 
z Úverového rámca spolu s príslušnými úrokmi a Poplatkami ku dňu uzávierky. 

 
8.11. Cyklus B – začína vždy tretím utorkom kalendárneho mesiaca a končí uzávierkou Cyklu v tretí utorok 

nasledujúceho mesiaca, splatnosť Minimálnej splátky je do 10 kalendárnych dní od ukončenia Cyklu 
(splatnosť Cyklu), vždy v posledný piatok v mesiaci. Deň uzávierky Cyklu je deň, kedy Banka vypočíta 
dlžnú sumu za uplynutý Cyklus, následne vyhotoví a zašle Klientovi Výpis. Dlžná suma je vyčerpaná 
čiastka z Úverového rámca spolu s príslušnými úrokmi a Poplatkami ku dňu uzávierky. 

 
8.12. Cyklus C – platí len pre Kreditné karty MasterCard Gold. Cyklus C začína vždy prvým kalendárnym 

dňom mesiaca a končí uzávierkou Cyklu v posledný deň kalendárneho mesiaca. Splatnosť Minimálnej 
splátky je do 15 kalendárnych dní od ukončenia Cyklu (splatnosť Cyklu). Ak Deň splatnosti pripadne na 
deň, ktorý nie je Bankovým dňom, je Klient povinný uhradiť Minimálnu splátku najneskôr v deň 
predchádzajúci Bankovému dňu pred Dňom splatnosti. Presný dátum Dňa splatnosti Banka oznámi 
Klientovi vo Výpise. 

 
8.13. Ka lendár  c yk lov :  Banka zverejňuje kalendár Cyklov na príslušný kalendárny rok ako pomôcku pre 

Klientov na internetovej stránke Banky a je k dispozícii aj na obchodných miestach Banky; kalendár 
Banka Klientovi doručí spolu s Výpisom 

 
8.14. Úhrada Dlžnej sumy: Klient je povinný uhradiť Dlžnú sumu najneskôr v Deň splatnosti v ľubovoľnej 

výške, najmenej však vo výške Minimálnej splátky stanovenej Bankou. Výška Minimálnej splátky je 
uvedená vo Výpise. Platbu je možné uskutočniť bezhotovostným prevodom alebo úhradou v hotovosti 
do pokladne Banky. Klient môže Banke udeliť bezpodmienečný a neodvolateľný súhlas s vykonávaním 
inkasného spôsobu úhrady svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy z jeho Bežného účtu. V prípade 
úhrady Dlžnej sumy formou Inkasa, Banka zrealizuje úhradu z Bežného účtu Klienta deň pred Dňom 
splatnosti príslušného Cyklu. Inkasom sa rozumie platobná služba definovaná vo VOP. Pre výlučenie 
pochybností, Inkasom pre tieto účely nie je SEPA inkaso. 

 
8.15. Minimálna splátka, úroky, úroky z omeškania a Poplatky sa považujú za zaplatené Dňom úhrady. 

Banka nezodpovedá za prípadné omeškanie pripísania zaplatených peňažných prostriedkov z dôvodu 
oneskorenej realizácie medzibankového platobného styku. 

 
8.16. Omeškanie: V prípade, ak Klient neuhradí do Dňa splatnosti ani Minimálnu splátku, Banka má právo 

za každý deň omeškania so zaplatením Minimálnej splátky účtovať úroky z omeškania a Poplatky podľa 
aktuálne platného Sadzobníka poplatkov a zablokovať všetky Kreditné platobné karty, ktorými sa čerpá 
Úverový rámec. 

 
8.17. Použitie úhrady Dlžnej sumy:  Pri úhrade sumy peňažných prostriedkov prekračujúcej výšku Minimálnej 

splátky sa peňažné prostriedky použijú na úhradu Dlžnej sumy v tomto poradí – Úverová pohľadávka 
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s Príslušenstvom po splatnosti, Úverová pohľadávka s Príslušenstvom pred splatnosťou. úroky po 
splatnosti, úroky pred splatnosťou, úrok z omeškania po splatnosti, úrok z omeškania pred splatnosťou, 
Poplatky po splatnosti, Poplatky pred splatnosťou, istina Úveru po splatnosti, istina Úveru pred 
splatnosťou, úrok poslaný na Úverový účet v súčasnom Cykle, úrok z omeškania poslaný na Úverový 
účet v súčasnom Cykle, Poplatky poslané na Úverový účet v súčasnom Cykle, istina Úveru poslaná 
na Úverový účet v súčasnom Cykle, kredit. Pri úhrade sumy vyššej ako je Dlžná suma, Klientovi 
neprislúcha právo na úrok z vložených peňažných prostriedkov. 

 
8.18. Splatnosť Úverového rámca: Úverový rámec je splatný na požiadanie Banky. Splatnosť Úverového 

rámca Klientovi oznámi písomne, pričom oznámenie mu doručí na poslednú ním uvedenú adresu. V 
oznámení o splatnosti Úverového rámca Banka určí Deň splatnosti Úverového rámca a Klientovi 
vyčísli Dlžnú sumu ku Dňu splatnosti 
Úverového rámca. V prípade, ak do Dňa splatnosti Úverového rámca Klient dlžnú sumu neuhradí, vznikne 
Banke právo na úrok z omeškania. S ohľadom na výšku Dlžnej sumy ku Dňu splatnosti Úverového rámca 
môže Banka Klientovi povoliť zaplatenie Úverového rámca aj v splátkach. V prípade, že Klient dohodnutý 
splátkový plán poruší, stratí výhodu splátok a celá Dlžná suma sa stáva splatnou. 

 
8.19. Klient má právo splatiť časť alebo celú výšku čerpaného Úverového rámca kedykoľvek počas 

doby trvania Zmluvy, pred požiadaním Klienta o splatenie Úverového rámca Bankou. V prípade 
vyrovnania celej výšky čerpaného Úverového rámca je Klient povinný Banke zaplatiť úroky a náklady 
vzniknuté len za časové obdobie od poskytnutia Úverového rámca do jeho splatenia. Splatením celej 
výšky Úverového rámca nedochádza k automatickému zániku Zmluvy a Držiteľ kreditnej platobnej karty 
môže opätovne Úverový rámec čerpať. 

 
8.20. Upozornenie na následky riadneho a včasného nesplácania: V prípade, že Klient nezaplatí Dlžnú sumu, 

ktorá vznikne nezaplatením Minimálnej splátky úveru alebo splátky úroku alebo splatného Poplatku alebo 
ktorá vznikne v dôsledku dodatočného zúčtovania Platobných operácií vykonaných Kreditnou platobnou  

 
 
kartou bez overenia Disponibilného zostatku úverového rámca alebo zúčtovaním úrokov z omeškania 

alebo nezaplatením rozdielu pri znížení Úverového rámca alebo nezaplatením splatného Úverového 
rámca riadne a včas, Banka Klienta vyzve na zaplatenie Dlžnej sumy. Ak napriek výzve Klient nezaplatí 
Dlžnú sumu v stanovenej lehote, okrem práva na zaplatenie úroku z omeškania má Banka právo: 

 
a) o sumu dodatočne zúčtovaných Platobných operácií vykonaných Kreditnou platobnou kartou bez 

overenia Disponibilného zostatku úverového rámca zvýšiť najbližšiu Minimálnu splátku, 
 

b) ak Úverový rámec ešte nebol splatný, požiadať o splatenie Úverového rámca, 
 

c)  ak Úverový rámec ešte nebol splatný, zablokovať Kreditnú platobnú kartu a neumožniť Držiteľovi 
kreditnej platobnej karty ďalšie čerpanie Úverového rámca na dobu do splatenia omeškanej 
Minimálnej splátky úveru, omeškaného úroku, úroku z omeškania alebo Poplatku, 

 
d) odstúpiť od Zmluvy a požiadať o vrátenie Kreditnej platobnej karty, 

 
e) uspokojiť Úverovú pohľadávku s príslušenstvom z poskytnutého zabezpečenia, 

 
f) uspokojiť Úverovú pohľadávku s príslušenstvom započítaním s pohľadávkou Klienta na výplatu z 

jeho bežných alebo iných účtov vedených v Banke, 
 

g) pristúpiť k právnemu vymáhaniu Úverovej pohľadávky s príslušenstvom žalobou a prípadne aj 
následnou exekúciou, 

 
h) postúpiť Úverovú pohľadávku s príslušenstvom tretej osobe 

 
8.21. Postúpenie poh ľadávky Bankou: Ak Banka postúpi pohľadávku s príslušenstvom zo Zmluvy na 

tretiu osobu, postupuje sa podľa Občianskeho zákonníka. Banka je povinná o postúpení Úverovej 
pohľadávky s príslušenstvom Klienta bezodkladne informovať; to neplatí, ak Banka po dohode s 
nadobúdateľom práv naďalej spravuje spotrebiteľský úver vo vzťahu ku Klientovi. 

 
 

9. ÚROČENIE 
9.1. Úroky:  Klient sa zaväzuje zaplatiť Banke z čerpaného Úverového rámca a z prípadného dlhu úroky za 

podmienok dohodnutých v Zmluve, týchto OP a VOP. Úroky sa vypočítavajú na dennom základe, ako 
príslušné percento (úroková sadzba) z poskytnutých a nezaplatených peňažných prostriedkov. Klient je 
povinný Banke zaplatiť úroky z čerpaného Úverového rámca odo dňa jeho prvého čerpania do dňa jeho 
skutočného zaplatenia. O výške vypočítaných úrokov informuje Banka Klienta vo Výpise. 

 
 

9.2.  Bezúročný úver: V prípade, ak Klient v období od začatia prvého Cyklu do dňa jeho splatnosti Banke 
zaplatí celú čerpanú časť Úverového rámca a Poplatky v Deň splatnosti Cyklu, úver sa v tomto 
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úrokovom období Cyklu považuje za bezúročný. Inak je Klient povinný Banke z čerpanej časti 
Úverového rámca platiť úroky. 

 
9.3.  Úroková sadzba: Úroková sadzba je dohodnutá ako variabilná. Je určená variabilným ročným 

percentom z výšky čerpaného Úverového rámca. Variabilná úroková sadzba je odvodená od referenčnej 
sadzby BASE RATE pre kreditné platobné karty Banky. Banka výšku referenčnej úrokovej sadzby BASE 
RATE pre kreditné platobné karty a jej zmenu oznamuje vo svojich obchodných priestoroch a na svojej 
internetovej stránke 15 kalendárnych dní pred účinnosťou zmeny. Úroková sadzba BASE RATE pre 
kreditné platobné karty nadobúda účinnosť dňom uvedeným v rozhodnutí o zmene BASE RATE pre 
kreditné platobné karty alebo o jej nahradení; deň účinnosti zmeny je uvedený v oznámení. Takto 
oznámená výška úrokovej sadzby BASE RATE pre kreditné platobné karty je pre Klienta záväzná počas 
Obdobia platnosti úrokovej sadzby. Obdobie platnosti BASE RATE pre kreditné platobné karty začína 
dňom účinnosti rozhodnutia o výške úrokovej sadzby BASE RATE pre kreditné platobné karty a končí 
dňom predchádzajúcim dňu účinnosti ďalšej zmeny výšky úrokovej sadzby BASE RATE pre kreditné 
platobné karty. 

 
9.4. Odstúpenie od zmluvy: Ak Klient nebude so zmenou referenčnej úrokovej sadzby BASE RATE pre 

kreditné platobné karty súhlasiť, môže od Zmluvy odstúpiť podľa bodu 16.4. Deň účinnosti odstúpenia 
je Dňom splatnosti Úverového rámca. Ak Klient Dlžnú sumu v Deň splatnosti Úverového rámca 
nezaplatí, Banka Klienta vyzve písomnou výzvou doručovanou na jeho poslednú známu adresu, aby 
v lehote 15 kalendárnych dní vyrovnal vyčíslenú Dlžnú sumu. Pokiaľ Klient Dlžnú sumu v tejto lehote 
nevyrovná, Banka má právo na zaplatenie úroku z omeškania. Zároveň Banke vzniká právo na 
právne vymáhanie Dlžnej sumy a na postúpenie pohľadávky s príslušenstvom tretej osobe. Ak Klient 
prejav odstúpenia od Zmluvy Banke nedoručí do 15 kalendárnych dní od účinnosti zmeny referenčnej 
úrokovej sadzby BASE RATE pre kreditné platobné karty, má sa za to, že so zmenou súhlasí. 

 
9.5. Úrokové obdobia: Výpočet úrokov je rozdelený na jednotlivé úrokové obdobia. Prvé úrokové obdobie 

začína dňom prvého čerpania Úverového rámca a končí posledným dňom kalendárneho mesiaca.  
 
 
Posledné úrokové obdobie skončí dňom, ktorý predchádza Dňu splatnosti Úverového rámca, resp. dňom 

skutočného zaplatenia Úverového rámca po Dni splatnosti Úverového rámca. 
 

9.6. Omeškanie: V prípade omeškania Klienta so splatením Úverovej pohľadávky vzniknutej čerpaním 
Úverového rámca alebo jeho časti a nezaplatením Úverovej pohľadávky v Deň splatnosti Úverového 
rámca alebo nezaplatením splátky úroku alebo Poplatkov riadne a včas, vzniká Banke právo na úrok 
z omeškania v dohodnutej výške, a to odo dňa omeškania až do dňa zaplatenia omeškanej sumy 
peňažných prostriedkov. Ustanovenia o pravidlách výpočtu úroku sa pre úročenie úrokom z omeškania 
použijú primerane. Prvé úrokové obdobie úroku z omeškania začína dňom nasledujúcim po Dni 
splatnosti peňažných prostriedkov (prvý deň omeškania) a končí posledným dňom kalendárneho 
mesiaca. Posledné úrokové obdobie skončí dňom, ktorý predchádza dňu zaplatenia omeškanej sumy 
peňažných prostriedkov. 

 
 

10. POPLATKY  
10.1. Klient je povinný Banke zaplatiť Poplatky za vydanie a vedenie Kreditnej platobnej karty, používanie 

Kreditnej platobnej karty pri čerpaní Úverového rámca, za vedenie Úverového účtu a iné Poplatky 
súvisiace s týmto záväzkovým vzťahom podľa Sadzobníka poplatkov platného v deň poskytnutia služby 
alebo vykonania Platobnej operácie. O účtovaných Poplatkoch Banka informuje Klienta vo Výpise. 

 
10.2. Sadzobník poplatkov: Banka zverejňuje Sadzobník poplatkov vo svojich Obchodných miestach a na 

svojej internetovej stránke. Banka má právo zmeniť Sadzobník poplatkov, alebo ho nahradiť novým znením 
z dôvodu zavedenia novej služby ku Kreditným platobný kartám, rozhodnutia orgánov vykonávajúcich 
dohľad nad Bankou príp. kompetentných orgánov štátnej správy, ďalej z dôvodu zmeny platných 
právnych predpisov, záväzných stanovísk a výkladových pravidiel štátnych orgánov a európskych 
orgánov na ochranu spotrebiteľa, zmeny pravidiel spoločnosti MasterCard alebo Cardif, zlepšenia kvality 
služieb Banky, podstatných zmien na bankovom, finančnom a/alebo kapitálovom trhu, z dôvodu zmeny 
obchodnej politiky Banky. z dôvodu zmeny jej obchodnej politiky, zmien právnych predpisov, na základe 
vývoja na bankovom, peňažnom alebo kapitálovom trhu. Zmena Sadzobníka poplatkov je účinná dňom 
rozhodnutia Banky. Zverejňuje sa na Obchodných miestach Banky a na jej internetovej stránke najneskôr 
2 mesiace pred nadobudnutímn účinnosti zmeny, pokiaľ sa zmeny Sadzobníka poplatkov týkajú 
Platobných služieb; v opačnom prípade postačuje zverejnenie 15 dní pred nadobudnutím účinnosti. Ak 
Klient nebude so zmenou Sadzobníka poplatkov súhlasiť má právo od Zmluvy odstúpiť podľa bodu 16.4 
Obchodných podmienok. Deň účinnosti odstúpenia je Dňom splatnosti Úverového rámca. Ak Klient Dlžnú 
sumu v Deň splatnosti Úverového rámca nezaplatí, Banka Klienta vyzve písomnou výzvou doručovanou 
na jej posledne známu adresu Klienta, aby v lehote 15 kalendárnych dní Klient vyrovnal vyčíslenú Dlžnú 
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sumu. Pokiaľ Klient Dlžnú sumu v tejto lehote nevyrovná, Banka má právo na zaplatenie úroku z 
omeškania. Zároveň Banke vzniká právo na právne vymáhanie Dlžnej sumy a na postúpenie pohľadávky 
s príslušenstvom tretej osobe. Ak Klient uvedeným spôsobom a v stanovenej lehote nevyjadrí svoj 
nesúhlas so zmenou poplatku, bude Úver spoplatňovaný novým Poplatkom. 

 

10.3. Splatnosť poplatkov: Poplatky sú splatné v deň dohodnutý v Zmluve alebo uvedený v Sadzobníku 
poplatkov, spravidla mesačne. 

 
 

11. ZÚČTOVANIE PLATOBNÝCH OPERÁCIÍ  
11.1. Spôsob zúč tovania: Všetky Platobné operácie uskutočnené Kreditnou platobnou kartou sú zúčtované 

na ťarchu Úverového účtu v deň, kedy Banka prijala informácie o ich zaúčtovaní od Partnerských bánk 
alebo Kartovej spoločnosti. Peňažné prostriedky vo výške Platobnej operácie sú rezervované od okamihu 
doručenia avíza o vykonaní Platobnej operácie do okamihu zúčtovania Platobnej operácie. Výška 
rezervovanej sumy Platobnej operácie vykonanej v cudzej mene má informatívny charakter. 

 
11.2. Nesprávny údaj: V prípade, ak Klient na Platobnom príkaze uvedie nesprávne číslo prechodného 

bankového účtu alebo variabilného symbolu a platba sa nezrealizuje, bude Banka považovať úhradu za 
nezaplatenú. 

 
11.3. Prepočet Platobnej operácie: Platobné operácie uskutočnené v mene euro sú zúčtované v 

nominálnej hodnote Platobnej operácie. Platobné operácie vykonané v iných menách ako mena euro sú 
zúčtované podľa pravidiel Kartovej spoločnosti výmenným kurzom Kartovej spoločnosti platným v deň 
spracovania platobnej operácie Kartovou spoločnosťou. Banka nenesie zodpovednosť za prípadné straty 
Klienta spôsobené prepočtom Platobnej operácie v inej mene na menu euro výmenným kurzom Kartovej 
spoločnosti platným v deň spracovania Platobnej operácie Kartovou spoločnosťou. 

 
11.4. Návratová operácia: Pri vrátení tovaru alebo neposkytnutí služieb Obchodník nevracia Klientovi 

hotovosť, ale vykoná návratovú Platobnú operáciu, ktorú Banka bez zbytočného odkladu zúčtuje v 
prospech Úverového účtu Klienta. 

11.5. Opravné zúčtovanie Platobných operácií Banka prešetruje na základe reklamácie alebo sťažnosti 
podanej Klientom. Banka v prípade chybne vykonanej alebo neautorizovanej Platobnej operácie bez 
zbytočného odkladu vykoná nápravu, pričom do lehoty bez zbytočného odkladu Banka zahŕňa čas, 
ktorý potrebuje k prešetreniu Platobnej operácie. 

 
11.6. Výpis z Úverového účtu: Klient je informovaný o všetkých Platobných operáciách vo Výpise, ktorý 

Banka doručuje na adresu, ktorú jej Klient oznámil ako adresu na doručovanie na území Slovenskej 
republiky. Výpis sa vyhotovuje jedenkrát mesačne. Obsahom Výpisu sú údaje: 

 
a) zoznam všetkých Platobných operácií vykonaných Hlavnou alebo Dodatkovou kreditnou platobnou 

kartou za ostatné účtovné obdobie s rozpisom (dátum a miesto, originálna suma Platobnej operácie, 
výmenný kurz, suma Platobnej operácie v mene euro), ktoré Banka dostala na zaúčtovanie ku dňu 
uzávierky, 

b) všetky Poplatky a úroky, 
c) nesplatený zostatok z predchádzajúceho účtovného obdobia, 
d) výška úroku zo sumy nesplatenej za predchádzajúce účtovné obdobie,  
e) dlžná suma, 
f) výška Minimálnej splátky, 
g) dátum vystavenia Výpisu a Deň splatnosti, 
h) číslo prechodného bankového účtu, v prospech ktorého je potrebné uhradiť splátku a variabilný 
symbol pre identifikáciu platby. 

 
11.7. Nedoručenie výpisu: Banka nezodpovedá za nedoručenie, resp. oneskorené doručenie Výpisu 
poštovým prepravcom. Nedoručenie Výpisu Klienta nezbavuje povinnosti uhradiť Minimálnu splátku. 

 
 

12. VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ, S ŤAŽNOSTÍ A INÝCH 
PODANÍ A RIEŠENIE SPOROV 
12.1. Vybavovanie reklamácií a iných podaní a riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním 

Platobných služieb je upravené v Reklamačnom poriadku. Podlieha tiež osobitným reklamačným 
pravidlám Kartovej spoločnosti. Banka prijme reklamáciu správnosti a kvality bankových 
služieb/sťažnosť v súlade s Reklamačným poriadkom, VOP a týmito Obchodnými podmienkami, 
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najmä informáciu o tom, že Klient (ďalej len „Reklamujúci “) zistil neautorizovanú alebo chybne 
vykonanú Platobnú operáciu. Reklamáciu/sťažnosť Klient Banke doručí bez zbytočného odkladu odo 
dňa zistenia neautorizovanej alebo chybne vykonanej Platobnej operácie, najneskôr však do 13 mesiacov 
odo dňa odpísania peňažných prostriedkov z Úverového účtu. Reklamačný poriadok je zverejnený na 
obchodných miestach Banky a na jej internetovej stránke. 

 
12.2. Predloženie podpornej dokumentácie:  Banka s i  vyhradzuje p r á v o  po žadova ť  o d  

Reklamujúceho predloženie kópií dokladov súvisiacich s reklamovanou Platobnou operáciou. 
Nepredloženie podpornej dokumentácie môže mať za následok zastavenie reklamačného procesu v 
zmysle osobitných reklamačných pravidiel Kartovej spoločnosti. 

 
12.3. Lehota na vybavenie: Banka rozhodne o oprávnenosti reklamácie/sťažnosti bez zbytočného odkladu, 

pričom celkové vybavenie reklamácie/sťažnosti nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní odo dňa 
prijatia reklamácie Bankou. Prešetrenie reklamácie Platobnej operácie vykonanej v zahraničí v zložitých 
prípadoch netrvá dlhšie ako 6 mesiacov; o tejto skutočnosti Banka informuje Klienta do 30 dní od prijatia 
reklamácie Bankou. 

 
12.4. Posudzovanie oprávnenosti reklamácie:  Pri posudzovaní oprávnenosti reklamácie Platobnej 

operácie vykonanej načítaním dát z Čipu bude Banka zohľadňovať tú skutočnosť, že pri vykonaní 
Platobnej operácie musela byť fyzicky prítomná originálna Kreditná platobná karta a boli riadne overené 
Autentifikačné údaje (PIN kód alebo podpis). 

12.5. Posudzovanie oprávnenosti reklamácie internetových transakcií: pri posudzovaní 
oprávnenosti reklamácie Platobnej operácie vykonanej v prostredí internetu s použitím 
SecureCode a jeho úspešným overením SecureCode bude Banka zohľadňovať tú skutočnosť, že 
pri vykonaní Platobnej operácie museli byť riadne overené Autentifikačné údaje známe len 
Držiteľovi kreditnej platobnej karty 

 
12.6. Nápravné opatrenia:  V prípade oprávnenej reklamácie/sťažnosti Banka bezodkladne, na vlastné 

náklady vykoná nápravné opatrenia potrebné na odstránenie reklamovanej vady, vrátane prípadného 
pripísania neoprávnene odčerpaných peňažných prostriedkov na Úverový účet a ak je to možné, docieliť 
stav na Úverovom účte, ktorý by zodpovedal stavu, keby sa neautorizovaná Platobná operácia vôbec 
nevykonala. 

 
12.7.  Týmito ustanoveniami nie je dotknutý obsah, platnosť a účinnosť Reklamačného poriadku. 
 
12.8. Rozhodcovská zmluva: Klient nie je povinný prijať návrh Banky na uzatvorenie rozhodcovskej 

zmluvy. V prípade, že rozhodcovskú zmluvu s Bankou uzavrie, má právo svoj sporný nárok voči Banke 
uplatňovať nielen na dohodnutom rozhodcovskom súde, ale aj na miestne a vecne príslušnom súde. 
Poučenie o riešení sporov v rozhodcovskom konaní je vo VOP. 

      12.9.  Poučenie o r iešení sporov je upravené vo VOP. 
 
13. ZODPOVEDNOSŤ 

13.1. P o v i n n o s ť  k o n t r o l y  ú č t o v a n i a :  Po doručení Výpisu je Klient povinný skontrolovať správnosť 
účtovania Platobných operácií vykonaných Kreditnou platobnou kartou a Poplatkov; v prípade 
nezrovnalostí v zúčtovaní je povinný túto skutočnosť oznámiť Banke bez zbytočného odkladu, v 
odôvodnených prípadoch pri Neautorizovaných platobných operáciách alebo chybne vykonaných 
Platobných operáciách, najneskôr do 13 mesiacov od zúčtovania Platobnej operácie. 

 
13.2. P o s t u p y  s p r á v n e h o  a  b e z p e č n é h o  p o u ž í v a n i a  Kreditnej platobnej karty sú Klientovi a 

Držiteľovi kreditnej platobnej karty oznámené Zverejnením na Obchodných miestach a na internetovej 
stránke Banky. Banka je oprávnená jednostranným úkonom zmeniť alebo doplniť zverejnené postupy 
správneho a bezpečného používania Platobnej karty z dôvodov zmien technických možností a 
bezpečnosti poskytovaných Bankových služieb. Klient je povinný sa zoznamovať so zverejnenými 
postupmi správneho a bezpečného používania Kreditnej platobnej karty a dodržiavať ich. Porušenie 
postupov správneho a bezpečného používania Kreditnej platobnej karty spolu alebo jednotlivo (aj 
neúmyselné) Držiteľom kreditnej platobnej karty, Banka považuje za hrubú nedbanlivosť. Banka 
nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú porušením postupov správneho a bezpečného používania 
Kreditnej platobnej karty Držiteľom kreditnej platobnej karty. 

 
13.3. Z o d p o v e d n o s ť  B a n k y : Banka nezodpovedá za škody spôsobené Klientovi aleb o 

Držite ľovi kreditnej platobnej karty priamo alebo nepriamo okolnos ťami, ktoré nastali nezávisle 
od vôle Banky, napríklad odmietnutím akceptácie Kreditnej platobnej karty Obchodníkom alebo 
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nesprávnym vykonaním autorizácie z dôvodu poruchy spracovate ľského systému 
Autoriza čného centra alebo telekomunika čných liniek, prerušením dodávky elektrickej energie, 
nefunk čnos ťou Bankomatu a pod . 

 
13.4. Banka nemôže Držiteľovi kreditnej platobnej karty zaručiť výplatu požadovanej čiastky (do dohodnutého 

Hotovostného limitu) jedným výberom z Bankomatu. Čiastka pre jeden výber je limitovaná typom 
Bankomatu i štruktúrou použitých nominálnych hodnôt bankoviek správcom Bankomatu (acquirerom). 

 
13.5. N e a u t o r i z o v a n é  p l a t o b n é  o p e r á c i e : Klient znáša stratu až do výšky 100 EUR, ktorá 

súvisí s Neautorizovanými platobnými operáciami a ktorá je spôsobená použitím stratenej alebo 
odcudzenej Kreditnej platobnej karty, Autentifikačných údajov a iných Bezpečnostných prvkov 
neoprávnenou osobou v dôsledku nedbanlivosti Držiteľa kreditnej platobnej karty pri ochrane Kreditnej 
platobnej karty, Autentifikačných údajov a iných Bezpečnostných prvkov. 

 
 
 

13.6. S t r a t y : Klient znáša všetky straty vzniknuté v dôsledku Neautorizovaných  platobných operácií 
vykonaných Kreditnou platobnou kartou, ak ich spôsobil Klient alebo Držiteľ dodatkovej kreditnej 
platobnej karty svojim podvodným konaním, úmyselným neplnením jednej alebo viacerých povinností 
pri vydaní alebo používaní Kreditnej platobnej karty alebo nesplnením jednej alebo viacerých povinností 
pri vydaní alebo používaní Kreditnej platobnej karty v dôsledku hrubej nedbanlivosti Klienta alebo 
Držiteľa dodatkovej kreditnej platobnej karty. 

 
13.7. Zodpovednosť  Banky: Od okamihu oznámenia  s t ra t y, odcudzenia, zneuž i t ia  a lebo 

neautorizovaného p o u ž i t i a  Kredi tnej  platobnej karty zodpovedá za vykonané Platobné operácie v 
plnej výške Banka s výnimkou, ak Klient alebo Držiteľ dodatkovej kreditnej platobnej karty konal 
podvodným spôsobom. 

 
 

14. STRATA, ODCUDZENIE, ZNEUŽITIE A BLOKÁCIA KREDITNEJ 
PLATOBNEJ KARTY  
14.1. Nahlásenie: Držiteľ kreditnej platobnej karty je povinný okamžite po zistení nahlásiť Banke 

odcudzenie, stratu alebo podozrenie na zneužitie Kreditnej platobnej karty, PIN alebo iného 
bezpečnostného kódu alebo neautorizované použitie alebo hrozbu neautorizovaného použitia Kreditnej 
platobnej karty, a to: 

 
a)  telefonicky 24 hodín denne do Autorizačného centra (First Data Slovakia, s.r.o.) na telefónnych 

číslach: +421 -2- 682 85 777, 750 alebo 
b)  počas prevádzky Call Centra na telefónnom čísle: 

1. zo SR: 0850 123 123, 
2. zo zahraničia: +421 2 5965 1600 alebo +421 2 5965 1444, 
3. príp. osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste Banky počas prevádzkovej doby Banky. 

Nedodržanie tejto povinnosti Banka považuje za hrubú nedbanlivosť a porušenie povinností Držiteľa 
kreditnej platobnej karty. Telefonický rozhovor s Držiteľom kreditnej platobnej karty je zaznamenávaný 
za účelom preukázania okamihu nahlásenia udalosti a o jeho obsahu. 

 
14.2. Poskytnut ie informácií:  Držiteľ kreditnej platobnej karty je povinný oznámiť Banke všetky jemu 

známe informácie súvisiace so stratou, odcudzením alebo podozrením na zneužitie Kreditnej platobnej 
karty, PIN kódu, iného bezpečnostného kódu alebo neautorizované použitie alebo hrozbu 
neautorizovaného použitia Kreditnej platobnej karty a pod. Nedodržanie tejto povinnosti Banka považuje 
za hrubú nedbanlivosť a porušenie povinností Držiteľa kreditnej platobnej karty vyplývajúce zo Zmluvy 
a/alebo týchto Obchodných podmienok. 

 
14.3. Odovzdanie: V prípade podozrenia zo zneužitia Kreditnej platobnej karty je potrebné, aby Klient 

bezodkladne odovzdal Kreditnú platobnú kartu Banke. Ak je Kreditná platobná karta nahlásená ako 
stratená, odcudzená alebo je podozrenie na zneužitie Kreditnej platobnej karty, je z bezpečnostných 
dôvodov Bankou zablokovaná. V prípade, ak takúto Kreditnú platobnú kartu Klient získa späť, takáto 
Kreditná platobná karta sa nesmie 
ďalej používať a Držiteľ Kreditnej platobnej karty je povinný takúto Kreditnú platobnú kartu odovzdať 
Banke. 

 
14.4. Monitoring: Držiteľ kreditnej platobnej karty súhlasí s monitoringom Platobných operácií a ich 
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overovaním Bankou. V prípade podozrenia Banky na zneužitie Kreditnej platobnej karty neoprávnenou 
osobou je Držiteľ dodatkovej kreditnej platobnej karty alebo Klient telefonicky kontaktovaný povereným 
zamestnancom Banky, pričom Banka využije Držiteľom dodatkovej kreditnej platobnej karty a Klientom 
aktualizované kontaktné údaje z informačných systémov Banky. Táto služba je vykonávaná Bankou 
bezplatne ako prevencia pred zneužitím Kreditnej platobnej karty. Poskytnutie tejto služby Bankou 
nenahrádza splnenie povinností Držiteľa kreditnej platobnej karty podľa bodov 14.1 a 14.2. 

 
14.5. Blokovanie Kreditnej platobnej karty: Klient má právo požiadať Banku o blokovanie Kreditnej 

platobnej karty. Držiteľ dodatkovej kreditnej platobnej karty má právo bez súhlasu Klienta požiadať len 
o blokovanie Dodatkovej kreditnej platobnej karty. 

 
14.6. Banka si vyhradzuje právo Kreditnú platobnú kartu zablokovať z dôvodov: 

a) týkajúcich sa bezpečnosti Kreditnej platobnej karty, 
b) podozrenia z neautorizovaného alebo podvodného použitia Kreditnej platobnej karty alebo 
c) zvýšenia rizika platobnej neschopnosti Klienta plniť si svoju povinnosť splatiť Úver a Príslušenstvo. 
 

 
14.7. Ak Banka zablokuje Kreditnú platobnú kartu z dôvodov podľa písm. (a) a (b) bodu 14.6 tohto článku, 

oznámi zablokovanie Kreditnej platobnej karty Držiteľovi kreditnej platobnej karty a ak Banka zablokuje 
Kreditnú platobnú kartu z dôvodov podľa písm. (c) bodu 14.6, oznámi zablokovanie Klientovi, a to (pokiaľ 
je to možné) pred zablokovaním alebo bez zbytočného odkladu po zablokovaní Kreditnej platobnej karty, 
ak takéto oznámenie neohrozuje bezpečnosť pri vydávaní alebo prijímaní Platobných prostriedkov, alebo  
ak osobitný zákon neustanovuje inak. Ak sa Kreditná platobná karta blokuje na podnet Klienta, Banka 
mu zablokovanie oznámi na Obchodnom mieste; ak sa Kreditná platobná karta blokuje z podnetu Banky, 
Banka Klientovi alebo Držiteľovi kreditnej platobnej karty túto skutočnosť oznámi na telefónne číslo, 
ktoré uviedol v Žiadosti alebo v oznámení o zmene telefónneho čísla, na jeho e-mailovú adresu, pokiaľ 
je Banke známa alebo na Obchodnom mieste Banky. 

 
14.8. Banka má právo zablokovať alebo zrušiť Kreditnú platobnú kartu aj v prípade, ak: 

 
a) bol podaný návrh na začatie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Klienta v zmysle platných 

ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii alebo v prípade vstupu Klienta do likvidácie, alebo 
ak v majetkových pomeroch Klienta nastalo podstatné zhoršenie, napr. na jeho majetok sa začalo 
exekučné konanie, 

b) dôjde z akéhokoľvek dôvodu k zániku, zhoršeniu alebo zníženiu hodnoty zabezpečenia alebo 
zníženiu hodnoty predmetu zabezpečenia pohľadávky Banky, ak zabezpečenie bolo podmienkou 
na vydanie a používanie Kreditnej platobnej karty, alebo ak Klient zabezpečenie nedoplnil v lehote 
určenej Bankou. Blokáciu Kreditnej platobnej karty z týchto dôvodov Banka oznámi Klientovi podľa 
pravidiel uvedených v bode 14.7 tohto článku. 

 
14.9. Banka má právo zablokovať Kreditnú platobnú kartu aj v prípadoch hodných osobitného zreteľa, pričom 

Banka je povinná Klienta o blokácii Kreditnej platobnej karty v prípadoch hodných osobitného zreteľa 
informovať v dostatočnom časovom predstihu. 

 
14.10. Odblokovanie: Banka Blokovanú kreditnú platobnú kartu odblokuje alebo ju nahradí novou, ak 

dôvody zablokovania pominuli. Následne informuje Klienta a Držiteľa kreditnej platobnej karty o 
odblokovaní Kreditnej platobnej karty postupom rovnakým, ako pri blokácii. 

 
14.11. Oznámenie Partnerským bankám: Klient súhlasí s tým, aby Banka v prípade straty, odcudzenia alebo 

zneužitia Kreditnej platobnej karty oznámila číslo Blokovanej kreditnej platobnej karty Partnerským 
bankám, ktoré majú právo Blokovanú kreditnú platobnú kartu zadržať. 

 
14.12. Opatrenia: O konkrétnych opatreniach pri podozrení z neautorizovaného alebo podvodného použitia 

Kreditnej platobnej karty rozhoduje Banka podľa vlastného uváženia na základe závažnosti porušenia a 
dostupných informácií a zistení. Banka informuje o takomto rozhodnutí Klienta bez zbytočného odkladu. 

 
15. DOPLNKOVÉ SLUŽBY  

Banka poskytuje Držiteľom kreditných platobných kariet doplnkové služby na zmluvnom základe. Ide predovšetkým o 
služby Call Centra, cestovného poistenia, pripoistenia rizika splácania Úverového rámca 
čerpaného Kreditnou platobnou kartou a pod. 

 
15.1. Call Centrum 
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Bližšie informácie, týkajúce sa Kreditnej platobnej karty, sú prístupné prostredníctvom telefonickej služby 
Call Centra na telefónnom čísle: 0850 123 
123. 

 
15.2. Cestovné poistenie 

Banka (ako poistník) na základe osobitnej poistnej zmluvy s poisťovňou ponúka Klientovi cestovné poistenie 
ku Kreditnej platobnej karte. Ak Klient prijme cestovné poistenie, je povinný Banke platiť ročný poplatok 
za cestovné poistenie. Podmienkou platnosti prijatia tejto doplnkovej služby Klientom je udelenie súhlasu 
Klienta so spracovaním jeho osobných údajov poisťovňou za účelom ich spracúvania, používania pre 
potreby a na dobu trvania poistenia a súhlasu s prešetrovaním skutočností súvisiacich s poistnou udalosťou 
poisťovňou. 

 
15.3. Pripoistenie rizika 

Banka (ako poistník) na základe osobitnej poistnej zmluvy s poisťovňou ponúka Klientovi poistenie pre prípad 
pracovnej neschopnosti, plnej a trvalej invalidity a smrti a straty zamestnania. Ak Klient prijme pripoistenie 
rizika, je povinný Banke platiť mesačný poplatok za pripoistenie rizika. Podmienkou platnosti prijatia tejto 
doplnkovej služby Klientom je udelenie súhlasu Klienta so spracovaním jeho osobných údajov poisťovňou 
za účelom ich spracúvania, používania pre potreby a na dobu trvania poistenia a súhlasu s prešetrovaním 
jeho zdravotného stavu, prípadne skutočností súvisiacich s poistnou udalosťou poisťovňou. 
 

15.4. Bezpečná i-platba 
Banka ponúka službu Bezpečná i-platba ako doplnkovú službu za účelom zvýšenia bezpečnosti platieb 
vykonaných v prostredí internetu. Klient sa môže s Bankou dohodnúť na poskytnutí služby Bezpečná i-platba. 
Klient obdrží aktivačný kód prostredníctvom SMS notifikácie. V prípade, ak Klient neobdrží aktivačný kód do 2 dní 
na ním určené číslo mobilného telefónu, je povinný kontaktovať Banku a informovať ju o tejto skutočnosti. Banka následne 
zabezpečí znovu vygenerovanie Aktivačného kódu, formou SMS notifikácie alebo bezpečnostnej obálky. 

 
16. ZÁNIK ZMLUVY  

16.1. S p ô s o b :  Zmluva zaniká: 
a) dohodou zmluvných strán o zrušení Zmluvy,  
b) písomnou výpoveďou Zmluvy, 
c) neobnovením Hlavnej kreditnej platobnej karty a zatvorením Úverového účtu,  
d) odstúpením od Zmluvy. 
 

16.2. Výpoveď: Banka a Klient sú oprávnení písomne Zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Klient 
výpoveď doručuje Banke poštou na adresu jej sídla alebo osobne na jej Obchodnom mieste. Banka 
doručuje Klientovi výpoveď písomne na jej posledne známu adresu Klienta. Výpoveď nadobúda účinnosť 
uplynutím výpovednej lehoty, ktorá pre Klienta predstavuje 1 mesiac a pre Banku 2 mesiace; 
výpovedná lehota začína plynúť odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Pre 
určenie dňa doručenia, ak sa písomnosť nepodarí Klientovi doručiť alebo Klient jej prevzatie odmietne, 
platia ustanovenia VOP. 

 
16.3. Odstúpenie Klienta: Klient - Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 

kalendárnych dní odo dňa jej uzatvorenia. Oznámenie o odstúpení zašle Banke písomne. Lehota na 
odstúpenie sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení bolo v súlade s postupom uvedeným 
v týchto Obchodných podmienkach, zaslané na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň tejto 
lehoty.Ak Klient uplatní právo na odstúpenie podľa tohto bodu, je povinný zaplatiť Banke čerpaný 
Úverový rámec a úrok odo dňa čerpania Úverového rámca, až do dňa jeho zaplatenia, a to bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení 
Banke; úrok sa vypočíta na základe dohodnutej úrokovej sadzby. 

 
16.4. Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nesúhlasí so zmenou VOP, Obchodných 

podmienok, Sadzobníka poplatkov alebo referenčnej úrokovej sadzby BASE RATE pre kreditné platobné 
karty Banky vykonanou Bankou; odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné, musí byť odôvodnené a musí 
byť doručené Banke najneskôr deň pred nadobudnutím účinnosti zmeny. Odstúpenie od Zmluvy je 
účinné dňom doručenia písomného prejavu Banke. 

 
16.5. Odstúpenie Banky: Banka je oprávnená od Zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou, ak Klient pri 

uzatváraní Zmluvy alebo ak Klient alebo Držiteľ dodatkovej kreditnej platobnej karty pri vydaní a 
používaní Kreditnej platobnej karty konal preukázateľne podvodným spôsobom alebo hrubo porušil svoji 
povinnosti zo Zmluvy, Obchodných podmienok a/alebo VOP. 
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16.6. Vyrovnanie záväzkov: Ku dňu nadobudnutia účinnosti výpovede alebo odstúpenia, najneskôr však v 
lehote 15 kalendárnych dní je Klient povinný vyrovnať všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy. Po 
uplynutí tejto lehoty má Banka právo na zaplatenie úroku z omeškania vo výške aktuálne platnej 
sadzby úroku z omeškania v čase vzniku omeškania z omeškanej sumy od prvého dňa omeškania do 
dňa zaplatenia a má právo pristúpiť k právnemu vymáhaniu Úverovej pohľadávky s príslušenstvom 
vrátane odovzdania pohľadávky do mandátnej správy a/alebo Úverovú pohľadávku s príslušenstvom 
postúpiť tretej osobe. Zánikom Zmluvy nezaniká Klientovi povinnosť vysporiadať všetky záväzky plynúce 
z poskytnutia Úverového rámca a používania Kreditnej platobnej karty na základe Zmluvy. 

 
16.8. Platnosť niektorých zmluvných podmienok: Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, platí, že dohoda 

o výške úroku z omeškania, ako aj dohoda o spôsobe riešenia vzájomných sporov medzi Bankou a 
Klientom, vrátane reklamačného konania platia aj po zániku Zmluvy. 

 
17. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

17.1. O z n á m e n i e  z m i e n :  Držiteľ kreditnej platobnej karty je povinný nahlásiť Banke všetky zmeny, 
týkajúce sa údajov, ktoré poskytol Banke v Žiadosti, t.j. zmena mena, adresy, telefónneho čísla, atď. 

 
 

17.2. Vzťahy medzi Bankou a Klientom sa riadia Zmluvou, Obchodnými podmienkami, VOP a to v uvedenom  
poradí. Vzťahy medzi Bankou a Klientom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pre zmluvné 
strany je záväzný aj Sadzobník poplatkov a Reklamačný poriadok. 

 
17.3. Zmena OP: Banka má právo aktualizovať ustanovenia obsiahnuté v týchto Obchodných podmienkach 

alebo ich nahradiť novým znením z dôvodu zavedenia novej služby ku Kreditným platobný kartám, 
rozhodnutia orgánov vykonávajúcich dohľad nad Bankou príp.  kompetentných orgánov štátnej správy, 
ďalej z dôvodu zmeny platných právnych predpisov, záväzných stanovísk a výkladových pravidiel 
štátnych orgánov a európskych orgánov na ochranu spotrebiteľa, zmeny pravidiel spoločnosti 
MasterCard alebo Cardif, zlepšenia kvality služieb Banky, podstatných zmien na bankovom, finančnom 
a/alebo kapitálovom trhu, z dôvodu zmeny obchodnej politiky Banky. Banka zverejní zmeny OP 
najneskôr 2 mesiace pred účinnosťou zmien okrem prípadov, keď sú zmeny vyvolané zmenou právnej 
úpravy, či rozhodnutia orgánov vykonávajúcich dohľad nad Bankou, prípadne kompetentných orgánov 
štátnej správy. Ak Klient s návrhom nových OP nesúhlasí a ak sa s Bankou nedohodne inak, má právo 
od Zmluvy bezplatne odstúpiť a to písomným oznámením doručeným Banke najneskôr do dňa účinnosti 
zmeny OP. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia Banke. Deň účinnosti odstúpenia je Dňom 
splatnosti Úverového rámca. Banka Klienta vyzve, aby v lehote 15 kalendárnych dní vyrovnal vyčíslenú 
Dlžnú sumu. Pokiaľ Klient Dlžnú sumu v tejto lehote nevyrovná, Banka má právo na zaplatenie úroku 
z omeškania z celej Dlžnej sumy odo dňa nasledujúceho po Dni splatnosti do dňa zaplatenia Dlžnej 
sumy. Ak Klient uvedeným spôsobom a v stanovenej lehote nevyjadrí svoj nesúhlas so zmenou OP, 
vzájomné vzťahy Klienta a Banky sa riadia zmenenými OP. Je povinnosťou Klienta vždy sa oboznámiť 
s aktuálnym znením OP. 

17.4.Zmena Kreditnej platobnej karty: Banka má právo zmeniť typ Kreditnej platobnej karty Klientovi, a to 
z dôvodu ukončenia vydávania niektorých typov Kreditných platobných kariet a /alebo z dôvodu zmien 
nastavení Kreditnej platobnej karty a /alebo zmien Kartovej spoločnosti. Banka má právo vydať Klientovi 
inú Kreditnú platobnú kartu v rámci automatickej obnovy alebo znovu vydania Kreditnej platobnej karty. 
Zmeny typu Kreditnej platobnej karty sú realizované zmenou obchodnej stratégie Banky. Klient má právo 
zmenu odmietnuť. V prípade, že Držiteľ kreditnej platobnej karty uskutoční Platobnú operáciu novou 
Kreditnou platobnou kartou, má sa za to, že Držiteľ kreditnej platobnej karty týmto vyjadril svoj súhlas. 

 
18. ÚČINNOSŤ 

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 01. 12. 2016. Tieto Obchodné podmienky nahrádzajú 
v plnom rozsahu Obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a.s., na vydanie a používanie kreditných 
platobných kariet MasterCard v znení účinnom od 15. 10. 2014. 


